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OPSOMMIHG 

Die doel van die studie is om die leefw~reld van die aggressiewe 

adolessente seun te verken. 

Aggressie word beskou as 'n gedragsafwyking wat op fisieke, verbale 

of passiewe wyses kan manifesteer. Die oorsake van aggressiewe ge

dragsmanifestasies by die adolessente seun word hoofsaaklik gevind 

in die ontoereikende gesinsrelasies. Gevoelens van ongeborgenheid, 

verwardheid en verwerping is dan die gevolg. 'n Onrealisties posi

tiewe of -negatiewe selfkonsep kan hieruit voortvloei en kan daar

toe lei dat die aggressiewe adolessente seun betrokke raak by ne

gatiewe portuurrelasies, waar onder andere rook, dwelm- en drank

misbruik asook roekelose gedrag manifesteer. Ult hierdie litera

tuurbevindinge is twaalf postulate gestel en bespreek. 

Vyf idiografiese studies is onderneem, waarvan drie volledig be

spreek is. Die bevindings uit hierdie studies sluit aan by die 

feite wat ult die literatuurstudie oor die leefw~reld van die~ ag

gressiewe adolessente seun verkry is. 

Vroee uitkenning, ouerleiding en navorsing met betrekking tot hulp

programme aan terapeute word aanbeveel om aggressiewe gedragsma

nlfestasles by die adolessente seun te voorkom. 



SLEUTELTERME WAT DIE OHDERWERP VAN DIE VERHAHDELIHG BESKRYF 

DIE LEEFWaRELD VAN DIE AGGRESSIEWE ADOLESSEHTE SEUH 

Sleutelterme: 

Adolessente seun; Leefw~reld; Relasie met die gesin, self en por

tuur; Aggressie as gedragsafwyking; Verbale, fisieke en passiewe 

aggressie; Ontoereikende gesinsrelasies; 'n Onrealistiese selfkon

sep; Betrokkenheid by negatiewe portuurrelasies; Verkenningsmedia; 

Postulate. 



SUMMARY 

The purpose of this study is to explore the lifeworld of the ag

gressive adolescent boy. 

Aggression is regarded as deviant behaviour, that may manifest 

itself physically, verbally or passively. The causes of aggressive 

behaviour in the adolescent boy can be due to inadequate family 

relationships. Feelings of insecurity, confusion and rejection are 

the results of the problematic relationships. An unrealistic posi

tive or negative self concept may develop that might lead to in

volvement with the negative peer group. Smoking, alcohol and drug 

abuse, as well as reckless behaviour may occur. Twelve postulates 

have been determined and discussed. 

Five idiographic studies have been done. Three are discussed in 

detail. Deductions made from these studies are in agreement with 

findings in existing literature of the life world of the adolescent 

boy. 

Early identification parental guidance and research regarding 

therapeutical programmes are recommended to prevent aggressive 

behaviour with the adolescent. 
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HOOFSTUK I 

INLEIDING EN ORieNTERING 

1.1 INLEIDING 

Die mens is 'n sosiale wese wat sy geluk in kontak en in harmoniese 

verhoudinge met sy medemens en objekte soek. Hierdie verhoudinge 

met mense en voorwerpe vorm die leefw@reld van die mens. Die soeke 

na geluk lei tot aanpasbaarheid by die mens. Daar bestaan 'n aantal 

gedragsmanifestasies, waaronder aggressie, wat negatief op die so

siale aanpassing van die mens inwerk. Hoghughi (1992:288) beskou 

aggressie as 'n krag wat deur die mens gebruik word om te beseer of 

om as uitlaatklep van frustrasie te dien. 

In baie gevalle word aggressiewe gevoelens verplaas omdat die indi

widu nie hierdie gevoelens kan uitleef nie (Freedman, Carlsmith & 

Sears 1970:116). Die indiwidu verplaas dan sy aggressie~ op 'n 

plaasvervanger en leef dit teenoor die uit, soos wat hy sy aggres

sie sou uitleef op die persoon op wie hy dit wou rig. Die beginsel 

van verplasing is dat hoe grater die ooreenstemming tussen die per

soon (teiken) en die oorspronklike bran van frustrasie is, hoe 

sterker sal die indiwidu se aggressie teenoor die plaasvervanger 

wees. Die adolessente seun tree aggressief teenoor sy portuur op 

omdat die portuur horn moontlik op dieselfde wyse as sy ouers behan

del. Hy verplaas sy aggressie teenoor sy ouers oor op die portuur. 

Volgens Epanchin en Paul (1987:109) is aggressiewe gedrag die mees 

algemene gedragsprobleem onder kinders. Baie aggressiewe kinders 

word dikwels as emosioneel en gedragsafwykend beskou. Tog moet daar 

oak in ag geneem word dat meeste mense een of ander tyd 'n vorm van 

aggressiwiteit openbaar. Namate die persoon ouer word, verander die 

aard van aggressiwiteit gewoonlik van fisiek na verbaal. 

Alhoewel aggressiwiteit 'n gedragsmanifestasie is wat by alle mense 

kan voorkom, is dit soms 'n persoonlikheidseienskap van 'n mens. 
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Aggressie neem tydens adolessensie, veral by seuns, toe. Ontoerei

kende hantering van aggressie kan tot problematiese gedrag lei. 

Manslag is byvoorbeeld die derde grootste oorsaak van sterftes on

der swart Amerikaanse middel-adolessente. Min studies is gedoen oor 

aggressiewe gedrag in kinders en adolessente (Finkelstein 1991:26, 

28). 

Epanchin en Paul (1987:109) gee die volgende redes aan waarom kin

ders aggressiewe gedrag openbaar, te wete innerlike konflik, aange

leerde gedrag, modellering, verkeerde beloningstrategiee, organiese 

faktore, kognitiewe distorsies en wanaanpassing in die samelewing. 

Volgens Epanchin en Paul (1987:111) kan aggressie op verbale of fi

sieke wyse manifesteer. So stel Van den Aardweg en Van den Aardweg 

(1988:21) dat woede via verbale en fisieke aggressie tot uiting kan 

kom. Indien die indiwidu se verbale reaksie geignoreer word, kan hy 

oorgaan tot gewelddadige optrede, soos byvoorbeeld die beskadiging 

van andere se eiendom. 

Die adolessent maak gewoonlik gebruik van verbale reaksies op woede 

wat ontstaan omdat hy alreeds abstrak kan dink en sodoende diskre

pansies en onregverdighede in die leefw~reld kan insien. Deur aan

vaarding en toleransie, op 'n meer volwasse wyse, kan die adoles

sent sommige van sy reaksies op woede beheer. As hierdie beheer af

wesig is, kan dit onaanvaarbare en gewelddadige optrede tot gevolg 

h~ (Van den Aardweg & Van den Aardweg 1988:21). Die doel van verba

le aggressie is om andere antagonisties teenoor die indiwidu te 

maak en dit kan uiteindelik tot konflik lei (Hoghughi 1992:288). 

Aggressiewe gedrag kan volgens Maccoby en Jacklin (1974:244) al 

vroeg in die lewe van 'n persoon vasgel~ word. Hierdie siening word 

ook deur Freud gehuldig. Freud (1923:699,702,703} het drie substel

sels van die persoonlikheid onderskei, naamlik die id, ego en su

perego. Die id, wat daarop uit is om sy drange onmiddellik en vol

ledig te bevredig, is 'n aangebore deel van die persoonlikheid. Die 
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ego wat alreeds in die eerste lewensjaar ontwikkel, streef die id 

se behoeftes deur drangbevrediging na, maar neem die f isiese en so

siale werklikheid in ag. Die superego ontwikkel uit die id, maar 

hou verband met die indiwidu se kontak met die gedrags- en morele 

reels van die samelewing. Volgens Freud (Meyer 1990:67,68) ontwik

kel die ego en superego tot op ongeveer ses jaar . 

Indien die indiwidu se ego en superego nie in die eerste ses le

wensjare na wense ontwikkel het nie, kan dit moontlik wees dat die 

indiwidu nie sal weet hoe om sy aggressiewe gevoelens te hanteer 

nie. Freud (Meyer 1990:71,81) verklaar die manifestasie van aggres

sie vanuit die doodsdrang. Omdat die drang dit ten doel het om af 

te breek, kom dit in botsing met ander lewensdrange. Aggressie is 

veral gerig op voorwerpe en ander persone. Om hierdie aggressiewe 

drangenergie te beheer, is die ontwikkeling van die superego be

langrik. Die kind word met angs, skuldgevoelens en gewetenswroe

gings gepynlg. 

Gouws, Louw, Meyer en Plug (1984:282) beskou skuldgevoelens as ver

laagde selfrespek wat gepaard gaan met die behoefte om bestraf te 

word. Skuldgevoelens is die gevolg van oortuigings by die mens dat 

hy 'n sosiale, etiese of morele norm oortree het. Hy beleef 'n ge

voel van minderwaardigheid wat hy deur aggressie probeer oorkom. 

Volgens die bioloog Zeller (Fuhrmann 1986:18) speel die liggaamlike 

en hormonale veranderinge wat die adolessent ondergaan 'n belangri

ke rol ten opsigte van sy aggressiwiteit omdat hierdie veranderinge 

tot emosionele disharmonie kan lei. Kenmerke van die emosionele 

disharmonie is 'n kritiese houding, senuweeagtigheid, angstigheid 

en impulsiwiteit. Grossman en August-Frenzel (1991:303) huldig 'n 

soortgelyke siening, naamlik dat die emosies van die adolessent 

deur drie faktore beinvloed word en wel die biologiese verande

ringe, die psigiese integrasie van die indiwidu se aspirasies en 

die opvoedkundige omgewing. Die biologiese veranderinge wat die 

puber tydens puberteit ondergaan, lei tot bepaalde emosies. 
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Volgens Eibl-Eibesfeldt (Grossman & August-Frenzel 1991:303) dui 

uitbreiding van sosiale kontakte op die uitbreiding van die leef

w~reld van die adolessent. Die uitbreiding van die sosiale kontakte 

van die adolessent lei tot aggressiewe gedrag omdat die adolessent 

meer kontak met die portuurgroep opbou en die norme van die por

tuurgroep soms met die van die ouers kan verskil. Die gevolg van 

die verskille is dat die adolessent in opstand teen ouerlike gesag 

kan kom. Die adolessent se opstandigheid word gesien as rebellering 

teen die ouerlike gesag. 

Vir Vrey (1984:15) sluit die leefw~reld alles in waarby die indiwi

du betrokke is of was en wat hy verstaan. Die adolessent se veran

derde leefw~reld, wat ontstaan uit sy relasies, kan ongunstig deur 

sy aggressiewe gedragsmanifestasies beinvloed word. In die verband 

gaan Hoghughi (1992:232) van die standpunt uit dat die kwaliteit 

van die gesinslewe die basis en resultaat van die kwaliteit van die 

emosionele relasies tussen ouers en kinders bepaal. Emosionele on

dersteuning word gemeet aan die kwaliteit en aard van die ouer se 

betrokkenheid by die kind. 

1.2 PRDBLEEMDNTLEDING 

1.2.1 Bewuswording van die probleem 

Tydens die praktiese gedeelte van die opleiding vir M.Ed (Voorlig

ting), is opdrag gegee om 'n leerling met emosionele probleme te 

help. My keuse het op 'n tlenerseun, Carl, geval na aanleiding van 

die gedragsprobleme wat hy by die skool gemanifesteer het. Aggres

siewe gedrag het voorgekom. Dit het ook geblyk dat hy op 'n tweede 

druiping (St.6) sou afstuur as gevolg van sy ongemotiveerdheid 

jeens sy skoolwerk. 

Alhoewel Carl 'n welkome baba was, was sy moeder maar sewentien toe 

hy gebore is. Sy vader is oorlede in 'n motorfietsongeluk. Carl se 

moeder, Sharna, het toe by haar ouers gaan woon. Sy is later nag 
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twee keer getroud, albei kere met dwelmslawe. Sy was aan LSD, Ko

kaine en Obex, 'n verslankingsmiddel, verslaaf. 

Aggressie is by Carl geidentif iseer met behulp van die volgende 

projeksiemedia, naamlik die Sinsvoltooiingsmetode, TAT (Tematiese 

Appersepsietoets), EPI (Emotions Profile Index) en die selfkonsep

skaal (ASKS). Uit die sinsvoltooiingsmedium blyk dat Carl nie goeie 

relasies met sy moeder of met die onderwysers het nie. Sy moeder en 

hy kan nie goed met mekaar kommunikeer nie. Carl se swak relasies 

met sy onderwysers is toe te skryf aan die feit dat hy skool en 

skoolwerk haat. Lulheid en ongehoorsaamheid word deur horn gemani

festeer. Hy blameer die onderwysers dat hulle nie die werk, wat vir 

horn onverstaanbaar is, wil verduidelik nie, met die gevolg dat hy 

soms parmantig jeens sy onderwysers optree. 

Uit die TAT het dit na vore gekom dat Carl sy gevoelens onderdruk. 

Hierdie aspek het ook duidelik uit die EPI geblyk. Sy ond~rdrukte 

aggressiwiteit kan moontlik verband hou met die feit dat sy tweede 

stiefvader horn mishandel en afgekraak het. Sy stiefvader het horn 

ook terselfdertyd geleer om aggressie op 'n fisieke wyse te toon. 

Die gevolge hiervan is duidelik te sien in sy relasies met lede van 

sy portuurgroep deurdat hy in f isieke gevegte met ander seuns be

trokke raak. 

Uit die selfkonsepskaal blyk duidelik dat Carl nie tevrede is met 

sy liggaam nie ten spyte van die feit dat hy 'n uitstekende atleet 

en aantreklike seun is. Sy gesinsverhoudinge is ontoereikend omdat 

hy voel hy word nie deur sy gesin aanvaar nie. 

Uit die gevallestudie kan die volgende hipoteses gestel word: 

Carl se aggressiewe optredes kan moontlik teruggevoer word na sy 

huislike omstandighede. 

Sy ontoereikende huislike omstandighede het bygedra tot ontoe

reikende relasies met symoeder en stiefvader binne gesinsverband. 
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Ontoereikende relasies met die portuur kom na vore as gevolg van 

sy aggressiewe optredes teenoor sekere lede van die portuur. 

Bogenoemde relasies as gevolg van sy ontoereikende huislike om

standighede het daartoe gelei dat Carl 'n ongunstige selfkonsep 

het. 

Carl se leefw~reld blyk baie ongunstig te wees. Dit het die vraag 

laat ontstaan na die aard van die leefw~reld van die aggressiewe 

adolessente seun. Sou alle aggressiewe adolessente seuns midde van 

'n totale ongunstige leefw~reld staan? 

1.2.2 Verkenning van die probleem 

Vervolgens word in meer detail vanuit die literatuur gekyk na die 

aard van die leefw~reld van die aggressiewe adolessente seun. Die 

aggressiewe gedrag van die adolessente seun word beinvloed deur sy 

behoefte aan selfdeterminasie en onafhanklikheid. Dit kan tot vele 

konflikte in sy leefw~reld lei (Grossman & August-Frenzel 1991: 

303). Saunders (1992:4) verwys na die konflikte wat die adolessent 

soms ervaar as emosionele stres. Emosionele stres kan lei tot 

geirriteerdheid, buie-veranderinge en die neiging om met andere te 

stry. 

Emosionele stres en konflikte kan lei tot aanpassingsprobleme wat 

gepaard kan gaan met woede-buie en frustrasie. Die emosies kan as 

aggressiewe gedragsmanifestasies beskou word en kan 'n ongunstige 

invloed op die adolessent se relasies met andere h~ (Grossman & 

August-Frenzel 1991:303). Relasies met die gesin, die self en die 

portuur kan ly onder sy aggressiewe gedragsmanifestasies of moont

lik die oorsaak wees van sy aggressiewe gedragsmanifestasies (Fe

sbach, Fesbach, Cohen & Hoffman 1984:167). 

Aggressiewe gedragsmanifestasies word beheer deur eksterne en in

terne faktore in die leefw~reld van die adolessent. lnterne faktore 

verwys na die indiwidu se relasie met die self (homself) terwyl 
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eksterne faktore veral dui op die relasies van die indiwidu met sy 

ouers en portuur. Interne faktore dui op die evaluering van die ag

gressiewe handeling, veral met betrekking tot die gevolge van die 

handeling. Eksterne faktore verwys na die beheer van sy gedrag deur 

eksterne moniteerders, met die gevolg dat die kind nie in 'n hoe 

mate onderwerp word aan sy eie evaluerende denke nie, maar eerder 

deur die eksplisiete aard van eksterne moniteerders (Aronfreed 

1968:280). 

Vervolgens word kortliks aandag gegee aan enkele belangrike rela

sies in die adolessente seun se leefw~reld, naamlik met die gesin, 

die self en die portuur. 

1.2.2.1 Relasie met die gesin 

Volgens Raath en Jacobs (1990:66) het die ouers die belangrikste 

taak in dje voorbereiding van die kind om te kan aanpas in die sa

melewing. Die kind sien eers in hulle ouers en later in ander ge

sinslede en ander belangrike mense, modelle van hoe hulle self wil 

wees. In hulle strewe om soos hierdie modelle te word, vind sosiale 

wording plaas. Die ouer dien as model deur opvoeding en voorbeeld

stelling (Bandura & Walters 1959:4; Coopersmith 1967:100). 

Verskeie outeurs het uit hul navorsing sekere komponente binne die 

gesinsituasie geidentifiseer wat tot ontoereikende relasiestigting 

tussen die ouer(s) en die adolessent kan lei. Verbale en fisieke 

aggressie deur ouers teenoor mekaar het 'n uiters negatiewe invloed 

op die kinders. Innerlike en uiterlike reaksies word deur Kempton, 

Thomas en Forehand (1989:303,305) onderskei. Innerlike reaksies is 

veral die gevolge van verbale aggressie en kan tot problematiese 

sosiale vaardighede by die adolessent lei. Fisieke aggressie kan 

weer tot openlike of uiterlike gedragsprobleme lei. Konflik tussen 

die vader en moeder vererger die neiging tot opstandigheid by ado

lessente (Balswick & Macrides 1975: 253). Die opstandigheid mag 



8 

selfs manifesteer in aggressie tussen die kinders in die gesin (Ho

taling, Strauss & Lincoln 1990:450,451). 

Hoghughi (1992:290) skryf ontoereikende gesinsrelasies toe aan die 

swak sosiale vaardighede en inkonsekwente optrede van die ouers. 

Inkonsekwente optredes kan veral in verband gebring word met ver

skillende dissiplin~re tegnieke wat deur die ouers toegepas word, 

veral waar die een ouer meer outokraties as die ander een optree 

(Balswick & Macrides 1975:256). Dit kan aanleiding gee tot aggres

sie by die adolessent, omdat hy nie weet waar hy met sy ouers staan 

nie. 

Bandura en Walters (1959:51,220,223) het uit hul navorsing bevind 

is om f isieke straf 

het met betrekking 

dat vaders van aggressiewe seuns meer geneig 

toe te pas en dat die moeder nie veel inspraak 

tot die fisieke straftoepassing op die seun nie. Die vader pas f i-

sieke straf op die seun toe omdat hy ,'nie daartoe in staat is om 

warmte aan horn te toon nie. Die relasie tussen die vader en seun 

word gekenmerk deur koudheid en afstand sodat misverstande tussen 

vader en seun maklik kan ontstaan. 

Kille en koue relasies tussen die ouer en kind kan daartoe lei dat 

die kind frustrasie ervaar en die frustrasie mag lei tot aggressie

we gedragsmanlfestasles. Die kind leer die aggressiewe gedragspa

trone op kognitiewe wyse aan as gevolg van die indiwidu se relasie 

tot sy omgewing, in die geval die ouerhuis. Die omgewing is veron

derstel om vertroue te wek deur vriendelikheid en veiligheid. Die 

aggressiewe kind mag sy ouerhuis as onvriendelik en vyandig belewe 

met die gevolg dat hy wantrouig, bang en ongeborge voel. Hy is dus 

altyd gereed om homself te verdedig (Kornadt 1984:79,80). 

Die verdedigende houding kan in die volgende aggressiewe gedragsma

ni festasies manifesteer: 
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Ongehoorsaamheid teenoor die ouers word gekenmerk deur die oor

treding van reels, parmantigheid en 'n beledigende en uitdagende 

houding (Dishian, Patterson, stoolmiller & Skinner 1991:176; 

Youniss 1980:112,113,114,142). 

Intense en vinnige aggressiewe reaksies by die kind tydens die 

adolessensiejare kan oorgaan in 'n vertroebelde houding teenoor 

gesinslede (Thomas & Chess 1984:7). Die vyandige houding tussen 

ouer en kind kan selfs daartoe lei dat die adolessent by asosia

le gedragsmanifestasies betrokke raak (Hoghughi 1992:232). 

Ontoereikende relasiestigting tussen ouer en adolessent manifesteer 

as gevolg van die aanwesigheid van verbale en f isieke aggressie in 

die gesinsituasie (Youniss 1980:142). 

1.2.2.2 Relasie met die self 

Vrey (1984:27) definieer die relasie met die self as die beeld wat 

die indiwidu van homself het. So probeer die adolessent deur sy re

lasie met homself en andere inligting oor homself te verkry deur sy 

strewe na 'n eie identiteit. Die adolessent se relasie met homself 

hou veral met twee sake verband: 

Eerstens met die adolessent se insig in die verlede toe hy af

hanklik van die ouers was (Youniss & Smollar 1985:160). Die 

ouer-adolessent-relasie blyk 'n goeie voorspeller te wees vir 

die selfkonsep van die adolessent (Greenberg, Siegel & Leitch 

1983:375). 

Tweedens met die adolessent se bewuswording van sy onafhanklik

heidstrewe. Teoretici verwys na die aspekte as die emansipasie 

van die adolessent. Deur sy emansipasie verkry die adolessent 

toenemende outonomie (selfstandigheid) en onafhanklikheid van 

die ouer (Youniss & Smollar 1985:160). 
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Hoghughi (1992:288,290) bring impulsiewe optrede, spanning en 'n 

lae frustrasietoleransie in verband met bepaalde identiteitseien

skappe van die aggressiewe adolessente seun. Coopersmith (1967:100) 

het uit sy navorsing afgelei dat kinders wat hulle aggressie op 'n 

verbale en fisieke wyse manifesteer, 'n lae selfkonsep het. Dit mag 

wees dat hy via die aggressiewe gedragsmanifestasie probeer om die 

aandag op homself te vestig deur sodoende sy selfkonsep te versterk 

omdat hy nie werklik deur andere aanvaar word nie (Long 1989:8). Hy 

tree slegs aggressief op om andere te plesier (Coopersmith 1967: 

101). Raath en Jacobs (1990:28) is van mening dat die aggressiewe 

adolessente seun oor 'n onrealisties-negatiewe selfkonsep beskik. 

Hy wek die skyn van 'n positiewe selfkonsep om sy manlikheid deur 

die aggressiewe handeling te versterk (Bandura 1973:184). Fonberg 

(1979:17) huldig dieselfde siening deur te meld dat die verhoogde 

selfkonsep en sosiale status as beloning vir die aggressiewe seun 

dien. 

1.2.2.3 Relasie met die portuur 

Die sosiale omgewing dui nie net op die invloed van die ouerhuis 

nie, maar ook op die invloed van die portuur. Die begrip portuur 

dui op daardie groep kinders waarmee 'n kind verkeer en wat 'n in

vloed op sy gedrag en normes uitoefen (Gouws, Louw, Meyer & Plug 

1984:235). 

In die literatuur word daar onderskei tussen die positiewe en nega

tiewe portuurgroep. Die posltiewe portuurgroep verwys na die nor

male portuurgroep waar dit gaan om die konformerende aard van die 

groep, soos kleredrag, taalgebruik en gemeenskaplike verwagtinge 

(kyk afdeling 3.5.1). Die negatiewe portuurgroep verwys na die por-

tuurgroep wat meer uiting gee 

drankmisbruik, dwelmmisbruik 

afdeling 3.5.2.2). 

aan aggressiewe gedragsmanifestasies, 

en selfs kriminele oortredinge (kyk 
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Hoghughi (1992:290) het uit sy navorsing bevind dat kinders wat ui

ting gee aan f isieke aggressie, ontoereikende sosiale vaardighede 

het. Dit beteken dat hy moontlik wanaangepas is in sy sosiale om

gewing en die gevolge hiervan kan wees dat hy nie toereikende re

lasies met sy positiewe portuurgroep het nie. Die ontoereikende re

lasies kan moontlik tot frustrasie lei. Die gevolg is dat die indi

widu vyandiggesind en toornig voorkom en geneig is om met die nega

tiewe portuurgroep te identifiseer, waar dit prim~r gaan om die 

oortreding van gedragsreels, soos alkoholmisbruik en aggressiewe 

gedragsmanifestasies wat voortspruit uit frustrasies. Die frustra

sies is die gevolg van behoeftes wat nie bevredig word nie (McMahon 

1976:6,316, 317,339). 

Dit wil voorkom asof die aggressiewe adolessent se relasies met die 

portuur gekenmerk word deur vyandigheidsgevoelens en dit kan lei 

tot ontoereikende relasies met die positiewe portuurgroep (Jacobs & 

Vrey 1982:43). 

1.2.3 Probleemstelling 

Uit die voorafgaande bespreking blyk dat aggressie 'n gedragsmani

festasie is wat by alle mense voorkom, maar dat dit soms 'n per

soonlikheidseienskap kan wees. Uit die voorlopige literatuurstudie 

is gevind dat aggressie die resultaat kan wees van ontoereikende 

relasies wat gevorm is. Ten opsigte van die ouer-kind-verhouding 

bestaan daar in die literatuur gronde dat ongeborgenheid tot mani

festasie van aggressie by die kind kan lei. Verder blyk dat 'n lae 

selfkonsep en swak sosiale interaksie by die kind in aggressie tot 

uiting kan kom. 

'n Vraag het onstaan na die aard van die leefw~reld van die aggres

siewe adolessente seun en die wedersydse invloed van aggressie en 

relasies. 
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Die probleem of vraag wat in die studie gevra word is, hoe die 

leefw!reld van die aggressiewe adolessente seun daar uitsien. Met 

leefw~reld word die verskeie relasies of verhoudinge van die seun 

bedoel. Die vraag is dus in hoe 'n mate hierdie aggressiewe optre

de(s) sy relasies beinvloed. Sogenaamde optredes of gedrag kan sy 

moontlikhede op sukses en/of deelname in die samelewing benadeel, 

asook sy totale persoonlikheidsontwikkeling (Newman & Newman 1986: 

289). 

1.3 DOELSTELLING 

Die doel van die studie is 'n ondersoek na die leefw~reld van die 

aggressiewe adolessente seun. Dit verg 'n deeglike kennis van die 

fenomeen aggressie wat deur middel van 'n literatuurstudie en 'n 

empiriese ondersoek ingewin sal word. 

Verder word gelet op die invloed va~die aggressiewe seun se ag

gressie op sy relasievorming en die invloed van die aard van sy 

relasies op sy aggressiewe gedrag. Die leefw~reld van die aggres

siewe adolessente seun word dus ondersoek, sodat beter hulp deur 

die opvoedkundige sielkundige verleen kan word aan die adolessent 

en sy gesin met die oog op die stigting van toereikende relasies. 

In die studie word aandag gegee aan die adolessente seun se rela

s ies met sy gesin, die self en die portuur omdat die relasies die 

kern van 'n indiwidu se leefw~reld is. Ander relasies soos met ob

jekte (skoolwerk) en onderwysers word deels as die resultaat van 

die relasies met die gesin, die self en die portuur beskou. Daar 

sal slegs na relasies met objekte en onderwysers verwys word in 

samehang met bogenoemde relasies. 

Daar word ook beoog om die bevindinge wat uit die literatuurstudie 

(oor relasievorming en aggressiewe gedrag) verkry word deur 'n em

piriese ondersoek in die praktyk te toets. 
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1.4 METODE VAN ONDERSOEK 

In die navorsing word gebruik gemaak van'n literatuurstudie en 'n 

empiriese ondersoek. Die doel van die literatuurstudie is om 'n 

deeglike kennis van die fenomene adolessensie, aggressie en leef

w~reld te verkry sodat die drie begrippe in verband met mekaar ge

bring kan word. 

Die empiriese ondersoek het ten doel om die samehang tussen ado

lessensie, aggressie en leefw~reld in enkele gevalle op 'n empi

riese wyse vas te stel en met bevindinge uit die literatuur te 

vergelyk. Vir die doel word vyf gevallestudies onderneem. 

1.5 PROGRAM VAN ONDERSOEK 

Hoofstuk I dien as algemene orientering tot 

met betrekking tot die probleemontleding, 

stelling, metode en plan van ondersoek, die 

die navorsingsprobleem 

probleemstelling, doel

afbakening van die stu-

die en relevante begrippe wat in die navorsing gebruik word. 

In hoofstuk II word verslag gedoen oar die literatuurstudie met be

trekking tot die fenomeen aggressie. 

In hoofstuk III word die leefw~reld, met die klem op die relasies 

van die adolessente seun toegelig. Daar word veral ingegaan op die 

.relasies van die aggressiewe adolessente seun met die gesin, die 

self en die portuur. 

Die teoretiese begronding word in hoofstuk IV opgevolg deur 'n uit

eensetting van die navorsingsontwerp, navorsingshipotese en navor

singsprosedures. 

Die toepassing en interpretering van die empiriese ondersoek word 

in hoofstuk V bespreek. Die gevolgtrekkings en aanbevelings word in 

hoofstuk VI uiteengesit. Die hoofstuk word afgesluit met etlike 

riglyne vir verdere navorsing. 
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1.6 AF"BAKENING 

In die studie word die leefw~reld van die aggressiewe adolessente 

seun ondersoek. Dit gaan nie hier om jeugmisdaad, wat soms met ag

gressie verwar word nie, maar om die ondersoek na die relasies van 

die aggressiewe adolessente seun met sy gesin, die self en die por

tuur. 

Ontoereikende gesinsrelasies kan 'n nadelige invloed ultoefen op 

die adolessent se relasies met sy portuur en sy selfkonsep bena

deel. Dit is belangrik om aggressiewe gedragsmanifestasies vroeg

tydig te identifiseer en die oorsake van die manifestasies te on

dersoek sodat hulp verleen kan word. 

Slegs seuns van ongeveer 13 tot 17 jaar is by die ondersoek betrek. 

Die ouderdom val binne die grense van die adolessente-tydperk. 

1.7 BEGRIPSVERHELDERING 

1.7.1 Aggressie 

Aggressie is 'n emosie wat uitgedruk kan word in die vorm van ver

nietigende gedrag met die doel om te beseer en te beskadig. Dit is 

gewoonlik gerig teen 'n voorwerp of ander persoon. Die vermoe om 

aggressie te beheer en uit te druk is 'n ontwikkelingstaak en as 

dit nie beheer word nie, kan die persoon sosiale probleme ondervind 

(Van den Aardweg & Van den Aar'dweg 19 88: 1 7) . 

Volgens Engelbrecht, Kok en Van Biljon (1982:85,86) ervaar die ado

lessent verhoogde emosionaliteit soos woede, ergerlikheid en frus

trasie in sy relasies. Woede word gewoonlik deur sosiale situasies 

ontketen, soos byvoorbeeld wanneer hy geterg, belaglik gemaak, ge

kri tiseer of onregverdig behandel word. Die adolessent kan dan rea

geer deur voorwerpe rand te gooi of te skop, deure toe te klap of 

horn in sy kamer toe te maak. Ergerlikheid is minder intens as woe

de, maar word ook deur sosiale situasies veroorsaak. Die adolessent 
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poog in die geval om die persone of situasies wat horn irriteer, te 

vermy. Frustrasie is die gevolg van die adolessent se onvermoe om 

sy doel te bereik en manifesteer as hy onderbreek word in take wat 

horn boei of as hy weerhou word van dinge wat vir horn belangrik is. 

Aggressie word in die studie beskou. as 'n gedragsmanifestasie wat 

op verbale- en fisieke wyses kan manifesteer as gevolg van die ado

lessent se frustrasies omdat sy doelwitte geblokkeer word deur by

voorbeeld sy ouers, homself en portuurlede. Ontoereikende relasie

stigting met sy ouers, homself en sy portuurlede kan die gevolg 

wees van te veel konflikte in die betrokke relasies. 

1.7.2 Adolessensie 

Die begrip adolessensie stam volgens Lloyd (1985:3) van die Latynse 

woord "Adolescere" af. Horrocks (1976:9) ontleed die woord soos 

volg: "Ad" beteken "na" en "Olescere" om op te groei of om groot te 

word. 

Fuhrmann (1986:3) definieer die begrip adolessensie, as 'n brugtyd

perk tussen kindwees en volwassenheid. Die brugtydperk gaan gepaard 

met persoonlike en sosiale veranderinge tesame met rypingsverande

r inge wat tot snelle fisieke groei, seksuele ryping, verhoogde emo

sionele intensiteit, bewuswording van komplekse, morele sosiale en 

politieke belange lei (Newman & Newman 1986:40). 

'n Aantal outeurs (Gous & Jacobs 1985:16; Lloyd 1985:3; Vrey 1984: 

175) verdeel die adolessente tydperk in drie subfases naamlik: 

vroee adolessensie (12/13 - 14/15 jaar); 

middel-adolessensie (14/15 - 16/17 jaar); 

laat-adolessensie (16/17 - 20/21 jaar). 

Vrey (1984:175) beskou die sekond~re skoolkind binne Suid-Afrikaan

se terme as 'n adolessent. Dit sluit die groat massa aan sekond~re 
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skole in, maar 'n grensoorskryding van een of twee jaar, veral aan 

die bopunt van die tydperk, word toegelaat. 

Adolessensie word gesien as een van die belangrikste tydperke in 

die mens se lewe omdat dit 'n voorspel is 

Indien die adolessent daarin kan slaag om die 

tot die volwasse lewe. 

probleme van die tyd-

perk te oorbrug, kan 

in die samelewing kan 

hy 'n wel-aangepaste indiwidu word wat sy rol 

volstaan. As die indiwidu nie die psigiese, 

f isieke en sosiale veranderinge waarmee adolessensie gepaard gaan, 

kan verwerk nie, lei dit tot wanaanpassing in die samelewing en 'n 

ontoereikende selfkonsep. Aggressiewe gedragsmanifestasies kan 'n 

uitlaatklep van sy frustrasie word wat kan lei tot ontoereikende 

relasiestigting met sy gesinslede en portuur. 

1.7.3 Leefw~reld 

Leefw~reld verwys na alle aspekte wat vir die kind betekenis het. 

Dit sluit alle relasies in met objekte, idees, mense en met die 

persoon self. Volgens Vrey (1984:15) sluit hierdie leefw~reld alles 

in, ook die geograf iese w~reld waarby hy betrokke was of is en wat 

hy verstaan. Hierdie relasies met mense, objekte, idees en met hom

self is dikwels onderling afhanklik of beinvloed mekaar wedersyds 

sodat die relasies wat die persoon vorm dinamies van aard is. Die 

aard van die leefw~reld is nooit staties nie. Hierdie Gestalt van 

betekenisvolle relasies wat die indiwidu konstitueer, vorm sy leef

w~reld. 

1.8 SAMEVATTING 

In die orienteringshoofstuk is agtergrond tot die probleem 

Verder is die probleem ontleed en tot 'n probleemstelling 

gegee. 

gekom. 

Die doel met die studie, sowel as die metode en program van onder

soek is uiteengesit. Aandag is gegee aan die afbakening en begrips

verklarings wat van toepassing is op die navorsing. In hoofstuk II 
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word verslag gedoen van die literatuurstudie ten opsigte van ag

gressie as fenorneen. 
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HOOFSTUK II 

DIE FENOMEEN AGGRESSIE 

2.1 INLEIDING 

In hierdie hoofstuk word die begrip aggressie in meer besonderhede 

toegelig. In die eerste plek word daar van die standpunt uitgegaan· 

dat aggressie 'n emosie is. Verbandhoudende emosies met aggressie 

word ook bespreek. Omdat hierdie studie handel oor die leefw~reld 

van die aggressiewe adolessente seun, val die kollig ook op die 

stabiliteit van aggressie by die adolessente seun en moontlike ag

gressiewe gedragsmanifestasies. Oorsake van aggressie word verder 

toegelig deur na die standpunte oor aggressie vanuit verskeie tera

peutiese skole te kyk. 

2.2 DIE AARD VAN AGGRESSIE .:. 

Die aard van aggressie word toegelig vanuit die standpunt dat ag

gressie 'n emosie is, wat as 'n normale gedragsmanifestasie sowel 

as 'n gedragsafwyking beskou kan word. Eersgenoemde hou verband met 

selfgelding terwyl laasgenoemde verband hou met persoons- of saak

beskadiging. Daar word veral aandag geskenk aan verbale- en fisieke 

vorme van aggressie, asook emosies wat met aggressie verband hou. 

Vervolgens word die begrip aggressie omskryf. 

2.2.1 Die omskrywing van aggressie 

Aggressie is die manifestasie van 'n emosie en as sodanig is dit 

nodig om eerstens te let op die aard van emosies. Van den Aardweg 

en Van den Aardweg (1988:77) beskryf 'n emosie as 'n deel van die 

affektiewe lewe van die mens. Affeksie is die vermoe van die indi

widu om gevoel van liefde teenoor mense en objekte te toon (Van den 

Aardweg & Van den Aardweg 1988:14). Averill (1982:6,7) beskou af

feksie as drifte (passies) en nie as handelinge nie en beskryf dit 

as 'n aantal response wat in 'n sistematiese orde voorkom. Diesel£-
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de respons mag soms geinkorporeer word in meer as een sindroom wat 

'n manifestasie is van hoe die indiwidu sy gedrag interpreteer. 

Vrey (1984:36) gaan van die standpunt uit dat daar konnotatiewe en 

intellektuele aspekte by emosies betrokke is. Die konnotatiewe as

pek yan emosies verwys na die eie en unieke betekenis wat die in

diwidu aan 'n bepaalde emosie toeken. Die intellektuele aspek van 

emosies dui op die kognitiewe betekenis. Hiermee word bedoel dat 'n 

emosie ook 'n verstandshandeling kan wees en in 'n mindere of meer

dere mate op kognitiewe handelinge soos differensiasie, integrasie, 

vergelyking en memorisering berus. Hierdie siening van emosies word 

ook by Grossman en August-Frenzel (1991:301) en Lazarus (1990:14) 

aangetref wat stel dat daar altyd 'n kognitief-evaluerende element 

by emosies betrokke is. Die indiwidu beleef emosies as 'n innerlike 

ervaring na aanleiding van positiewe of negatiewe aanmerkings. 

Averill (1982:13) beskryf die kognitiewe betekenis van 'n emosie as 

'n handeling of aksie wat die indiwidu doelbewus uitvoer. Die uit

voering van die handeling dui op die manifestering van die emosie. 

Soos afgelei kan word, word die indiwidu se emosies bepaal deur 

konnotatiewe en intellektuele aspekte. Die indiwidu evalueer sy 

emosies op 'n kognitiewe vlak in samehang met sy eie unieke bele

wenis van die bepaalde situasie. Die kognitiewe en konnotatiewe 

evaluering van die emosie kan lei tot die manifestering van 'n be

paalde emosie, soos byvoorbeeld aggressie. 

Kornadt (1984:77) onderskei tussen hoe en lae aggressiewe gedrag 

wat deur twee komponente, naamlik die aggressiewe motief en aggres

siewe inhibisies, beinvloed word. Die aggressiewe motief word geak

tiveer deur die kognitiewe strukturering en interpretasie van die 

situasie en gevoel. Die gevolg is dat die indiwidu woede of aggres

sie ervaar. Aggressiewe gedragsmanifestasies dui op die aktualise

ring van die aggressiewe doelwitte en die vermoens tot aggressiewe 

handelinge of moontlike gedragspatrone (Kornadt 1984:75). 
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Aggressiewe inhibisies dui daarop dat die indiwidu 

gevolge van die aggressiewe doelwit oordink. Hierdie 

die negatiewe 

negatiewe ge-

volge kan verband hou met die indiwidu se subjektiewe morele sis

teem waarvolgens hy sy gedrag beoordeel, met die gevolg dat die in

diwidu sy voorgenome aggressiewe handelinge as onaanvaarbaar en dom 

mag beskou en dit as gevolg daarvan onderdruk of verwerk (Kornadt 

1984:76). 

Volgens Byrne en Kelley (1981:372), asook Freedman et al. (1970: 

102) is aggressie 'n gedragsvorm wat manifesteer met die doel om 

andere te beseer. Kornadt (1984:78) beskou aggressie as 'n gedrags

patroon wat op verbale en motoriese wyses tot uiting kan kom. Seke

re vaardighede naamlik fisieke krag en 'n voldoende verbale reper

toire is aan aggressiewe doelwitte verbonde. Daar is gevolglik 'n 

bepaalde graad van selfvertroue aan hierdie vaardighede verbonde om 

sukses te behaal. 

Hoghughi (1992:290) identifiseer die volgende grade van ernstigheid 

ten opsigte van aggressiewe gedragsmanifestasies, naamlik minimaal, 

onbeduidend, gewoontevormend en ernstig. Aggressiewe handelinge is 

soms normaal omdat dit van tyd tot tyd voorkom as pogings om groep

relasies en 'n sosiale hierargie te stig. Aggressie is 'n karakter

trek van die mens en is essensieel vir die indiwidu se normale so

siale ontwikkeling. Sodanige gangbare aggressiewe optrede word in 

verband gebring met selfgelding. 

Court (1986:43) beskou selfgelding as 'n middeweg tussen die onder

drukking van die indiwidu se ware gevoelens en aggressie. Die indi

widu wat sy ware gevoelens probeer onderdruk is chronies kwaad, 

terwyl die aggressiewe indiwidu sy woede meer openlik wys. Albei 

seek na 'n metode om die omgewing te beheer. Die doel van die re

aksie is 'n paging van die indiwidu om sy doel te bereik of om sy 

begeertes te vervul. Parens (1987:7,8) verwys na selfgelding as 

nie-vernietigende aggressie wat gepaard gaan met nie-vyandigheid, 

selfbeskerming en doelbereiking. Deur hierdie gedragsvorme poog die 
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indiwidu om homself en sy omgewing te beheer. Dit dien as 'n moti

veringskrag en dra positief by tot die indiwidu se gevoelens van 

bekwaamheid en selfstandigheid. 

Wanneer aggressiewe gedragsmanifestasies ernstig of gewoontevormend 

van aard is, kan dit oorgaan in gewelddadige optrede (Hoghughi 

1992:290). Aggressie word deur talle navorsers onder wie Carson en 

Butcher (1992:543), asook Gabel en Shindledecker (1991:982), as 'n 

gedragsafwyking beskou omdat aggressiewe gedrag tot saak- of per

soonsbeskadiging kan lei. 

2.2.2 Aggressie as gedragsafwyking 

Carson en Butcher (1992:543) beskou aggressie as 'n gedragsafwyking 

wat verband hou met die kind of adolessent se houding teenoor so

s iale norme en gedragsreels. Daar word onderskei tussen aggressie 

as gedragsafwyking en aggressie as asosiale handeling wat soms ook 

onder normale kinders en adolessente kan voorkom. As gedragsafwy

king is dit nie noodwendig teen die wet soos in die geval van jeug

misdaad nie, maar slult betrokkenheid by gevegte, ongehoorsaamheid, 

gemeenheid, destruktiwiteit, vyandigheid, fisieke en verbale ag-

gressie, stryerigheid, die 

diefstal in. Volgens die 

Raikkonen (1990:15) gaan 

vertel van leuens, buie-uitbarstings en 

navorsing van Keltikangas-Jarvinen en 

die asosiale gedragsvorm, wat aggressie 

insluit, gepaard met 'n lae selfkonsep, min selfvertroue en 'n ge

brek aan geieenthede wat kan bydra tot minder beheer oor sy ge

dragsmanifestasies. 

Bernal, Delfini, North en 

gedragsafwyking in verband 

dere en die vernietigende 

Kreutzer (1976:225) bring aggressie as 'n 

met die toesegging van kru name aan an

optrede of die dreiging om vernietigend 

op te tree teenoor voorwerpe. Die aggressiewe gedragsmanifestasies 

of vernietigende optredes teenoor persone of voorwerpe moet met f i

sieke aanvalle of pogings tot fisieke aanvalle, gepaard gaan, asook 
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met intensiteit en die potensiele gevaar dat pyn en lyding uit die 

aggressiewe gedragsmanifestasies kan voortvloei. 

2.2.3 Verskillende vorme van aggressie 

In die literatuur word drie vorme van aggressie onderskei, naamlik 

verbale, f isieke en passiewe aggressie, wat vervolgens bespreek 

word. 

2.2.3.1 Verbale aggressie 

Shea (1978:45) beskou verbale aggressie as 'n nie-fisieke vyandige 

handeling teen die self of andere gerig. Vissing, Strauss, Gelles 

en Harrop (1991:224) definieer verbale aggressie as 'n kommunika

siehandeling wat daarop gemik is om psigiese pyn by die ander in

diwidu te veroorsaak. Een van die kommunikasiehandelinge wat onder

skei word, is 'n aktiewe verbale handeling waarvan die toesegging 

van kru name aan die ander indiwidu 'n voorbeeld is. 

Bandura en Walters (1959:95) onderskei tussen direkte en indirekte 

verbale aggressie. Direkte verbale aggressie dui op 'n openlike in

teraksie tussen die aggressiewe indiwidu en die ander persoon. Deur 

die doelbewuste verbale ~ritiek poog die aggressiewe indiwidu om 

die ander persoon seer te maak. Indirekte verbale aggressie dui op 

pogings om andere te frustreer deur byvoorbeeld opdragte nie uit te 

voer nie. 

Etlike ander manifestasies van verbale aggressie word geidentif i

seer. Deur die gebruik van die harde stem gee die indiwidu uiting 

aan sy gevoelens van woede en frustrasie (Byrne & Kelley 1981:383). 

Etlike intense woedegewoontes word geidentif iseer, naamlik pruilery 

(norsheid), sameswering om wraak te neem, kompeterende spel, be

skuldigings, stryery, sarkasme en toesnouing van kru name (Court 

1986:43; Epanchin & Paul 1987:111; Tavris 1989:289). 
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Byrne en Kelley (1981:383) gaan van die standpunt ult dat verbale 

aggressie met net soveel woede gepaard gaan as 'n fisieke aanval. 

Die doel van verbale aggressie is om andere of die self seer te 

maak en om vrees te wek (Shea 1978:45). Die gevolge hiervan is 

si~lkundig van aard en het 'n nadelige invloed op die psigo-soslale 

lewe van die kind (Strauss 1990:181). Shea (1978:45) bring die 

sielkundige gevolge van verbale aggressie in verband met self-ver

nietigende aanmerkings soos byvoorbeeld "Ek is dom" of "Ek ls 

sleg". Gevoelens van minderwaardigheid kan hieruit voortvloei met 

die gevolg dat die aggressiewe kind mag glo dat andere horn negatief 

beoordeel (Erasmus 1981:55). 

Dit blyk ult 'n navorsingstudie van Vissing et al. (1991:235) dat 

verbale aggressie 'n hoe voorkoms onder die Amerikaanse bevolking 

toon. Twee-derdes van Amerikaanse kinders is die slagoffers van 

verbale aggressie. 

Volgens Fesbach et al. (1984:171) neem verbale aggressie na onge

veer die elfde jaar toe terwyl f isieke aggressie afneem vanaf die 

kleuterjare tot en met die elfde lewensjaar. Fisieke aggressle word 

vervolgens bespreek. 

2.2.3.2 Fisieke aggressie 

Vir Bandura en Walters (1959:95) dui fisieke aggressie op fisieke 

handelinge wat die self of ander benadeel. Voorbeelde van sodanige 

handellnge is betrokkenheid by gevegte, die gebruik van wapens om 

die ander indiwidu aan te val of die gooi van objekte na andere. 

Hoghughi (1992:289) identifiseer handelinge soos byt, slaan, skop, 

kopstampery, afknouery en gewelddadige optrede teenoor diere as 

vorme van fisieke aggressie. Fisieke aggressie kan gerig wees teen 

die self, andere en objekte. 

Kelley en Dawson (1991:992) beskou aggressie teenoor die self as 

selfgemikte fisieke aggressie of selfvernietigende gedrag. Selfver-
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nietigende gedrag is die algemene neiging om by handelinge betrokke 

te raak wat negatiewe gevolge kan h~ of die moontlikheid van toe

komstige positiewe gevolge verminder. Voorbeelde van chroniese 

selfvernietigende gedrag is die soeke na sensasie, hoe risiko han

delinge wat kan lei tot 'n botsing met die gereg as gevolg van oor

treding van die wet, oneerlikheid, asook impulsiwiteit. Pfeffer, 

Zuckerman, Plutchik en Mizruchi (1987:174) het ult hul navorsing 

met 101 pre-adolessente die gevolgtrekking gemaak dat impulsiwiteit 

die oorsaak is van meeste fisieke aggressiewe gedragsmanifestasies. 

Fisieke aggressie kan beskou word as 'n reaksie op angs, frustrasie 

en woede (Hoghughi 1992:290). Volgens Dodge (1991:203) kan die re

aksie lei tot 'n selfstandige fisieke aggressiewe handeling, wat 

gepaard kan gaan met geirriteerdheid, koelbloedigheid en die uit

voering van 'n intense begeerte. Pfeffer et al. (1987:174) bring 

die graad van die aanval in verband met vorige aggressiewe erva

rings wat horn motiveer om weer sukses in 'n aanyal te behaal. 'n 

Soortgelyke siening word by Valzelli (1981:84) gevind. 

2.2.3.3 Passiewe aggressie 

In die literatuur word nog 'n vorm van aggressie onderskei, te we

te, passiewe aggressie. Die begrip kan kortliks soos volg verklaar 

word: die indiwidu se aggressie kom nie op direkte wyse tot uiting 

nie, maar wel in byvoorbeeld koppigheid, stuursheid en dwarsboming 

van andere. Word daar 'n taak aan horn opgedra, wys hy sy aggressie 

deur doelbewuste ondoeltreffendheid, deur te vergeet, ult te stel 

of sloerdery met die uitvoering daarvan. Hy kla gereeld, is selde 

tevrede en is liggeraak, asook geirriteerd. Sy passiwiteit impli

seer dat hy nie sy aggressie openlik en eerlik kan uitdruk nie, om

dat dit die sekuriteit wat hy wel geniet, sou bedreig. Hierdie tipe 

gedrag lei daartoe dat hy diegene met wie hy nou in aanraking is, 

se geduld tot die uiterste beproef (Moller 1990:401; Weiner 1975: 

370,372). 
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2.2.4 Emosies wat met aggressie verband hou 

Die belangrlkste emosles wat met aggressle verband hou, 

woede en frustrasie (Hoghughi 1992:290), asook depressie. 

sles word vervolgens bespreek. 

2.2.4.1 Angs 

ls angs, 

Di~ emo-

Hoghughi (1992:328) definieer angs as 'n ongelukkige subjektiewe 

emoslonele ervarlng wat in lntensitelt kan verskll. Die verband 

tussen angs en aggressie word soos volg aangedui: 

Volgens Psigo-analiticl (Epanchin & Paul 1987:118) tree die kind 

aggressief op om homself teen sy eie vrese en pyn te beskerm. 

Die prlm!re emosies wat hy ervaar, is hartseer en angs. 

'n Gevaarlike of bedreigde omgewing lei tot onsekerheid by die 

lndiwidu omdat hy onseker van die gevolge van die situasie is, 

en daarom hulpeloos voel (Bertocci 1988:257). Aggressie is vir 

die lndlwldu 'n wyse om sy angs en vrees te hanteer (Kashani, 

Deuser & Reid 1991:221). Dit blyk dat die angs wat onstaan as 

gevolg van vrees en onsekerhede tot aggressle lei. 

2.2.4.2 Woede 

Volgens Byrne en Kelley (1981:383) kan woede die gevolg wees van 

negatiewe oordele wat oor die indiwidu gefel is. Bertocci (1988: 

252) huldig·dieselfde siening deur woede te beskou as 'n sensoriese 

ervaring wat gekenmerk word deur perseptuele en konseptuele inter

pretasies van die indiwidu se ervaringe. Woede-uitbarstings ont

staan as gevolg van 'n obstruksie van die lndiwidu se doelwitte. 

Volgens Wonderly en Rosenberg (1987:34) speel die woede-reaksie 'n 

belangrlke bydrae om begeertes te volvoer. 

Tavris (1989:289) beskou onregverdigheid, swak verwagtinge, blame

rlng van andere en die lndiwidu se siening dat hy beter verdien as 

moontlike oorsake van woede-uitbarstings. Die gevolg is dat die in-
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diwidu skuldgevoelens, angs en bitterheid ervaar indien die pro

bleem nie opgelos word nie. Die gedagte kom ook voor by Wonderly en 

Rosenberg (1987:34,35). Die woede-uitbarsting kan manifesteer in 

f isieke aggressie as gevolg van die indiwidu se vyandige en self

verdedigende houding (Bertocci 1988:253; Court 1986:44; Fesbach et 

al. 1984:171; Tavris 1989:289). 

2.2.4.3 Frustrasie 

Frustrasie kom voor wanneer daar inmenging met 'n uitdrukking of 

wens van 'n indiwidu is. Die gevolge van hierdie inmenging kan lei 

tot gevoelens van hopeloosheid, desperaatheid en ontmoediging wat 

weer tot aggressie aanleiding kan gee (Wonderly & Rosenberg 1987: 

33). 

Davidson (1990:253), 

(1957:7) identi£iseer 

sie: 

asook Dollard, Miller, Doob, Mowrer en Sears 

die volgende moontlike oorsake van frustra-

negatiewe intensies van die gefrustreerde; 

die doel is amper bereik toe die onderbreking ingetree het en 

word dus geblokkeer. 

Vyandigheid as vorm van aggressie word deur Wonderly en Rosenberg 

(1987:33) beskou as 'n manifestasie van frustrasie omaat die doel 

van vyandigheid nie die uitdrukking v~n begeertes is nie, maar die 

eliminering van die negatiewe emosie. Dollard et al. (1957:1;11) 

meld dat aggressie altyd 'n gevolg van frustrasie is en def inieer 

aggressie as 'n reaksie wat op frustrasie volg. Die aggressiewe ge

dragsmanifestasie verminder frustrasie, maar het geen invloed op 

die oorspronklike oorsake van frustrasie nie. Gevoelens van frus

trasie kan manifesteer in reaksies wat tot die besering van andere 

kan lei (Fesbach 1964:261). 
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Frustrasie word deur Dollard et al. (1957:11) beskou as aangebore 

en aangeleerde reaksies. Frustrasie is al met geboorte by die kind 

aanwesig, ontwikkel vanself en kan enige tyd in die vorm van ag

gressiewe gedrag verskyn. 

Die uiting van aggressie as resultaat van frustrasie kan tot katar

sis lei. Die woord katarsis is afgelei van die Griekse woord wat 

"om skoon te maak" of "suiw~ring" beteken. Dit beteken dat nadat 

die indiwidu sy aggressie uitgeleef het, energie verbruik is. Die 

ef fek van katarsis is dat die aggressiewe drang behoort te vermin

der, aldus Kaufmann (1970:30). 

Kaufmann (1970:32) beweer dat die manifestering van frustrasie toe

geskryf kan word aan enige van die volgende redes: 

die indiwidu wil stoom afblaas; 

hy het aggressief opgetree teenoor 'n ander of andere; 

hy was suksesvol in sy aggressiewe handeling; 

die indiwidu het via sy aggressiewe handeling aan sy kognitiewe 

verwagtinge voldoen en glo dat reg geskied is; 

hy het f lsiek moeg geraak; 

die indiwidu mag glo dat slegs beperkte aggressiewe handelinge 

voldoende kan wees; en 

skuldgevoelens kan volg op 'n aggressiewe handeling. 

Die lndiwidu ervaar frustrasie omdat sy doelwitte geblokkeer is. 

Die aggressiewe gedragsmanifestasie ls in reaksie op sy frustrasie 

wat gevolglik vermlnder word. Die gedragsmanlfestasle het geen in

vloed op die oorspronklike oorsake van frustrasie nie. Deur aggres

sief teenoor 'n ander op te tree, raak die lndlwidu ontslae van sy 

gevoelens van frustrasie, maar kan ongelukkig die persoon in die 

proses beseer of andersins verbaal beledig. 
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2.2.4.4 Depressie 

Erasmus (1981:57) is die mening toegedaan dat depressie op 'n ge

voel van hulpeloosheid, moedeloosheid en mismoedigheid uitloop wat 

die persoon laat voel om moed op te gee. Sodra daar lets gebeur wat 

die indiwidu aan homself laat twyfel, reageer hy met depressie. Die 

twyfel in homself kan bydra tot 'n ongunstige selfkonsep wat dan 

kan manifesteer in selfvernietigende gedrag. Depressie word geiden

tifiseer as 'n manifestasie van aggressie wat in verband gebring 

kan word met innerlike woede. Die gevolg hiervan kan wees d~t die 

indiwidu misluk om beheer oor sy omgewing te verkry. Die verwagting 

is dat die indiwidu nie sy woede teenoor homself uitleef nie, maar 

vyandig teenoor andere sal optree (Tavris 1989:108). 

Ney, Colbert, Newman en Young (1986:10,11) beskou aggressie as de

pressie wat die gevolg is van die indiwidu se gevoelens van onte

vredenheid met sy lewensomstandighede of 'n betrokke situasie. 

Hierdie depressie mag die gevolg wees van angs wat ontstaan uit 'n 

gebrek aan hoop en hartseer oor die bepaalde omstandighede of situ

asie. Die volgende moontlike oorsake van depressie en gevolglike 

aggressie by kinders word geidentifiseer: 

Onstabiele gesinsituasies kan tot 'n hoer voorkoms van aggres

siewe gedragsmanifestasies by depressiewe kinders lei omdat die 

kind moontlik nie geleer is hoe om verbale uiting aan sy gevoe

lens te gee nie. Sy aktiwiteite kan veeleisend en irriterend 

wees wat 'n vyandige reaksie by die ouer kan wek. Dit kan weer 

tot verdere aggressiewe gedragsmanifestasies by die kind lei om

dat die ouer nie besef dat die kind deur sy optrede poog om bin

ne die gesinsituasie te oorleef nie. 

Skolastiese probleme wat tot depressie by die kind lei, kan 

aggressiewe gedragsmanifestasies tot gevolg h~. 
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2.3 STABILITEIT VAN AGGRESSIEWE GEDRAG 

Vir Epanchin en Paul (1987:115) is aggressiewe gedrag 'n probleem 

by kinders van alle ouderdomme. Dit is slegs die uitlewing van ag

gressie wat verander namate die kind ouer word. Volgens Maccoby 

(1980:384) blyk seuns aggressiewer as meisies op te tree omdat die 

seun beloon word vlr aggressiewe gedrag en gestraf word vir passi

wi te it. Die teenoorgestelde is op meisies van toepassing. Wat ag

gresslewe gedragsmanlfestasies betref, word daar van die dogter 

verwag om vyandigheid op 'n meer katterige wyse te toon, maar nie 

deur flsleke aggressie nie. Die seun word toegelaat om sy aggressie 

op 'n fisieke wyse te toon (Maccoby & Jacklin 1974:233,234). As re

de vir die hipotese word aangevoer dat die manlike geslag meer ge

rig is tot kompetisie en dominering. Hoe sterker die kompetisie, 

hoe aggressiewer kan die seun optree (Maccoby & Jacklin 1974:247, 

254). Cairns, Cairns, Neckerman, Ferguson en Gariepy (1989:320) se 

navorsings het in die verband aangedui dat daar 'n skerp toename in 

aggressiewe gedragsmanifestasies tussen die ouderdomme 10 tot 19 

jaar is. Daarna is daar 'n geleidelike afname. 

In 'n navorsingstudie van Pollack, Gilmore, 

(1989:267) is aangetoon dat indien kinders in 

hoe vlakke van aggressiewe gedrag openbaar, 

vyf jaar afneem nie. 

Stewart en Mattison 

die junior skoolfases 

die gedrag nie binne 

Farrington (1989:81) maak na aanleiding van 'n longitudinale studie 

van die Cambridge Study in "Deliquent Development" met 411 adoles

sente, die af leiding dat die mees algemene voorspellers van aggres

s iewe gedragsmanifestasies en geweld, aan die volgende faktore toe

geskryf kan word: 

swak ekonomiese toestande byvoorbeeld 'n lae gesinsinkomste, 

swak behuising en groot gesinne; 

geskiedenis van kriminele oortredinge by ander gesinslede; 
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ontoereikende kinderopvoeding byvoorbeeld onbuigsame en outori

t~re dissipllne, ouerlike konfllk en swak toesig; 

skooldruipings wat gepaard gaan met lae intelligensie en on

toereikende belangstelling deur ouers; 

hiperaktiwiteit en impulsiwiteit by die aggressiewe kind wat ge

paard gaan met ontoereikende konsentrasie en rusteloosheid; en 

vaders wat geneig is om nie veel tyd saam met hulle seuns deur 

bring nie. 

Die gevolge van bogenoemde faktore is dat die adolessente seun ge

ne ig is om die skool te vroeg te verlaat en dat hy teen die ouder

dom van 16 - 18 jaar al 'n swak beroepsrekord gehad het of asosiaal 

opgetree het (Farrington 1989:97). 

2.4 OORSAKE VAN AGGRESSIE 

Deur die standpunte van verskillende terapeutiese skole te bestu

deer, kan meer lig gewerp word op bogenoemde en ander oorsake van 

aggressie by adolessente seuns. Die psigo-dinamiese perspektief 

word eerste bespreek. 

2.4.1 Die pslgo-dinamlese perspektief 

Die oorsake van aggressie, geslen vanuit die pslgo-dinamiese pers

pektief, is gelee in die Oedipus-kompleks, aggressie as die uitle

wing van drange, asook die wanfunksionering van die psigiese struk

ture wat die menings van verskeie psigo-dinamici is. Die Oedipus

kompleks word vervolgens bespreek. 

2.4.1.1 Oedipus-kompleks 

Tot en met die jare twintig het Sigmund Freud aggressie beskou as 

die gevolge van die anale-sadlstiese lewensfase wat in verband ge

br ing word met die sadistiese- en die masoglstlese lnstinkte. Belde 
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die instinkte word in verband gebring met die Oedipus-kompleks 

(Fine 1978:8). 

Die masogistiese instink dui op die intense begeerte van 'n indi

widu om die liefde van 'n betrokke persoon te behou (Fine 1978:9). 

Die uitlewing van die intense begeerte word soms in verband gebring 

met die Oedipus-kompleks. Die kompleks kan bydra tot aggressiewe 

gedragsmanifestasies by die seun. Die Oedipuskompleks kom daarop 

neer dat die seun 'n begeerte het om sy moeder te besit en gevolg

lik van sy vader ontslae te wil raak. Twee partye kompeteer om die

selfde objek. Omdat die seun gewoonlik swakker as die vader is, 

moet hy sy masogistiese instink omkeer of verander (Bellak 1993: 

18). Die omkering of verandering in gedrag impliseer die verplasing 

van sy aggressie na 'n ander voorwerp (Kaufmann 1970:14). 

Bellak (1993:18) beskou die verband tussen aggressie en die Oedi

pus-kompleks soos volg: Omdat die seun angs ervaar, kan dit op

standigheid by horn wek met die gevolg dat hy openlik opstandig 

teenoor sy vader is. Hy sal eerder fisieke straf verduur 

moontlik vir die res van sy lewe probleme met outorit~re 

ondervind. 

2.4.1.2 Aggressie as die uitlewing van drange 

en kan 

figure 

Die belangrikste drange wat met aggressie in verband gebring kan 

word, is die lewens- en doodsdrange (Hall & Lindzey 1978:42). Vol

gens Kaufmann (1970:14) is aggressie die gevolg van die lewenskon

flik tussen twee kragte, die eros (kreatiwiteit) en die thanatos 

(die vernietigende krag). 

Aggressie is self-vernietigend van aard, maar word verplaas op an

der objekte of persone. 'n Indiwidu veg teen ander persone omdat sy 

doodsdrang, die thanatos, geblokkeer word deur die lewensinstinkte 

en deur ander hindernisse in sy persoonlikheid wat die doodsdrang 

te~werk (Hall & Lindzey 1978:43). 
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Rizzuto, Sashin, Buie en Meissner (1993:29,30,31) beskou aggressie 

as 'n biologiese drang wat afhanklik is van 'n stimulus en 'n re

spons. Die aggressiewe gedragsmanifestasie hang af van die behoefte 

aan die stimulus, die doelwitte van die respons en die indiwidu se 

wense, begeertes, betekenisgewing, asook intensies. Sy gedrag word 

gemotiveer deur die bereiking van 'n bepaalde doel. Inmenging met 

die bereiking van die doel kan vir die indiwidu 'n ekstrinsieke of 

intrinsleke hindernls word. Aggressle kan manifesteer deur die ge

bruik van fisieke krag en verdedigingsmeganismes. 

Anna Freud (1968:484) huldig die siening dat aggressie die gevolge 

van verhoogde libidinale en aggressiewe drange en houdinge is wat 

tot en met adolessensie latent was, maar tydens adolessensie deur 

die onbewuste vlak na die bewuste breek. Aggressiewe gedragsmani

festasies wat tydens die adolessente-tydperk by die seun kan voor

kom, is onbeheerste buie en ongeskiktheid. 

Vir Anna Freud (1968:463) ontstaan aggressiewe gedragsmanifestasies 

al tydens die orale en anale lewensfases. Tydens die orale-sadis

tiese lewensfase kom aggressie by die kind tot uiting in sy begeer

tes om objekte te vernietig deur die betrokke objek te eet. Sy tan

de word as wapen vir sy aggressie gebruik. Tydens die anale fase is 

die kind se optrede van nature aggressief, vernietigend en besitlik 

van aard. Die kind gee tydens die fase uiting aan sy aggressie deur 

te slaan, skop, krap en selfs te spuug. Gedurende die falliese fa

se, die volgende lewensfase, kom roekeloosheld en kompetering as 

aggressiewe gedragmanifestasies na vore. Indien aggressie teenoor 

die omgewing gemik is, dien die aggressiewe gedragsmanifestasie as 

'n poging tot selfbehoud. Indien dit teenoor die self gemik word of 

geinhibeer word, word die kind se liggaams- of psiglese gesondheid 

bedreig. 

Anna Freud (1968:463,464) stel dat een van die aggressiewe gedrags

manlfestasies wat tydens die vroee babajare voorkom, auto-erotisme 

(kopstampery) is. Die oorsaak van die aggressiewe gedragsmanifes-
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tasie is die bevrediging van 'n primitiewe begeerte om ritmiese 

liggaamsbeweging waardeur die kind uiting aan aggressiewe gevoelens 

teenoor die self gee. Auto-erotiese gedrag neem toe indien die kind 

nie daarin kan slaag om permanente of bevredigende relasles met sy 

ouers te stig nie. Hy hou sy gevoelens vir homself, maar gee uiting 

aan sy aggressiewe gevoelens deur auto-erotisme. In sy latere lewe 

is die kind geneig om teruggetrokke, self-gesentreerd en moeilik 

hanteerbaar te wees. 

Tydens pre-adolessensie word aggressiewe gedragsmanifestasies ver

oorsaak deur die konstante innerlike konflikte wat hy ervaar. Sy 

denke word beinvloed deur 'n sterk, perverse en aggressiewe seksua

liteit, asook sterk onderdrukte drange. Hy gee toe aan sy instink

tiewe drange, maar probeer dit terselfdertyd verwerp met die gevolg 

dat hy dubbele standaarde met betrekking tot sy gedrag handhaaf. 

Aggressiewe gedragsmanifestasies teenoor sy gesinslede en selfs 

teenoor lede van die teenoorgestelde geslag word gesien as 'n po

ging om sy seksuele fantasie~ te onderdruk (Anna Freud 1968:467). 

2.4.1.3 Wanfunksionering van die psigiese strukture 

In die jare twintig het Freud aggressie beskou as 'n fundamentele 

aspek van die menslike funksionering. Hoe afwykender die indiwidu 

se gedrag, hoe betekenisvoller word die aggressiewe gedragsmanifes

tasies. Om hierdie rede bring Freud die wanfunksionering van die 

psigiese strukture in verband met aggressie (Fine 1978:8,9). 

Die adolessent se innerlike konflikte word veroorsaak deur die wan

funksionering van die psigiese strukture. Aggressiewe gedragsmani

festasies vereis die deelname van verskeie psigiese strukture (Rii

zuto et al. 1993:31), die id, ego en superego. Die funksies van die 

strukture is om 'n balans te handhaaf tussen die interne en ekster

ne behoeftes van die indiwidu. Tydens adolessensie kan die aggres

siedrang groat probleme skep veral waar die omgewing aggressief is 

en die kind psigies verwaarloos is. Die aggressiedrang is 'n kom-
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ponent van die id wat manifesteer in denke, handelinge, emosies en 

simptome. Wanneer kinders psigies en fisies mishandel word, word 

hulle behoeftes misken en dit lei tot die onbeheersde uitlewing van 

die aggressiedrang wat die gevolg is van 'n konflik tussen die ego 

en die superego. Die superego word gekenmerk deur ontkenning, wan

troue en onbeheersdheid en kan nie met die kwesbare ego integreer 

nie. Die ego-superego-konflik lei tot openlike vyandigheid, moont

like betrokkenheid by jeugmisdaad en die identifisering met 'n ne-

gatiewe portuurgroep. Die portuurgroep word 

anderinge, geirriteerdheid en aggressiewe 

14). 

gekenmerk deur buiever

gedrag (Berman 198~:4-

Epanchin en Paul (1987:118) bring aggressiewe gedragsmanifestasies 

in verband met die wanfunksionering van die ego. Psigiese energie 

van die ego word gebruik om spanning en stres te hanteer terwyl 

psigiese energie eintlik aan selfbeheer en beheer oor die omgewing 

gespandeer moes word. Voldoende selfbeheer en beheer oor die omge

wing behoort verband te hou met ouderdomsgepaste vaardighede ten 

opsigte van die indiwidu se selfbeheer en sosiale relasies. 

Die indiwidu reageer 

sluit of om homself 

dedigende gedrag kan 

verdedigend op 'n paging om homself af te 

te beskerm teen ongelukkige ervaringe. Ver

lei tot gevoelens van onvergenoegdheid en 

asosiale gedrag. Hierdie faktore bring die indiwidu toenemend in 

die moeilikheid en maak andere antagonisties teenoor horn. Die in

diwidu regverdig sy handelinge deur die verdedigende superego 

(Epanchin & Paul 1987:117). 

2.4.1.4 Waarde van die psigo-dinamiese perspektief vir die be

trokke navorsing 

Uit die psigo-dinamiese perspektief tot aggressie blyk dat gevoe

lens van frustrasie kan lei tot overte gedragsmanifestasies omdat 

die indiwidu nie sy doelwitte kan bereik en sy behoeftes kan bevre

dig nie. Dit mag daartoe lei dat hy aggressief teenoor hornself op-
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tree (auto-erotisme) of sy aggressie onderdruk. Overte gedragsmani

festasies kan lei tot ontoereikende relasiestigting omdat die per-

soon deur sy 

tigende gedrag 

gedrag sy medemens of portuur kan beseer. Selfvernie

kan tot die besering van homself lei terwyl onder-

drukking van gevoelens tot vyandigheidsgevoelens teenoor andere kan 

lei. Aggressiewe gevoelens lei tot 'n leefw~reld van ontoereikende 

relasies. 

2.4.2 Organiese hlpoteses 

Die organiese hipoteses word in twee subgroepe verdeel, naamlik die 

omgewing-oorerwing hipotese, asook die endokriene en 

weestelselhipotese. Laasgenoemde twee hipoteses word 

sentrale-senu

in samehang 

bespreek. Die omgewing-oorerwing hipotese word vervolgens bespreek. 

2.4.2.1 Die omgewing-oorerwing hipoteses 

Delgado (1979:58) is van mening dat die mens tydens sy geboorte 'n 

onderontwikkelde brein het. waardes en motoriese vaardighede word 

nie net deur gene bepaal nie, maar ook deur ervaring. Volgens Meyer 

en Weyers (1985:23) beinvloed genetiese determinante nie alleenlik 

die indiwidu se ontwikkeling nie, maar ook sy intra-organismiese 

omgewing en die omgewing buite die organisme. Die indiwidu kan sy 

eie ontwikkeling beinvloed wat weer deur sy genetiese, omgewings en 

fisiologiese faktore beinvloed word. Die omgewing bepaal die gedrag 

wat deur biologiese beperkinge en die moontlikhede van die genetie

se samestelling van die indiwidu beinvloed kan word. 

Wicks-Nelson en Israel (1984:336) meld dat 'n karaktertrek byvoor

beeld oorgeerf kan word deur 'n dominante geen wat daarop dui dat 

'n bepaalde karakteienskap, soos byvoorbeeld aggressie, van een van 

die ouers oorgeerf kan word. Daar is 'n 50% kans dat 'n bepaalde 

karaktereienskap oorgeerf kan word. 
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Die dominante geen bepaal ook die indiwidu se fenotipe (Louw 1985: 

61) wat verwys na die indiwidu se uiterlik waarneembare eienskappe 

wat f isiologiese-, patalogiese-, strukturele- en funksionele eien

skappe insluit. Hierdie aspekte is die resultaat van interaksies 

tussen die indiwidu se genotipe en sy bepaalde omgewing (Kaplan 

1976:6). 

'n Kenmerk of afwykende gedragsmanifestasie word gewoonlik in ver

band gebring met 'n bepaalde geen of groep gene en kan ook 'n reak

sie wees op bepaalde omgewingsfaktore. 'n Bepaalde gedragsmanifes

tasie kan sonder enige genetiese invloed ontwikkel. Daar word ver

wys na die gedragsmanifestasies as fenokopiee. Oorerwing speel geen 

rol by die bepaalde gedragsmanifestasies nie (Kaplan 1976:6). 

Genokopiee verwys na 'n kenmerk of afwyking wat geassosieer word 

met 'n bepaalde geen of groep gene wat in die betrokke indiwidu se 

genetiese samestelling afwesig is. Die betrokke gedragsmanifestasie 

word deur ander gene in sy samestelling belnvloed (Kaplan 1976:6). 

Die kanse dat 'n bepaalde karaktertrek of gedragsafwyking oorgeerf 

kan word, hang af van die ratio (verband) tussen die 9enotipiese

en fenotipiese eienskappe. 'n Patalogiese toestand of afwykende ge

drag kan te wyte wees aan die indiwidu se genetiese samestelling 

(Kaplan 1976:11). 

Leyhausen (1973:37) huldig die standpunt dat omgewingsfaktore nie 

van oorerwingsfaktore geskei kan word nie. Dit gaan oor die wyse 

waarop oorerwing en omgewingsfaktore gekombineer word en gevolglik 

die indiwidu se gedrag belnvloed. 

Louw (1990:39) meld dat daarteen gewaak moet word om die oorerf

likheid van afwykende gedrag, soos byvoorbeeld aggressie, net aan 

genetiese oorsake te koppel. Negatiewe omgewingsinvloede kan ook 

bydra tot afwykende aggressiewe gedrag. 



37 

2.4.2.2 Die sentrale senuweestelsel en die endokrienestelsel 

Die sentrale senuweestelsel bestaan uit twee komponente, naamlik 

die brein en die rugmurg. Die kernfunksie van die sentrale senuwee

stelsel is om response op stimuli te kontroleer, te integreer en te 

koordineer sodat die indiwidu sy omgewing doeltreffend kan hanteer. 

Die hipotalamus as subkomponent van die brein, dien as beheersen

trum vir outomatiese prosesse, emosionele gedrag en verskeie moti

veringsaspekte. Die hipotalamus het 'n invloed op emosies en die 

endokrienestelsel (Louw 1990:49,50). 

Meyer (1983:572) beskou die hipotalamus funksioneel as 'n brein en 

endokriene-orgaan omdat dit die funksies van die twee kontrolestel

sels integreer. Die hipotalamus skakel met die meeste breinsentrums 

en is die hoofsetel van die outonome senuweestelsel wat die uiting 

van emosies kan beheer. 

Alhoewel die sentrale-senuweestelsel die vrystelling van hormone 

beheer (Meyer 1983:562), is dit eintlik die endokrienestelsel wat 

uit hormone en hormonale bindings bestaan. Tydens puberteit tree 

die pubertale hormone in werking (Paikoff, Buchanan & Brooks-Gunn 

1991:510). 

Tydens adolessensie word die interpretering van emosies beinvloed 

deur die biologiese veranderinge wat die adolessent ondergaan omdat 

die hormoonvlakke tydens die adolessensletydperk drasties toeneem 

binne 'n tydperk van vyf jaar (Susman 1991:1108). 

Behalwe dat die verhoogde hormonale vlakke vlr groei en die ont

wikkeling van prim!re en sekond!re seksuele eienskappe verantwoor~ 

delik is, kan dlt ook in verband gebring word met die buie-verande

ringe wat die adolessent tydens adolessensie beleef (Susman & Dorn 

1991:514). 
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Buie word in verband gebring met die regter en linkerhemisfeer. Po

sitiewe buie, socs opgewondenheid en euforiese gevoelens, word in 

verband gebring met die linkerhemisfeer terwyl die regterhemisfeer 

meer aktief is by negatiewe buie, soos depressie en hartseer (Hel

ler 1990:169). 

Susman, Inoff-Germain, Nottelman, Loriaux, Cutler en Chrousos 

(1987:1116) is van mening dat hormone belde negatlewe en posltlewe 

emosies kan affekteer. Aggressie word as 'n negatiewe emosie be

skou. Geirrlteerdheid en opstandigheid word as aggressiewe gedrags

manlfestasies ender normale adolessente beskou, daarom word die 

term aggressiewe eienskappe eerder verkies. 

Verskeie studies oor hormoonverwante gedragsmanifestasies hipoteti

seer dat die graad van aggressiewe gedrag deur hormone bepaal word 

en wel ten opsigte van die effek daarvan op die emosionele funksio

nering van die indiwidu. Emosies by die adolessent word beinvloed 

deur die aktiverende aard van hormonale blootstellings en die wan

balans in die biologiese prosesse wat ontstaan as gevolg van die 

vinnige toename in hormoonvlakke tydens puberteit (Inoff-Germain, 

Arnold, Cutler, Chrousos, Nottelman & Susman 1988:130). 

Tydens die latere kinderjare en vroee adolessensie neem die vlakke 

van die gonadale steroides en adrenale androgene drasties toe (Sus

man & Dorn 1991:514). Inoff-Germain et al. (1988:130) gaan van die 

standpunt uit dat hoer vlakke androgeen tot aggressiewe gedragsma

nifestasies by die menslike spesie en ander svesies kan lei. Hoe 

hoer die androgeenvlak, hoe hoer die graad van aggressiwiteit 

(Inoff-Germain et al. 1988:130). Susman et al. (1987:1129) bring 

hoer vlakke androgene in verband met jeugmisdadige neigings en op

standigheid tydens adolessensie. 

Seuntjies word met 'n hoer vlak testosteroon as meisies gebore al

hoewel die meisie ook 'n hoeveelheid van die hormoon het. Die oor

sprong van testosteroon is by beide geslagte aanwesig maar by seuns 



39 

word dit nog afgeskei deur die testes. Die potensiele gevolge van 

die hormoon op die indiwidu se emosies, hang daarvan af of die hor

moon met sekere proteine verbind is, al dan nie. Indien dit nie met 

proteine in die bleed meng nie, is dit ongebonde. Ongebonde testos

teroonvlakke is baie laag tot en met puberteit, maar het alreeds 

met geboorte die breinstrukture fyngevoelig gemaak vir die hormoon 

en dit beinvloed die emosionele gedragsontwikkeling op 'n later 

stadium wanneer die hormone nie meer teenwoordig is nle (Maccoby 

1980:206). 

Hoer vlakke adrenale androgene, tesame met 'n hoer vlak testoste

roon kan met aggressiewe gedragsmanifestasies in verband gebring 

word. Jeugmisdadige neigings word in verband gebring met 'n laer 

testosteroonvlak in verhouding met 'n 

testosteroon-estradiol binding globulien 

laer estradiolvlak, 'n laer 

en laer vlakke dehiedroe-

piandrosteroon. Een van die gevolge van laer vlakke dehiedroepian

drosteroon is impulsiewe optrede (Susman et al. 1987:1126,1116). 

Inoff-Germain et al. (1988:135) bring woede-reaksies in verband met 

hoer vlakke dehiedroepiandrosteroonsulfaat. Laer vlakke testoste

roonestradialbinding globulien word daarenteen in verband gebring 

met lae aggressiewe reaksie indien daar aggressief teenoor die in

diwidu opgetree word. 

Daar moet daarteen gewaak word om die hipotese te maak dat hormone 

aggressiewe gedrag veroorsaak. Navo~singsbevindinge dui hoogstens 

op die verband tussen hormoonvlakke en aggressiewe gedrag (Susman & 

Dorn 1991:514). 

Paikoff et al. (1991:511) is van mening dat gedrag en buie ook 'n 

invloed op hormonale afskeidings kan h~. stres, spanning, eetge

woontes en oefening kan byvoorbeeld lei tot die aktivering of on

derdrukking van sekere gedeeltes van die endokrienestelsel. Die as

pek moet deeglik in ag geneem word wanneer hormone en die invloed 

daarvan op aggressie bestudeer word. 
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2.4.2.3 Die waarde van die organiese hipotese vir die betrokke 

navorsing 

Organiese hipotese is 'n uiters delikate aangeleentheid. Afwykinge 

in die sentrale-senuwee- en endokriene stelsel kan 'n nadelige in

vloed op die adolessent se leefw~reld h~. Sy aggressiewe gedrags

manifestasies kan moontlik onbeheersd voorkom en kan sy relasies 

met andere, veral sy ouers en portuur, beinvloed. Daar moet daar

teen gewaak word om die onbeheersde uitlewing van emosies as gevolg 

van hormonale afwykinge as enigste oorsaak te sien. Wat belangrik 

is, is om te weet dat medikasie voorgeskryf kan word indien die 

adolessent se aggressiewe gedrag van so 'n aard is dat hy 'n gevaar 

vir homself en andere kan wees. 

2.4.3 Die sosiale leerteoretiese benadering 

Gesien vanuit die sosiale leer perspektief, verwys aggressiewe ge

drag na sosiaal onaanvaarbare gedragswyses wat kan lei tot f isieke 

of psigiese besering van 'n ander indiwidu of die beskadiging van 

eiendom. Die sosiale leerteorie beskou aggressie as 'n komplekse 

gedragsmanifestasie as gevolg van die beserende en vernietigende 

aard van die gedragsmanifestasie, sowel as die feit dat dit 'n so

siaal onaanvaarbare gebeure is (Bandura 1973:5). Die problematiese 

gesinsltuasie (vertroebelde onderlinge gesinsrelasies) en ander 

stimilu wat tot aggressie lei, word ook bespreek. Vervolgens word 

gelet op aggressie as gedragsmanifestasie en aggressie as sosiale 

gebeure wat tot aggressiewe gedragsmanifestasies kan lei, vanuit 

die sosiale leerteoretiese perspektief. 

2.4.3.1 Aggressie as 'n gedragsmanifestasie 

Aggressie word deur Eron (1979:135) beskou as 'n karaktertrek wat 

aangeleer word. Dit is vir die aggressiewe indiwidu 'n wyse om met 

sy medemens te kommunikeer en sy probleme op te los. Die mate waar

in hy sukses behaal ten opsigte van probleemoplossing, sal bepaal 

of hy weer en meer gereeld aggressief sal optree. Aggressie word 
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aangeleer. Pulkkinen (1987:197) verwys na aangeleerde aggressiewe 

gedragsmanifestasies as offensiewe aggressie. Nog 'n aggressiewe 

gedragsvorrn wat onderskei word, is defensiewe aggressie wat gedef i

nieer word as 'n reaksie wat dit ten doel stel om die bedreiging te 

elimineer. 

2.4.3.2 Aggressie as 'n sosiale gebeure 

Bandura (1973:5,6,7) beskou aggressiewe gedragsrnanifestasies as 'n 

sosiale gebeure na aanleiding van die volgende faktore: 

die eienskappe van die handeling wat aversiewe gevolge soos 

fisieke aanvalle, verkleinering en eiendomsbeskadiging insluit; 

die intensiteit van die respons wat handelinge insluit wat on

geduldigheid by ander indiwidue kan verwek; 

uitdrukkings van pyn en besering soos die seuntjie wat huil na 

'n geveg; en 

intensies van die aggressor: indien die uitvoerder van die a g -

gressiewe gedragsmanifestasie se intensie as 'n ongeluk beoor

deel word, word dit nie as aggressief beskou nie. Indien die 

indiwidu horn dit ten doel stel om 'n ander doelbewus te beseer, 

word dit as aggressie beskou. 

Die sosiale leerteoretiese benadering beskou aggressie as 'n aange

leerde respons wat as 'n sosiale leefwyse kan manifesteer indien 

die indiwidu herhaalde sukses in sy aggressiewe gedragsmanifesta

sies behaal. Hy gee dan min om vir die gevoelens van die ander per

soon en of daar beserings ter sprake is. 

2.4.3.3 Die problematiese gesinsituasie 

Byrne en Kelley (1981:386) bring aggressiewe gedragsmanifestasies 

in verband met die opvoedingsituasie tuis. Patterson (1976:268) is 

van mening dat die aggressiewe kind deel is van en deel hydra tot 
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aggressie in die huisgesin. Elke ander gesinslid dra ook by tot 

aggressiewe gedragsmanifestasies in die gesinsituasie. 

Verskeie outeurs deur Patterson (1976:268) aangehaal, identifiseer 

16 skadelike gedragsmanifestasies wat in verband gebring kan word 

met aggressie in die huisgesin. Van die gedragsmanifestasies is ne

gatiwiteit, ontevredenheid, vernietiging, ignorering, skreeuery 

(gillery), asook fisieke agg~essie die vernaamste. Die begrip pro

blematies kom neer op afwykende aggressiewe gedrag in die gesin 

deur beide die ouers en die adolessente seun. 

Patterson (1976:306) verwys na die aggressiewe adolessent as die 

onbeheersde adolessent wat meer geneig is tot onaanvaarbare gedrag 

wat in aggressiewe gedragsmanifestasies of uitbarstings tot uiting 

kan kom. Die aggressiewe adolessent steur horn min aan die goedkeu

r ing van die ouer. Onaanvaarbare gedrag kan toeneem in intensiteit 

indien een of meer gesinslede gebruik maak van aggressiewe gedrag. 

Onaanvaarbare gedrag word gekenmerk deur korter latente periodes 

tussen aggressiewe uitbarstings. As redes vir die gedrag, kan aan

gegee word dat die kind se reaksie as 'n stimulus vir 'n daaropvol

gende aggressiewe gedragsmanifestasie kan dien en dat daar positie

we gevolge deur die familie vir die aggressor mag wees. Die gevolge 

kan daartoe lei dat die aggressiewe respons tussen gesinslede weer 

nagevolg word en die gedrag van die kind daartoe kan lei dat daar 

met aggressiewe gedrag volgehou word. So word die aggressiewe ge

dragsmanifestasie versterk (Patterson 1976:269,271,272) deur direk

te eksterne versterking en waargenome versterking (Bandura 1973: 

184). Direkte eksterne versterking dui op die verkryging van tasba

re belonings indien die aggressiewe gedragsmanifestasie suksesvol 

volvoer is. So kan hy sosiale goedkeuring verkry en status bekom of 

hy kan poog om sy manlikheid te bewys om sy selfkonsep te versterk. 

Volgens Fonberg (1979:17) dien die verhoogde selfkonsep en sosiale 

status as beloning vir die aggressiewe seun. 
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Waargenome versterking dui op die waarneming van aggressiewe hande

linge van andere en die wyses waarop die indiwidu beloon, geigno

reer of gestraf word vir die gedragsmanifestasie. Soos wat die be

loning toeneem, neem die straf daarvoor af, met die gevolg dat die 

waarnemer die neiging kan openbaar om op dieselfde wyse op te tree 

(Bandura 1973:202). Fonberg (1979:9) meld dat aggressiewe gedrag 

verminder kan word indien die versterking van die gedragsmanifesta

sie verminder word, omdat die positiewe stimulus na die verskyning 

van die gedragsvorm'verwyder word en dit as straf van aggressiewe 

gedrag dien (Wolff 1990:88). 

2.4.3.4 Ander stimuli wat volgens die sosiaalteoretiese benadering 

tot aggressie lei 

Verskeie sosiaal leerteoretici identifiseer etlike ander stimuli 

wat tot aggressiewe gedragsmanifestasies in die gesinsituasie kan 

lei, soos byvoorbeeld vyandige gevoelens by gesinslede, toepassing 

van straf (dissipline) en die permissiewe optrede van die moeder. 

Volgens Patterson (1976:273) kan vyandige gevoelens by een gesins

lid dieselfde gevoelens by ander gesinslede verwek. Delfini, Bernal 

en Rosen (1976:244) bring vyandige gevoelens in verband met die wy

se waarop ouers bevele aan hulle kinders gee. Ouers van aggressiewe 

en ander gedragsafwykende kinders is meer geneig om bevele te gee 

op 'n dreigende, kwaai, verkleinerende en klaende wyse. Die gevolg 

is dat die kind juis aggressief op hierdie bevele reageer as gevolg 

van die negatiewe aard van die bevel. 

Voorbeelde van aggressiewe gedragsmanifestasies wat op hierdie ne

gatiewe bevele kan volg, is verbale aggressie, vernietigende optre

de teenoor objekte, die opskop van 'n groot lawaai, asook nie-ver

bale vyandige reaksies. Voorbeelde van verbale aggressie is dat die 

kind geneig is om terug te praat met die ouer, met die ouer te 

stry, op die ouer te skree en die ouer te dreig dat hy iets gaan 

doen waarvan die ouer nie hou nie. Nle-verbale vyandlge reaksies 
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dui op lelike handgebare en die uitsteek van die tong vir die ouer 

(Bernal et al. 1976:225). 

Toepassing van straf word deur sosiaal leerteoretici as 'n baie be

langrike versterker van aggressie~e gedrag beskou. Een van die ou

teurs wat aggressie in verband bring met die wyse waarop die ouer 

die kind straf, is Kaufmann (1970:57). Volgens Bandura en Walters 

(1959:232) kan die toepassing van straf slegs effektief wees indien 

die kind se handeling en sy gevoelens met betrekking tot die oorsa

ke van sy handeling hanteer word. Toepassing van dissipline is on

effektief as dit slegs gaan om die kontrole en gevolglik die onder

liggende motivering van die betrokke gedragsmanifestasie ignoreer. 

Gewelddadige straf dui op die gebruik van f isieke geweld teenoor 

die kind (Trojanowicz 1978:79). Fisieke straf word as 'n aanvals

wyse beskou en kan deur die kind as 'n aggressiewe daad teenoor horn 

geinterpreteer word. Indien die ouers die vorm van straf gereeld 

toepas, kan die kinders die gedragsvorm navolg en op 'n soortgelyke 

wyse optree (Sears, Maccoby & Levin 1974:244; Strauss 1974:164). 

Die toepassing van straf vir aggressiewe gedragsmanifestasies be

hoort die teenoorgestelde uitwerking as bogenoemde te h~. Die kind 

behoort minder aggressief op te tree in 'n paging om straf vry te 

spring (Sears et al. 1974:241). Aggressiewe adolessente seuns rea

geer negatief op straf indien hulle gestraf word omdat die ouer 

faal om effektiewe straf toe te pas vir aggressiewe gedrag (Patter

son 1976:277,290). Sears et al. (1974:242) is van mening dat die 

kind aggressiewe gedragsmanifestasies kan afleer indien die straf 

voldoende was. Deur sy aggressiewe gedragsmanifestasies het die 

kind alreeds die genot gesmaak om die ander indiwidu te beseer. Die 

aggressiewe handeling is dus versterk. Deur die aggressiewe kind te 

straf, ervaar hy verdere frustrasie. Indien die straf vir die ag

gressiewe gedragsmanifestasie voldoende was, kan dit daartoe lei 

dat die kind die gevolge van sy eie aggressiewe handelinge onder-
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druk. Die nadeel hieraan verbonde is dat sy frustrasie verhoog word 

en aggressie weer kan manifesteer. 

Sears et al. (1974:241) gaan van die standpunt uit dat die permis

siewe optrede van die moeder in die gesinsituasie tot aggressiewe 

gedragsmanifestasies by die kind kan lei. Daar kan 'n konstante 

konflik in die kind se gedrag tussen die uitlewing of die inhibe

ring van aggressie wees. Frustrasie, bedreiginge en stimulerende 

situasies mag bydra tot die aggressiewe gedragsmanifestasie. Die 

moeder se optrede teenoor die kind se aggressiewe gedragsmanifes

tasies blyk 'n belangrike rol te speel. Per.nissiewe optrede deur 

die moeder dui op haar bereidwilligheid dat die seun met die ag

gressiewe gedragsmanifestasie kan voortgaan, met die gevolg dat die 

aggressiewe gedrag versterk word. 

2.4.3.5 Waarde van die sosiale leerteoretiese benadering vir die 

navorsing 

Die teoretiese benadering gaan van die standpunt uit dat aggressie 

by die kind veroorsaak word deur die situasie of omstandighede 

tuis, veral met betrekking tot die wyse waarop die ouer die kind 

straf. Die gevolge van die strafmetodes, indien dit gewelddadig en/ 

of te gereeld toegepas word, is dat die kind die strafmetode sien 

as 'n gedragswyse en dit navolg. Aggressiewe optrede wek dus ag

gressiewe optrede. 

2.4.4 Sosiaal kognitiewe hipotese 

Die kognitiewe gedragsmodifikasie is 'n siening wat die gedragsmo

difikasie met kognitiewe tegnieke kombineer (Kiselica 1988:300). 

Dodge (199la:l60) beskou die sosiale kognitiewe siening as 'n sosi

ale teorie waarby inligting op 'n bepaalde wyse geprosesseer word. 

Die basiese komponente van die sisteem verwys na sekere stappe wat 

in 'n bepaalde volgorde gevolg word na aanleiding van 'n reaksie op 

'n bepaalde stimulus. 
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Die volgende stappe in kognitiewe tegnieke word deur Dodge (199la: 

160) onderskei, te wete die enkodering van die stimulus leidrade, 

die interpretering van die leidrade en die uitvoering daarvan. 

Die eerste stap is om die relevante inligting van die bree leidrade 

uit die omgewingstimulus te enkodeer. Enkodering vind plaas deur 

aandag te gee aan verskeie aanvoelinge wat die indiwidu kry uit re

aksies van andere en dan op 'n paar te fokus. Die indiwidu se kog

nitiewe skemata maak dit vir horn moontlik om relevante leidrade ak

kuraat te enkodeer (Dodge & Crick 1990:13). Die kognitiewe skemata 

sluit gebeure waarby die indiwidu self betrokke was, sy relasies 

met andere en sy verwagtinge met betrekking tot die verwagte uit

koms van die gedragsmanifestasie in (Mischel 1981:484). So mag mis

lukking met betrekking tot die enkodering van relevante aanvoelinge 

uit reaksies tot afwykende response, ender andere aggressiewe ge

drag, lei (Dodge & Crick 1990:13). 

Die tweede stap, die interpretering van die leidraad dui op die in

tegras ie van die leidrade met betrekking tot 'n bepaalde gedragsma

nifestasie wat alreeds in die geheue geberg word met die nuwe lei

draad (Dodge 1991a:162). Sodra die leidrade geenkodeer is, word dit 

geberg in die vorm van langtermyngeheue. Betekenis word aan die ge

enkodeerde leidrade gegee in bepaalde sosiale situasies waar die 

bepaalde leidrade ter sprake is. Die sosiale situasie dien as 'n 

respons vir die geenkodeerde leidraad (Dodge & Crick 1990:13). 

Die manifestering van 'n bepaalde gedragsreaksie hang nou saam met 

die resentheid en ervaring wat die indiwidu met betrekking tot die 

bepaalde reaksie het en die effektiwiteit van die gekose gedrag wat 

nou saamhang met die aantal pogings met betrekking tot die uitvoe

ring van die betrokke strategie (Dodge 1991a:l63). Hoe minder mis

lukte pogings, hoe suksesvoller is die betrokke strategie (Krasner 

& Rubin 1981:470). 
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Affektiewe reaksies is die gevolge van die indiwidu se eiewaarde 

wat opgebou word uit positiewe en negatiewe gevoelens wat hy er

vaar. Die indiwidu word blootgestel aan hierdie gevoelens en bou 

bepaalde inligtingsisteme op. Deur selektiewe aandag aan 'n emosie 

te gee, byvoorbeeld aggressie teenoor 'n portuurlid, kan die per

soon negatiewe gevoelens teenoor andere ervaar (Mischel 1981:493). 

So kan die indiwidu 'n portuurlid se intensies deur gesigsuitdruk

king en verbalisering as aggressiewe leidrade beskou (Dodge & Crick 

1990:13). Die indiwidu is nou gereed om die reaksie-besluit te eva

lueer en uit te voer en die uitvoering gaan gepaard met motoriese 

en verbale handelinge (Dodge 1991a:164). 

Dodge (1991a:166) toon die verband tussen emosie Conder andere ag

gressie) en die prosessering van inligting soos volg aan: Die kog

nitiewe teorie beklemtoon die belangrikheid van die omgewing omdat 

die omgewing die prosessering van die inligting bepaal. 

'n Emosie, soos 

Interne faktore, 

sionele opwekking 

aggressie, gaan die prosesseringsproses vooraf. 

soos verwagtinge, buie, toestand by tye van emo

en moegheid, speel oak 'n belangrike rol by die 

prosessering van inligting. Sommige faktore, soos byvoorbeeld ver

wagtinge, is meer kognitief van aard terwyl andere meer psigies en 

selfs fisies van aard kan wees (Dodge & Samberg 1987:222). Cairns 

en Cairns (1991:249) toon die verband tussen sosiale kognisie en 

aggressie aan deur die volgende aspekte, te wete: 

aard van die aggressiewe persepsies van die aggressiewe ado

lessent deur vergelyking met die nie-aggressiewe portuur; en 

oorsake van sy aggressiewe gedragsmanifestasies, gesien in die 

lig van sy sosiale verhoudinge en/of kontakte. 

Downey en Walker (1989:836) assosieer ontoereikende kognitiewe so

siale vaardighede met aggressiewe gedragsmanifestasies en wanaan

passing in die samelewing. 
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2.4.4.1 Ontoereikende sosiaal kognitiewe vaardighede as oorsake 

van aggressie 

Brion-Meisels en Selman (1984:281,282), asook Guerra en Slaby 

(1990:269), het 'n verskeidenheid sosiaal-kognitiewe veranderlikes 

geidentifiseer wat tot aggressie kan lei. Hulle verwys na hierdie 

sosiaal-kognitiewe veranderlikes as prim~re sosiale en kognitiewe 

probleemoplossingsvaardighede naamlik: 

die definiering van sosiale probleme gebaseer op 'n vyandige 

persepsie wat op 'n onvermoe om die probleem te identifiseer 

dui; 

doelwitstelling gebaseer op vyandige persepsies; 

soeke na feite; 

veralgemening van 'n paar alternatiewe oplossings; 

veralgemening van 'n paar gevolge van aggressiewe oplossings; 

die besluitneming op die aggressiewe of vyandige oplossing of 

intensie. 

Dodge (1980:162) tref 'n onderskeid tussen intensionele en insi

dentele gevolge. Wanneer die indiwidu die gevolgtrekking gemaak het 

dat die aggressiewe gedragsmanifestasie teenoor horn intensioneel 

was, lei dit tot negatiewe gevolge. Die rede hiervoor is dat die 

indiwidu die respons teenoor horn as aggressief beskou. Indien die 

aggressiewe gedragsmanifestasie as insidenteel beskou word, poog 

die indiwidu om sy aggressie te inhibeer. 

Maccoby (1980:118) toon die verband tussen intensie (die intensio

nele handeling) en kognisie (kennis) soos volg aan: 

Die aggressor weet dat die ander indiwidu in sy pad staan of sy 

doelwitte blokkeer. 

Hy weet dat sy aggressiewe handelinge tot ongelukkigheid kan lei 

of dalk die ander persoon in gevaar kan stel. 
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Hy weet hoe om aggressiewe handelinge wat tot besering by ander 

kan lei, uit te voer. 

Hy toon die begeerte om handelinge uit te voer wat tot andere se 

ongelukkigheid lei, juis omdat hy vyandiggesind is teenoor 

hulle. 

Aggressiewe handelinge word volgens Brion-Meisels en Selman (1984: 

282), asook Selman, Lavin en Brion-Meisels (1982:66), beinvloed 

deur die indiwidu se interpersoonlike onderhandelingstrategiee. 

Brion-Meisels en Selman (1984:282), Selman (1980:37,38,39) en Sel

man et al. (1982:66) onderskei tussen vyf vlakke of fases van in

terpersoonlike onderhandelingstrategiee. Opsommendsgewys sien die 

vyf vlakke soos volg daaruit: 

Vlak 0: Impulsief-egosientriese fase (3 tot 6 jaar); 

Vlak 1: Bevels- of eenrigtingonderhandelingsfase ( 5 tot 9 

jaar); 

Vlak 2: Wisselwerkende f ase (7 tot 14 jaar); 

Vlak 3: Wedersydse vlak (10 tot 15 j aar) ; 

Vlak 4 : Sosiaal-perspektiewe vlak (ouer as twaalf jaar); 

Vir die doel van die studie word slegs vlak twee bespreek omdat die 

vlak die aanvang van adolessensie insluit. Indien die adolessent 

nie die vlak se onderhandelingstrategie bemeester het nie, kan die 

indiwidu nie konflikte in wedersydse behoeftes en relasies uitwerk 

nie (Brion-Meisels & Selman 1984:282). 

Volgens Selman et al. (1982:72) gaan die tweede vlak, die wissel

werkende fase, om die ontwikkeling van die indiwidu se innerlike 

ervaringe wat hy nou as werklikheid aanvaar. Hy kan sy eie denke en 

handelinge beheer en verkry so vertroue in sy eie vermoens. So stel 

Brion-Meisels en Selman (1984:282,283) dat die behoeftes van die 
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self en ander afsonderlik in ag geneem word. Adolessente wat inter

persoonlike relasieprobleme as gevolg van hulle aggressiewe ge

dragsmanifestasie ondervind, het nog nie die onderhandelingstrate

giee van die vlak ontwikkel nie, omdat hulle ernstige probleme on

dervind om hulle eie gevoelens en relasies met andere te verstaan 

(Selman et al. 1982:62). 

Volgens Mischel (1981:484) ka;1 die aspek verband hou met 'n bepaal

de gedragsmanifestasie en die interaksie van die indiwidu met die 

bepaalde situasie wat die gedragsmanifestasie ontlok. Dodge en 

Crick (1990:15) onderskei tussen kwalitatiewe en kwantitatiewe re

aksies. Kwantitatiewe reaksies dui op die hoeveelheid reaksies en 

kwalitatiewe reaksies op die inhoud van die reaksies. Die aggres

siewe handeling teenoor andere kan as 'n taktiek beskou word om 

oorwinning te smaak of omdat hy kompeteer om die portuurgroep te 

beindruk (Malmquist 1985:27; Shantz & Hartup 1992:4)). 

Boldizar, Perry en Perry (1989:576) meld dat aggressiewe kinders 

meer genot daaruit put om beheer oor hul slagoffers te verkry as 

nie-aggressiewe kinders. So is die aggressiewe adolessent relatief 

min besorg oor die negatiewe uitkoms van die aggressiewe handeling. 

2.4.4.2 Waarde van die sosiaal-kognitiewe benadering vir die 

navorsing 

Die waarde van die benadering is ver?l gelee in die sosiale pro

bleemoplossingsvaardighede van die aggressiewe adolessent. Die vy

andige houding van die aggressor lei tot die besluitneming van 'n 

aggressiewe gedragsmanifestasie. 

2.5 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is die fenomeen aggressie ontleed. Aggressie is 

'n emosie wat in sommige gevalle as 'n gedragsafwyking beskou kan 

word indien dit tot die besering van andere of eiendomsbeskadiging 
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lei. Etlike ander emosies soos depressie, frustrasle en angs toon 

'n noue verband met aggressie. Aggressiewe gedragsmanifestasies kan 

veroorsaak word deur die Oedipus-kompleks, uitlewing van onbeheers

de drange, die wanfunksionering van die psigiese strukture, moont

like genetiese oorsake in samehang met omgewingsfaktore, asook 

moontlike hormonale invloede gedurende adolessensie. Ontoereikende 

gesinsrelasies waar die ouer gebruik maak van aggressiewe dissipli

neringsmaatreels en die indiwidu se sosiale vaardighede kan ook tot 

aggressiewe gedragsmanifestasies lei. Verdere aandag word aan ag

gressiewe dissiplineringsmaatreels in die gesinsituasie in afdeling 

3.3.2.6 en 3.3.2.7 geskenk. 

In die volgende hoofstuk word die begrip leefw~reld volledig be

spreek. 
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HOOFSTUK III 

DIE LEEFW~RELD VAN DIE AGGRESSIEWE 

ADOLESSENTE SELIN 

3.1 INLEIDING 

In die vorige hoofstuk is die fenomeen aggressie ontleed. In die 

hoofstuk word die leefw~reld van die aggressiewe adolessente seun 

breedvoerig bespreek. In die eerste plek word daar op die begrippe 

leefw!reld en relasie ~ngegaan en hoe die begrippe met mekaar in 

verband staan. Vervolgens word die adolessent se relasies met die 

gesln bespreek. Daar word veral gelet op die begrip gesin en fak

tore wat 'n bydrae lewer tot die toereikende of ontoereikende re

lasiestigting in die gesin, soos die gesinsessensies, moralitelt in 

die gesinsituasie, gesagstrukture in die gesin, gesinstipes en die 

toepasslng van dissiplin~re tegnieke in die gesin. 

Die volgende aspek van die leefwereld van die aggressiewe adoles

sente seun wat ondersoek word, is die relasie met die self. Met be

trekking tot die begrip, word veral aandag gegee aan die intrapsi

giese strukture te wete die ek, die self, ldentlteit en selfkonsep. 

Die strukture manifesteer in die indlwidu se ontoereikende selfeva

luerlng, ldentlfisering, identlteitsvormlng en selfkonsepvorming 

wat na die lntrapslglese strukture bespreek word. 

Die laaste faset van die leefw~reld van die aggressiewe adolessente 

seun wat bespreek word, is portuurrelasies. Die begrip portuur, die 

ontwikkeling van portuurgroepe en die aard van die positiewe en ne

gatlewe adolessente-portuurgroepe word bespreek. Meeste van die as

pekte wat bespreek word, word met aggressle in verband gebring.· 

3.2 OHSKRVWING VAN DIE BEGRIP LEEFW~RELD 

Die w~reld waarln die adolessent horn bevind, is nle slegs 'n geo

grafiese w~reld nie, maar ook leefwereld. Hierdie leefw!reld sluit 



53 

ook die deel van die geograf iese w!reld, waarby hy betrokke was of 

is en wat hy verstaan, in. 'n Onderskeiding tussen werklikheid, wa
reld en leefw!reld is noodsaaklik. Werklikheid omsluit alles waar

uit die heelal bestaan. W!reld is deel van die werklikheid waaraan 

mense met die verloop van tyd weens hul betrokkenheid daarby bete

kenis gegee het. Leefwareld is die Gestalt van die indiwidu se be

tekenisvolle relasies soos sy relasies met mense, objekte, idees, 

stelsels, kragte, houdinge en die self (Vrey 1984:15,16). 

Die begrip leefw!reld verwys na die interaksie tussen die sosiale 

omgewing, sosiale gedrag en biologiese aspekte van die indiwidu. 

Die indiwidu se leefw!reld bestaan onder andere ult sosiale inter

aksies en die wyse waarop die indiwidu leef (Frankl 1975:36; Sul

livan 1953:18,19; Van der Linden 1991:5). 

Botha (1974:18) gaan van die standpunt ult dat die sosiale interak

sies (leefwareld) ult drie kategoriee, te wete die deelneem aan pe

dagogiese onsheid, pedagogiese ultgaan na die sosiale werklikheid 

en die geleidelike sosiaal-maatskaplike orientering bestaan. Die 

begrip pedagogiese onsheid beskryf die sosiale lewe van die adoles

sent in die geslnsituasle (Botha 1974:19). Hy ls nle net aangewese 

op sy ouers nie, maar stig ook relasies met die ander gesinslede 

(Booysen 1987:57). 

Pedagoglese ultgaan na sosiale werkllkheld dui op die wyses waarop 

die ouer die adolessent toelaat om by ander sosiale relasies buite 

die gesin betrokke te raak. Hy behoort in die gesinsituasie toege

laat te word om met ander soslale relasies in aanraking te kom so

dat hy toenemend beweeglik kan word in sy betrokkenheid in ander 

sosiale relasies. Pedagogiese uitgaan na soslale werkllkheid verwys 

na die noue betrokkenheid van die opvoedingsituasie tuis met in

vloede van die samelewing. Dit is belangrik dat die ouer die ado

lessent rig om die regte keuses te maak wanneer hy moontlik deur 

die negatiewe elemente van die samelewing beinvloed kan word (Bo

tha: 1974: 21). 
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Die begrip qeleidelike sosiaal-rnaatskaplike orientering verwys na 

die opvoedinq van die adolessent tot die maak van sedelik-selfstan

dige keuses en stellinqname met betrekking tot norme en sosiale 

groeperlnge. Die aard van sy sosiaal-maatskaplike orienterlng hang 

af van sy persoonstruktuur, die gehalte van die opvoeding tuis en 

die ruimte en tyd wat die ouer aan die adolessent en dus met die 

aard van sy relasies wat in sy leefw~reld gedy, bestee (Botha 1974: 

22,23). 

Die leefw!reld van die indiwidu bestaan uit sy relasies met sy 

ouers, famlllelede, ander volwassenes en maats (Griesel & Jacobs 

1991:13). Die kern van elke mens se leefw~reld ls sy ele self soos 

deur homself gesien, waargeneem en ervaar (Raath & Jacobs 1990:7). 

Die mens kan horn nie los van die w~reld sien nie, maar staan in re

lasie tot mekaar (Preller 1990:105). 

Volgens Vrey (1984:23,24) verwys die woord relasie na 'n verband 

tussen twee referente. Dit dui op 'n verband tussen twee objekte, 

tussen twee betrokkenes of tussen die indiwidu en objekte. Die re

lasie bestaan ult 'n kognitiewe en affektiewe komponent. Die kognl

tiewe komponent word deur kognitiewe vermoens bepaal, soos byvoor

beeld denke en waarnemingsvermoe, terwyl die affektiewe komponent 

uit liefde, sorg, vertroue, respek, aanvaarding en geborgenheid be

staan. 

Vir Sullivan (1953:18) dui die affektiewe komponent op die inter

persoonlike situasies waarby die indiwidu betrokke raak. Deur sy 

wyse van hantering van interpersoonlike situasies manifesteer sy 

psigiese gesondheid en/of geestesafwykinge. Die indiwidu se gees

telike gesondheid word beinvloed deur die aard van die situasies 

waarin hy horn bevind en mag daartoe lei dat hy sekere handelinge in 

'n bepaalde situasie uitvoer (Van der Linden ·1991:5). Die siening 

kan soos volg verklaar word: Indien die vader die adolessente seun 

op 'n fisieke wyse straf, kan dit aggressiewe reaksies by die seun 

ontlok. 
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Vrey (1984:31,32) bring die indiwidu se interpersoonlike situasies 

in verband met sy gerigtheid op, of relasies met mense en objekte 

of handelinge random horn. Relasiestigting gaan gepaard met die in

diwidu se betekenisgewing, betrokkenheid en belewing van die be

paalde handeling in sy leefw!reld. Betekenisgewing vind voortdurend 

plaas en bestaan uit dit wat die indiwidu kan verstaan sowel as die 

betekenistoekenning aan objekte, idees en relasies. Betrokkenheid 

verwys na daardie psigiese aktiwiteit waar die mens gemoeid raak by 

'n aktiwiteit, saak of objek deur middel van aktiewe betekenisge

wing aan sy omgewing en motoriese handeling (Griesel & Jacobs 1991: 

17; Vrey 1984:41,42). Omdat betrokkenheid op 'n handeling dui, mag 

dit daarop neerkom dat hy daarby betrokke wil wees en daarom doel

gerig kan wees. 

'n Persoon se belewing dui aan hoe hy 'n ervaarde situasie evalu

eer. Hierdie evaluering vind plaas op 'n kontinuum van aangenaam 

tot onaangenaam en dit beinvloed die kwaliteit van sy betekenisge

wing en betrokkenheid by die situasie (Griesel & Jacobs 1991:18). 

Ontoereikende relasiestigting as gevolg van die indiwidu se ontoe

reikende betekenisgewing, betrokkenheid en belewing van sy leefw!

reld kan daartoe lei dat die aggressiewe adolessente seun ontoep~s

like gevoels- en gedragsuitinge onder normale omstandighede open

baar. Hy stig onbevredigende interpersoonlike relasies (byvoorbeeld 

met sy ouers) en kan nie daarin slaag om bevredigende of toereiken

de relasies in stand te hou nie (Kapp 1990:115,116). 

Dit is noodsaaklik om in dieper besonderhede in te gaan op die rol 

van betekenisgewing, betrokkenheid en belewing in die vorming van 

relasies wat die grondslag van die kind se leefw!reld ten opsigte 

van sy aggressiewe gedrag vorm. 

Volgens Vrey (1984:33) dui betekenlsgewlng op die orientering van 

die kind met sy omgewing. Toename in betekenisvolle relasies stel 

die kind in staat om sy leefw~reld te konstitueer deur veral na die 
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strukturering van sy betekenisgewing te kyk. Strukturering dui op 

die ontwikkeling van betekenis. As 'n objek, situasie of begrip vir 

'n persoon betekenisvol is, kom dit daarop neer dat hy die bepaalde 

situasie, objek of begrip, begryp. Behalwe die logiese dimensie, 

kan betekenisgewing ook gevoelsmatig van aard wees. Die aggressiewe 

gedragsmanifestasies van die adolessente seun kan byvoorbeeld sy 

logiese betekenisgewing oorskadu as gevolq van te veel af fektiewe 

botone in die eie betekenisgewinq. Die seun se denke neig meer ir

rasioneel te wees omdat hy sy begeertes begin sien as noodsaaklik

hede. Hy stel sy begeertes, behoeftes en voorkeure gelyk. Daardeur 

konstateer hy dat dit wat hy graag wil h~, nie meer net 'n begeerte 

is nie, maar dat hy dit nou dadelik moet bekom. Hy is dus subjek

tief in sy eie geda~tes vasgevang (Steyn 1980:127). 

Die begrip betrokkenheid sentreer rondom die stamwoord trek. Dit 

verwys na nader trek of om nader getrek te wees. Betrokkenheid dui 

op 'n psigiese en/of motoriese handeling waarby hy betrokke wil 

wees (Vrey 1984:37,41,42). Kuypers (1963:244) stel dat die bewuste 

kognitiewe faktor in geen wilsproses mag ontbreek nie. Vir May 

(1970:230) bestaan daar 'n sterk verband tussen kennis of kognisie 

en die indiwidu se wilskrag. 

Die indiwidu se wilskrag word beinvloed deur sy doelstellinge, be

slultnemlnge en wilshandelinge (Vrey 1984:38,42). Doelstelllnge 

verwys na al die rnoontlikhede waarvan die indiwidu bewus is, wat sy 

waardes insluit en sy belewing vereis. Indien. die indiwidu oor vol

doende kennis met betrekking tot sy doelstellinge beskik, lei dit 

tot besluitneming wat daarop neerkom dat hy sy doel wil bereik. Die 

volgende stap is die wilshandeling wat in aanvang neem sodra die 

besluit geneem is. Wilshandelinge kan psigies of motories van aard 

wees. Omdat dit 'n gerigte handeling is, koester die indiwidu seke

re verwagtinge met betrekking tot die handeling. 

Vir Krasnor en Rubin (1981:464,465) dui die begrip handeling op die 

uitvoering van objekoordragte. Verdedigende handelinge word uitge-
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voer indien die indiwidu se posisie bedreig word. Handelinge word 

as prososiaal beskou as die indiwidu sy eer en/of sy besittinqs 

moet beskerm, al lei dit daartoe dat die opponent in die handeling 

beseer mag word. Allport (1961:132,133) onderskei tussen direkte 

handelinge, oorkompensasie en verplasingskompensasie. Direkte han

delinge dui daarop dat die indiwidu die oorsprong van sy minder

waardigheidsgevoelens aanval en dit verwyder. Sodra dit verander in 

'n bron van krag, word daar verwys na oorkompensering. Verplasings

kompensasle dui op die ontwikkeling van ander maniere om behoeftes 

te bevredig indien hy nie sy minderwaardigheidsgevoelens kan oorkom 

nie. 

Bepaalde belewinge, naamlik frustrasie en aggressie, gaan gepaard 

met betrokkenheid by die handeling (Vrey 1984:42). Mischel (1981: 

490,493) bring die betrokkenheids- en belewingsaspekte in verband 

met die subjektiewe waardes wat die indiwidu aan die handeling heg. 

'n Swak ondersteunde omgewing, hindernisse, konflikte, negatiewe 

selfevaluering, karaktereienskappe en die positiewe of negatiewe 

siening van sy prestasie, dra by tot die indiwidu se interpersoon

like onderhandelingstrategiee wat 'n groot invloed uitoefen op die 

indiwidu se handelinge. 

In die laaste instansie word op die belewlng van die aggressiewe 

kind gelet. Sonnekus (1973:17) omskryf belewlng as 'n intensionele, 

bepaalde, subjektiewe personale stellingname van die indiwidu in sy 

kommunikasie met die werklikheid. Vrey (1984:43,45) huldig 'n 

soortgelyke siening deur belewing te beskou as die gevoelens wat 'n 

indiwidu beleef. Die gevoelens word bepaal deur die situasie en sy 

betekenisgewing aan die situasie. Dit is daarom dat belewing die 

kwaliteit van relasies bepaal deur die indiwidu se eie unieke rela

siestigting. Pretorius (1972:5) meld in die verband dat belewing 'n 

intensionele karakter en handelingskarakter besit. Die intensionele 

karakter verwys na die gerigtheid van die handeling terwyl hande

lingskarakter dui op die voltrekking van die handeling. 
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Omdat die aggressiewe adolessente seun ingestel is op die onmiddel

like bevrediqing van sy behoeftes, neig hy om impulsief op te tree 

as gevolg van sy gebrekkige affeksie vir andere (Steyn 1980:127). 

Dit kan uitloop op die verwerping deur en verwydering van andere 

(Vrey 1984:24). Die gevolg hiervan kan ontoereikende relasiestig

ting met sy gesin wees. 

Aangesien die leefw!reld van die kind saamgestel word ult verskil

lende relasles, word vervolgens op enkele van die relasies met ver

wysing na die aggressiewe kind gelet. 

3.3 RELASIES MET DIE GESIN 

In die eerste plek word die begrip gesin verhelder. Verder word 

daar ingegaan op faktore wat tot toereikende of ontoereikende re

lasiestigting in die gesin lei, met besondere verwysing na die ag

gressiewe kind. 

3.3.1 Omskrywlng van die begrlp gesln 

Volgens Pretorius (1979:45) beteken die woord gesln "reisgesel

skap". Vanuit 'n tradisionele oogpunt gesien, bestaan die gesin uit 

'n vader, 'n moeder en 'n kind of kinders. Hierdie samestelling 

word uitgebrei wanneer 'n ander persoon, byvoorbeeld 'n oupa, ouma 

of ander familielid, by die gesin inwoon. Die gesin kan ook bale 

ander vorme aanneem, soos byvoorbeeld die enkelouerqesin of die ge

sin wat bestaan uit twee geskeide ouers, elk met kinders uit sy/ 

haar vorige huwelik (Griese! & Jacobs 1991:28). 

Verskeie outeurs soos Damon (1988:51), Griesel en Jacobs (1991:11)1 

asook Hoghughi (1992:206), beskou die gesin as 'n klein sosiale 

sisteem. Hoghughi (1992:206) verwys na hierdie sisteem as 'n geln

tegreerde funksionele entiteit met 'n komplekse netwerk van rolle, 

beheer, kommunikasie en sterk relasies. 
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Die begrip 9einte9reerde funksionele entiteit kom daarop neer dat 

die gesin die versameling van interafhanklike komponente is. Hier

die komponente is innerlik verwant maar beskik ook oor die vermoe 

om ander sisteme (byvoorbeeld die samelewing en familielede) se 

komponente binne te dring en dan op effektiewe wyses saam te werk. 

Die opvattings kan soos volg op die gesin van toepassing gemaak 

word: 

in watter mate is gesinslede oorbetrokke in mekaar se sake 

oorvleueling van rolvervullings 

rigiditeit of buigbaarheid van die rolvervullings 

die verdeling van huishoudelike take en verantwoordelikhede wat 

in die gesin gehandhaaf word of nie gehandhaaf word nie (Griesel 

& Jacobs 1991:11). 

Vir Damon (1988:51,52) kom die gesinsgedragreels ooreen met die van 

die samelewing waarin die gesin horn bevind. 'n Bepaalde hierargie 

(sosiale orde) word in die gesin toegepas. Indien daar voldoende 

reels in die hierargie toegepas word, ontstaan kohesie in die gesin 

omdat elke gesinslid weet wat van horn verwag word. 

Dibble en Strauss (1990:167) verwys na die sosiale orde in die ge

sin as die sosiale struktuur. Die sosiale struktuur verwys na die 

bepaalde sosiale interaksie tussen gesinslede en bestaan ult die 

verskeie gesinslede se rolrelasies en rolverwagtinge. Wedersydse 

verwagtinge en verpligtinge behoort tussen die gesinslede te be

staan (Fine 1979:151). Volgens Frankl (1975:57) kan die indiwidu 

horn nie losmaak van sy noodgedwonge gesinsomstandighede nie. Die 

rol wat die gesinslid aanvaar, is die gevolg van die wyse waarop 

die indiwidu betekenis gee aan die gesinsituasie, die wyse hoe hy 

daarby betrokke is en die intensiteit en kwaliteit van hoe hy dit 

belewe (Griesel & Jacobs 1991:28). 
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Die gesinsltuasie vorm die werkswinkel waarin die kind se karakter 

gevorm word (Griesel & Jacobs 1991:19). Hoghughi (1992:206) meld 

dat dit nie altyd moontlik is om vas te stel of die kind se proble

me die qevolq van problematiese gesinsrelasies en of dit aan ander 

oorsake te wyte is nie. Die vraag word gevra watter faktore bydra 

tot ontoereikende relasiestigtlng tussen gesinslede wat aggressiewe 

gedragsmanifestasies tot gevolg kan h~. 

3.3.2 Faktore wat hydra tot ontoereikende relasiestiqtlng tussen 

geslnslede wat kan manlfesteer in aggresslewe gedrag by die 

adolessente seun 

Faktore wat in hierdie verband geidentif iseer is, is ontoereikende 

gesinsessensies, ontoereikende ontwikkeling van moraliteit, gesag

strukture, toepassing van gesag, gesinstipes en die toepassing van 

disslplin~re tegnleke. 

Die gesinsessensies word vervolgens bespreek. 

3.3.2.1 Ontoereikende gesinsessensies 

Die verhouding tussen die vader en moeder is die kompas wat die 

koers vir die ander gesinsrelasies aandui. Die ouers se gesindhede, 

houding en optrede teenoor mekaar beinvloed die gedrag van hulle 

klnders. As hulle liefde, agting, respek en vergewensgeslndheid 

teenoor mekaar toon, volg die kinders dikwels hulle voorbeeld (Bar

nard 1985:26). 'n Volwasse en ontspanne liefdesverhoudlng skep 'n 

atmosfeer van gesonde geslnsrelasles. In so 'n gesln leer die kin

ders hoe om posltiewe en opbouende emosles met mekaar ult te ruil. 

Te midde van die emosionele klimaat moet die klnders die werklik

held van genot en pyn, tevredenheid of ontevredenheid, hoop of des

peraatheid en lewensfrustrasies leer ken (Biswas 1989:1). Die teen

deel ls ongelukkig ook waar. Waar die ouers dikwels en op 'n on

beheerste wyse rusie maak, onbedagsaam is en mekaar openlik en 
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liefdeloos kritiseer, leer die kinders telkens om neqatiewe emosies 

te toon (Barnard 1985:27). 

Waar die qesinsessensies ontbreek, kan dit tot gewelddadige optrede 

tussen gesinslede lei. Dit strek tot nadeel van die sosiale struk

tuur in die gesinsituasie (Dibble & Strauss 1990:167). Die aard van 

die opvoeding tuis word as een van die dlrekte oorsake van aggres

siewe gedragsmanifestasies by die seun beskou. Die nadeel is dat 

die seun nie maklik sy aggressiewe gedragsmanifestasies sal ont

groei nie, maar dat die gedrag eerder in asosiale gedrag kan ont

wikkel. Die gevolg kan wees dat die seun nie net ontoereikende re

lasies met diegene na aan horn stig nie, maar ook met diegene in die 

omgewing waarin hy horn bevind (Olweus 1980:645). 

In die literatuur word liefde, aanvaarding, respek, opregtheid, 

eerlikheid en vertroue as gesinsessensies geidentifiseer. Barnard 

(1985:27) verwys hierna as riglyne vir die ouer in sy relasie met 

die kind. 

Volgens Booysen (1987:35), asook Griesel en Jacobs (1991:30), im

pliseer liefde dat die een die ander liefhet soos hy is, sander dat 

die eienaardighede of eienskappe van die ander 'n struikelblok in 

die verhouding word. Vir Frankl (1975:36,37) is liefde die betrok

kenheid by die self, die geestelike wese en die kern van die ander 

mense wat jy liefhet. Griesel en Jacobs (1991:30) stel dat die ouer 

wat sy kind liefhet, toegenee tot sy kind is en bereid is om opof-

ferinqe vir horn te maak. Die kind 

kuriteit, warmte en geborgenheid. 

deur sy ouers se liefde beyleef, 

beleef sy ouers se liefde as se

Vanui t die geborgenheid wat hy 

beweeg hy ult na andere en is·h~ 

in staat om goeie relasies met die res van sy gesinslede en andere 

te stig. 

Goeie relasiestigting tussen ouer en kind word gekenmerk deur 'n 

opregte band van liefde, openhartigheid, toegeeflikheid, vriende-
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likheid en 'n ontspanne atmosfeer. Die kind leer nie die liefde van 

self ken nie. Hy leer die liefde ken wat hy ervaar. Deur liefde 

word wederliefde wakkergemaak en daaruit spruit alle menseverhou

dings (Barnard 1985:28,35). 

Gebrek aan llefde in die gesinsituasie het 'n nadelige uitwerking 

op die relasies tussen gesinslede onderling (Barnard 1985:35). On

gelukkige huweliksrelasies tussen ouers lei tot onsekerheid by die 

adolessent en kan gevolglik frustrasie veroorsaak. Die adolessent 

reageer dan met aggressiewe qedragsmanifestasies omdat die ver

steurde huislike atmosfeer angs, onveiligheid en verwardheid by hom 

skep (Balswick & Macrides 1975:262; Pretorius 1979:141). Die ouer 

kan die kind as moeilik beskou. Problematiese gedragsmanifestasies 

word gekenmerk deur onreelmatige biologiese funksies, intense buie

uitbarstings en 'n moeilike of stadige aanpassing by nuwe omstan

dighede (Thomas & Chess 1991:1134). Dit is die gevolg van sy onver

moe om aanpassings te maak ten einde na die behoeftes van andere om 

te sien (Sullivan 1953:246). 

Aanvaardlng dui op die kind se behoeftes om as persoon aanvaar te 

word (Griesel & Jacobs 1991:36). Vir Coopersmith (1967:165) verwys 

die beqrip na die ouer se houding met betrekking tot liefde en 

goedkeurinq vir wat die kind werklik is. AndP.re beoordeel die kind 

volgens sy voorkoms, vermoe, prestasies of ander kenmerke, maar die 

ouer behoort die kind onvoorwaardelik te aanvaar ten spyte van sy 

tekortkominge, selfs al het die kind mislukking ervaar of in die 

ouer se oe oortredinge begaan. 

Volgens Barnard (1985:29) is aanvaarding noodsaaklik vir die opbou 

van die selfkonsep van die kind. Indien die ouer die kind laat voel 

dat hy nie aanvaar word nie, word die kind se selfvertroue afge

breek en vind hy dit moeilik om gesonde verhoudinge met ander te 

handhaaf. Vir Cilliers (1988:48) dui aanvaarding op geborgenheid 

wat verwys na die skep van 'n veilige ruimte vir die kind en in 'n 
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goeie waaghouding manifesteer. Waar warmte en 

ouers ontbreek, ontstaan vyandigheidsgevoelens 

die kind. Die kind voel verwerp (Coopersmith 

goedkeuring deur die 

en kilheid teenoor 

1967:166). Die ver-

weroinqsverhoudinq dui op die verwerpinq van die kind omdat die 

ouer die kind om die een of ander rede nie aanvaar nie. Die qevolg 

is dat die kind gedurig kritiek, afwysing en geirriteerdheid van 

die ouer verduur en dit kan tot die manifestering van verskeie on

aanvaarbare gedragsuitinge by die kind lei. Die kind kan gevoelsma

tig onstabiel raak sodat hy vyandiggesind, gevoelloos en onverskil

lig teenoor sy ouers optree (Pretorius 1979:139). 

Vyandigheidsgevoelens tussen ouer en kind, en veral tussen die ouer 

en die adolessent, kan lei tot gereelde woede-uitbarstings deur 

beide ouer en kind (Coopersmith 1967:166). Woede-uitbarstings van 

die ouer, indien reels oortree word, kan daartoe lei dat die ouer 

nie die gewenste reaksie by die adolessent ten opsigte van gehoor

saamheid sal kry nie. Die adolessent kan die ouer se gedraq navolg 

en kan later nie meer aandaq aan die ouer se woede-uitbarstinqs gee 

nie. Dit kan tot agqressiewe qedragsmanifestasies by die adolessent 

lei wat gesinsrelasies vertroebel (Damon 1988:55; Trivers 1971:49). 

Respek word deur Barnard (1985:31), asook Griesel en Jacobs (1991: 

35), beskou as respek vir die adolessent se menswaardigheid. Die 

ouer behoort die moeite te doen om die adolessent te laat besef dat 

hy horn as 'n mens in eie reg beskou, hy moet sy andersheid respek

teer, horn kans gee om self oor dinge te dink en sy gedagtes uit te 

spreek, met oorgawe luister wanneer hy praat en sy privaatheid res

pekteer (Barnard 1985:32). Vir Emery (1992:277) gaan die respekte

ring van die adolessent se privaatheid gepaard met die erkenning 

van sy persoonlike grens. Interpersoonlike grense is subtiel, kom

pleks en buigbaar en is nie ter sprake totdat sy gebied deur 'n an

der indiwidu oortree word nie. Indien dit gebeur, ervaar hy ongemak 

en mag konflik tussen die ouer en die adolessent ontstaan. 
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Volgens Saunders (1992:62), asook Smetena, Yau, Restrepo en Braeges 

(1991:1001), word die meeste konflik tussen die ouer en adolessent 

veroorsaak deur die neerlegging van te veel reels in die gesin. Die 

adolessent hou nie van te veel kontrole oor sy aktiwiteite nie en 

kan met woede-uitbarstings teenoor die ouer reageer. Ander faktore 

wat tot konflik tussen ouer en adolessent lei, is onregverdige kri

tiek of blaam, uiterste f isieke straf, verwerpingsgevoelens, f inan

siele probleme, alkohol, geweld en die vader se afdanking by sy 

werk. Die faktore lei tot problematiese gesinsrelasies en kan ge

paard gaan met aggressiewe gedragsmanifestasie5, 5005 woede-reak

sies (Saunders 1992:6,62) en verbale aggressie (Youniss & Smollar 

1985:66). 

Youniss en smollar (1985:66) meld dat die relasie tussen ouer en 

adolessente seun ernstig geskaad kan word indien die ouers dubbele 

standaarde handhaaf en nie die standpunt van die adolessent respek

teer nie. Dit wil voorkom asof daar 'n tekort aan konsiderasie en 

warmte tussen die ouer en kind is en kan lei tot konflik in die ge

sin wat weer op sy beurt tot aggressiewe gedragsmanifestasies by 

die adolessente seun kan lei (Biswas 1989:6). 

Eerlikheid dui op die kommunikering van die kind se werklike gevoe

lens op so 'n wyse dat almal sal weet waar hulle met horn staan. on

egte kommunikasie het die gevolg dat niemand presies weet wat die 

andere werklik beleef nie (Jacobs & Vrey 1982:16). 

Opregtheid van die ouer bied vir die adolessent 'n gevoel van se

kerheid, vastigheid en veiligheid. Onopregtheid dui op 'n teenstry

digheid tussen belydenis en lewenswandel. Gesinsrelasies vertroebel 

omdat die vertrouensatmosfeer ondermyn word. Gesinskommunikasie 

word gekenmerk deur oppervlakkigheid met die gevolg dat die kind 

swak kommunikasievaardighede aanleer (Barnard 1985:33). Conger 

(1991:216) is van mening dat kommunikasie tussen ouer en kind in 

problematiese gesinne nie altyd na wense is nie. Hy verwys na de-
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fensiewe kommunikasie waar 'n hoe vlak van woede en vyandigheid 

voorkom wat in aggressie kan manifesteer. 

Sonnekus (1976:4) beskou vertroue as die atmosfeer tussen ouer en 

kind wat deur die kind aangevoel en gevolglik beleef word. Vertroue 

tussen ouer en kind bled vir die kind veiligheid wat sy waaghouding 

en selfvertroue bevorder (Griesel & Jacobs 1991:31). Volgens Gresse 

(1973:27) kan die gesin nie toereikend wees as daar nie 'n vertrou

ensverhouding tussen ouer en kind bestaan nie. 

Dit blyk dat daar 'n verband bestaan tussen onstabiele gesinsrela

sies wat veroorsaak word deur die ouers wat in konflik met mekaar 

is en die onvermoe van die ouers om 'n vertrouensverhouding met 

hulle kinders te h~ (Trojanowicz 1978:75). 

Saunders (1992:19,20,21) is van mening dat die verskillende per

soonlikhede in die gesinsamestelling, die botsende behoeftes van 

die onderskeie ouderdomsgroepe en verskille oor die reels ook bydra 

tot 'n verlies aan 'n vertrouensverhouding in die gesin. Met be

trekking tot die botsende behoeftes van die onderskeie gesinslede 

meld Smetena et al. (1991:1001) dat meer konflik in gesinne voorkom 

waar die ouers hulle besluite probeer afdwing en die kinders nie in 

hul vertroue neem by besluitneming nie, veral in gevalle waar die 

ouers geskei is en moontlik die guns van die adolessent probeer 

wen. Die verlies aan 'n vertrouensverhouding mag lei tot aggressie

we gedragsmanifestasies tussen die adolessent en die ouer. 

3.3.2.2 Ontoereikende ontwikkeling van moraliteit in die gesin

situasie 

Die begrip moraliteit word as 'n evaluerende orientasie teenoor 

handelinge en gebeure gedef inieer wat die goeie van die kwade on

derskei. Dit dui op bepaalde standaarde en die inagneming van an

dere. Inagneming van andere verwys na die aanvaarding van verant-
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woordelikheid van eie gedrag en die besorgdheid oor die regte van 

andere, wat 'n sin vir geregtigheid insluit (Damon 1988:5). 

Vir Bull (1969:7,8) word die kind se moraliteit deur die omgewing 

gevorm, maar hy meld dat elke indiwidu met 'n potensiele gewete ge

bore word. Vier fases van morele ontwikkeling is geidentifiseer, 

naamlik anomie, heteronomie, sosionomie en outonomie. Gedurende die 

anomiese fase tree die indiwidu instinktief op. Die enigste aspekte 

wat die instinktiewe gedrag kan beinvloed, is pyn en plesier (Bull 

1969:27,29). 

Tydens die heteronomiese fase word die kind beinvloed deur reels 

wat deur outorit~re figure (gewoonlik die ouers en onderwysers) be

paal word. Die kind word gewoonlik gestraf indien hy die vasgelegde 

reels oortree. Gedurende die vroeere heteronomiese fase is die 

straf gewoonlik fisiek van aard sodat die kind 'n vrees vir straf 

ontwikkel (Bull 1969:30). Kohlberg (1981:409,410) verwys na die he

teronomiese fase as die prekonvensionele vlak omdat die kind se on

gehoorsaamheid gestraf word en hy sodoende leer om sy handelinge te 

beoordeel in terme van die f isieke gevolge van sy aggressiewe ge

dragsmanifestasies. Vorige ervaringe of straf vir onaanvaarbare ge

drag lei daartoe dat die vrees gepaard gaan met pyn, isolasie en 

afkeuring, indien die kind weer dieselfde oortreding begaan (Ausu

bel 1965:417). 

Bull (1969:31) stel dat moraliteit nie aangeleer kan word indien 

die oortreding opgevolg word deur fisieke straf nie. In die verband 

meld Ausubel (1965:419) dat morele waardes nie werklik op die wyse 

geinternaliseer word nie. Morele ontwikkeling vind eerder plaas as 

die gesagsfigure die oortreding met die kind bespreek. Indien die 

relasie hartlik en toenemend van aard is, het die inhoud van hete

ronomie die gewenste invloed op die kind en leer hy om die behoef

tes van andere te kan raaksien en met syne te integreer as gevolg 

van sy behoefte aan andere (Kohlberg 1981:409,410). 
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Indien die gesinsituasie gekenmerk word deur onstabiliteit, mag dit 

lei tot die rebellering teen die ouer se gesag wat manifesteer in 

vyandigheid jeens die ouer (Ausubel 1965:424). 

Sosionomie neem alreeds in aanvang tydens die heteronomiese fase. 

Tydens die fase word die morele waardes wat tydens die heteronomie

se fase op die kind afgedwing is, geinternaliseer. Straf of belo

ning beheer nie meer die kind se gedrag nie, maar eerder sosiale 

blaam en sosiale erkenning. Die opinie van die omgewing speel hier 

'n belangrike rol. Sosiale goedkeuring en afkeuring hang veral af 

van die kind se vroeere vrees vir straf, simpatie vir sy optrede, 

vrees vir sosiale isolasie en empatie teenoor sy medemens (Bull 

1969:31,32). 

Sekere emosies soos empatie, skaamte en skuldgevoelens lei tot die 

ontwikkeling van moraliteit. In ouer kinders en adolessente kan on

toereikende empatie lei tot asosiale gedrag omdat jeugdiges wat 

soms by misdaad betrokke raak, neig om 'n gebrek te openbaar om sy 

slagoffer se ongemak of nood aan te voel (Damon 1988:13,14,17). Vir 

Hoffman (1991:278,279) toon moraliteit 'n verband met empatie vir 

andere, wat ontwikkel ult 'n globale en egosentriese empatie. Glo

bale empatie word beskryf as die baba se handelinge om sy moeder se 

aandag te trek as hy ongemak verduur. 

Egosentriese empatie word gedef inieer as die baba se bewuswording 

van sy moeder wat horn byvoorbeeld troos as hy hull. Op die ouderdom 

van 2 tot 3 jaar begin die peuter en kleuter empatie vir andere se 

gevoelens ontwikkel, alhoewel die empatie meer gebaseer is op die 

eie behoeftes en die interpretasie van sekere gebeure. Soos wat die 

kind se taal toenemend ontwikkel, kan hy sy empatie teenoor ander 

toon deur sy emosies wat manifesteer in byvoorbeeld gesigsuitdruk

kinge en handelinge. Wanneer die kind sy later kinderjare bereik, 

raak hy bewus van andere se pyn en genot en kan hy geed onderskei 

tussen wat tot onmiddellike situasies socs pyn lei en situasies wat 

tot chroniese hartseer of pyn lei, byvoorbeeld empatie met 'n be-
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paalde groep mense, onderdruktes, bejaardes, die verworpenes en 

gestremdes (Hoffman 1991:279). 

Verskeie outeurs in Hoffman (1991:287) stel dat 'n indiwidu meer 

empatiese vooroordeel het vir slagoffers wat in min of meer die

selfde situasie as hy is en minder empatie toon met diegene wie se 

handelinge of situasies in kontras met syne is asook meer empatie 

toon in situasies wat pas afgeloop het of wat besig is om te ge

beur. 

Skaamte dui op 'n verleentheid wat die indiwidu ondervind wanneer 

hy faal om te reageer of handel in ooreenstemming met die gedrags

standaarde wat deur die outorit@re figure daargestel is. Skaamte is 

meer van toepassing op die indiwidu se eie evaluering van 'n be

trokke situasie of handeling (Damon 1988:21,22,26). 

Skuldgevoelens word beskou as 'n reaksie wanneer die indiwidu ver

antwoordelikheid aanvaar indien hy 'n ander persoon op die een of 

ander wyse benadeel het. Indien hy nie verantwoordelikheid vir sy 

daad aanvaar nie, kan hy nie skuldgevoelens ervaar nie (Damon 1988: 

21,22,26). Volgens Trivers (1971:50) kan skuldgevoelens lei tot 

kompenserende gedrag omdat hy oortree het. Dit kan daartoe lei dat 

die vergeldende gedragsmanifestasie moontlik nie in die toekoms 

herhaal sal word nie. 

Kohlberg (1981:410) bring die sosionomiese fase in verband met die 

konvensionele vlak van die ontwikkeling van moraliteit. Die kon

vensionele vlak word verdeel in die fase van wedersydse interper

soonlike verwagtinge, relasies en konformiteit, asook die fase van 

sosiale sisteme en die onderhouding van die gewete. Eersgenoemde 

verwys na die inagneming van andere se gevoelens, lojaliteit aan 

vriende en die motivering om sosiaal aanvaarbare gedragsre~ls na te 

volg. 
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Die sosiale fase verwys na die fase waartydens die indiwidu sy 

pligte en verantwoordelikhede teenoor sy samelewing of portuur na

kom. Hy is daartoe in staat om die regte besluite te neem indien sy 

gewete na wense deur sy selfrespek gevorm is en indien hy die nor

mes, waardes en reels van sy samelewing aanvaar (Kohlberg 1981: 

410,411). 

Die outonomiese fase is die hoogste vlak van morele ontwikkeling 

waartydens die indiwidu nie meer afhanklik is van vrees vir gesags

f igure of die openbare mening nie. Sy morele waardes is nou so deel 

van homself dat hy afhanklik is van sy innerlike beloning en self

blamering (Bull 1969:33,34). Kohlberg (1981:412) bring die outono

miese fase in verband met die postkonvensionele vlak van morele 

ontwikkeling. 

Die postkonvensionele vlak bestaan ook uit twee fases: die fase van 

erkenning van regte en sosiale kontrakte, waartydens die basiese 

regte, waardes en wetlike aspekte van 'n bepaalde samelewing deur 

'n indiwidu aanvaar word as sy eie en die fase van universele be

ginsels, waartydens die indiwidu horn laat lei deur algem~ne univer

sele beginsels, soos byvoorbeeld gelykheid met betrekking tot mens

like regte en respektering van andere as indiwidue in hulle eie reg 

(Kohlberg 1981:411,412). 

Volgens Bull (1969:38) pas die outorit@re figure fisieke en siel

kundige dissipline op die kind van 7 tot 17 jaar toe. Die ouer, 

veral die vader, gebruik fisieke aggressie om morele waardes by die 

kind tuis te bring. Verbale of fisieke aggressie neig daartoe om 

die kind ekstern te beheer en lei nie tot outonomie nie, maar steek 

vas by die heteronomiese fase. 

3.3.2.3 Gesagstrukture in die gesin 

Coleman en Strauss (1990:281,288,289) identifiseer vier soorte ge

sagstrukture wat in die huweliksrelasie voorkom te wete eweredige 
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gesag, verdeelde gesag, die dominante vader en die dominante moe

der. By die eweredige gesagstruktuur neem die man en vrou gesa

mentlik besluite. Verdeelde gesag kom daarop neer dat die egpaar 

verantwoordelikhede en besluitneming verdeel. Die persoon wat 'n 

bepaalde verantwoordelikheid het, het die finale seggenskap met be

trekk ing tot die bepaalde verantwoordelikheid. Die minste konflik 

kom voor waar die egpaar gesag deel, maar nie verdeel nie. Die eg

pare wat gesag deel, is meer geneig om konsensus te bereik oor die 

gepaste gesagstruktuur in die gesin met die gevolg dat relasies 

tussen gesinslede toereikend van aard is. 

Waar die man of vrou in die gesinsituasie domineer, mag disharmo

niese huweliksrelasies voorkom, wat gekenmerk word deur spanning, 

haat, wantroue, rusie en gewelddadige optrede tussen huweliksmaats 

(Pretorius 1979:141; Scott 1980:49). Coleman en Strauss (1990:291) 

het bevind dat die meeste konflik in gesinne voorkom waar die vader 

op dominerende wyse optree. 

Evans (1982:134) verwys na die gesagsituasie waar die vrou domineer 

as die dominante-moeder en onbekwame vadersindroom. In die gesin is 

die vader afwesig, gewoonlik as gevolg van werksomstandighede. Die 

huis word beskou as die moeder se area. Die moeder neem al die 

huislike pligte waar, terwyl die vader oneffektief in die gesinsi

tuasie is. Ernstige gedragsafwykinge, soos die kinders se betrok-

kenheid by 

voortvloei 

blematiese 

75). 

jeugmisdaad en aggressiewe gedragsmanifestasies, kan 

uit so 'n gesinsituasie as gevolg van die kind se pro

of ontoereikende relasies met ouers (Trojanowicz 1978: 

3.3.2.4 Toepassing van gesag in die gesinsituasie 

Volgens Emery (1992:275,276) dui gesag op outoriteit en sosiale in

vloed. 'n Ouer het wetlike outoriteit in die gesin wat veroorsaak 

dat sekere reels toegepas word. Dit is essensieel vir die gesin se 

sosiale funksionering en die ontwikkeling van die adolessent se mo-
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raliteit, veral met betrekking tot sy houding teenoor outorit~re 

figure (Damon 1988:52). Baumrind (1975:140) tref 'n onderskeid tus

sen die demokratiese en outorit~re ouer. Die tipe ouerlike benade

ring word vervolgens bespreek, sowel as die invloed daarvan op ag

gressie. 

Die demokratiese ouer lei die kind op 'n rasionele wyse en hou ook 

waardes voor, maar bespreek die waardes en normes met die kind. Die 

kind word nie met reels en regulasies oorweldig nie en die ouer 

neem sodoende ook die kind se gevoelens in ag. Die ouer gebruik be

redenering as die middel om sy gesag te laat geld (Baumrind 1975: 

140). 

Die outorit@re ouer word deur Baumrind (1975:139) beskryf as iemand 

wat gedrag probeer vorm en evalueer en gestandaardiseerde waardes 

aan die adolessent voorhou waaraan hy moet voldoen. Hy vereis ge

hoorsaamheid van horn en dat hy nie die waardes mag bevraagteken 

nie. Ongehoorsaamheid word gevolglik swaar gestraf. Volgens David

son en Smith (1982:931) is die kind meer geneig om die ouer se ag

gressiewe gedragsmanifestasie na te volg. Die begrippe demokraties 

en outokraties kan ook in verband gebring word met gesinstipes. 

3.3.2.5 Gesinstipes 

In die literatuur word drie gesinstipes onderskei te wete die demo

kratiese, permissiewe en outorit@re gesinne. Die aard van die gesin 

kan 'n invloed op aggressiewe gedrag uitoefen en word vervolgens 

bespreek. 

In die demokratiese gesin word gesag 

seerde mate aangetref en die kind word 

standige keuses. Die relasie tussen 

en vertroue in 'n gebalan

geleidelik begelei tot self

ouer en kind word gekenmerk 

deur 'n gevoelsmatige binding en samehorigheid. Die ouers beskerm 

hulle kinders, maar laat hulle terselfdertyd toe om die wyer sosia

le werklikheid te ondersoek. Ongewenste samelewingsinvloede word 
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sever moontlik bespreek en vir die kind in perspektief gestel. Die 

kind se sosiaal-maatskaplike orientering word op die fondament van 

verworwe lewensbeskouings voltrek. Inskakeling by groepe in die sa

melewing berus op die kind se eie keuse, maar kom ooreen met die 

ouer se lewensbeskouings (Botha:l974:41). 

Besluitneming in die demokratiese gesin geskied op unilaterale wy

se. Die begrip unilateraal dui daarop dat die ouers en adolessent 

saam besluite neem oor reels en gedrag in die huis. Vele konflikte 

tussen die ouer en adolessente kan op die wyse opgelos word (You

niss & Smollar 1985:73). 

Volgens Conger (1991:205,206) glo die demokratiese ouer dat die ge

drag van die adolessent nie soseer gevrees meet word nie, maar eer

der die veranderinge wat in die samelewing intree. Die adolessent 

behoort daarom selfdissipline, kreatiwiteit, 'n eie waardesisteem, 

onafhanklikheid, selfonderhouding en die vermoe om te kan onderskei 

tussen assertiwiteit en vyandigheid aan te leer. 

Voldoende outonomie in ooreenstemming met sy ouderdom in die gesin

si tuasie, lei tot genoegsarne onafhanklikheid, meer ekstraverte ge

drag en sosiale aanpassing. Kinders in die gesinsituasie mag by tye 

ongehoorsaam, opstandig en sander respek (oneerbiedig) voorkom as 

gevolg van die ouer se gebrek aan die toepassing van ernstige 

strafmaatreels. Aggressie, wat in opstandigheid manifesteer, is van 

korte duur en lei selde tot chroniese gevoelens van woede (Conger 

1975:100). 

In die permissiewe of pseudo-demokratiese gesin openbaar die ouers 

'n laat-maar-gaan houding. Bandelose vryheid heers in die gesin en 

die kinders word nie aan ouerlike gesag onderwerp nie (Botha 1974: 

39; Evans 1982:132). Besluitneming word aan die kinders oorgelaat 

(Evans 1982:132). In die uiterste permissiewe omgewing (gesin) word 

geen else aan die kind gestel nie. Die kind het geen of min basis 

waarvolgens hy kan onderskei tussen persoonlike en sosiale erva-
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ringe. Die kind kan nie op 'n akkurate en realistiese wyse die be

langrikheid van reels insien nie (Coopersmith 1967:188). 

Botha (1974:40) meld dat die relasie tussen ouer en kind gekenmerk 

word deur weinig simpatieke gesagsleiding van die ouer se kant af, 

met die gevolg dat daar nie 'n vertrouensrelasie tussen die ouer en 

kind bestaan nie. Die kind word blootgestel aan sy eie drifte, 

drange en begeertes omdat sy gesinsituasie wangenormeerd is. Die 

gevaar bestaan dat so 'n kind by ongewenste groepe sal inskakel op 

grond van 'n begeerte na tydelike genotsbelewing en negatiewe por

tuurgroep-identifikasie. 

Goode (1974:34) bring die permissiwiteit van die ouer(s) in verband 

met aggressie. Indien ouers meer tyd saam met hulle kinders span

deer en reels tydsaam aan die kinders verduidelik, tree die kinders 

minder aggressief op. Die permissiewe houding van die moeder teen

oor die aggressiewe kind is van deurslaggewende belang. Die kind se 

aggressiewe gedragsmanifestasies teenoor sy ouers, portuur en res 

van die gesinslede mag toeneem, indien die moeder dit nie ernstig 

opneem nie of selfs ignoreer (Olweus 1980:645). 

Die begrip outorit~re gesin dui daarop dat die ouers die reg het om 

te moniteer, rigting te gee, gedrag te beheer, reels vas te stel en 

toe te sien dat die reels nagevolg word (Youniss & Smollar 1985: 

73). Volgens Conger (1991:205) tree ouers outorit~r op teenoor die 

kind omdat hulle vyandiggesind voel, nie gepla wil word nie en glo 

dat dit die enigste wyse is waarop respek vir outoriteit aangeleer 

kan word. 

Botha (1974:37,38) tref 'n onderskeid tussen die verdedigend-outo

rit~re gesin en aggressief-outorit~re gesin. Met betrekking tot die 

verdedigend-outorit~re gesin poog die ouer om die kind te isoleer 

van samelewingsinvloede omdat die samelewingsnorme nie korrelleer 

met die norme tuis nie. In so 'n huislike atmosfeer word die kind 

oorbeskerm en kan die kind nie na behore uitgaan na die sosiale 
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werklikheid nie met die gevolg dat hy ook nie na behore met die so

siaal-maatskaplike norme georienteer word nie. In die aggressief

outorit~re gesin tree die ouer(s) outorit~r teenoor die kind op met 

die oog daarop dat die kind die posisie in die samelewing moet be

reik wat die ouer(s) nooit kon bereik nie. Die gevolge van die hou

ding van die ouer teenoor die kind is dat die kind nie gesag aan

vaar wat as dwang beleef word nie. Die binding tussen ouer en kind 

word dus versteur. Konflik en spanning word dikwels in so 'n rela

sie aangetref. Die outokratiese ouer skep nie vir die adolessent 

geleenthede vir toenemende outonomiteit nie, met die gevolg dat 

daar nie 'n goeie kommunikasie tussen ouer en adolessent bestaan 

nie. Negatiewe identifikasie wat nie op respek gebaseer is nie, 

vind gevolglik plaas (Bothma 1988:11). 

Omdat die ouer oorstreng is, word te hoe eise aan die kind gestel. 

Die oorstrenge ouer laat die kind nie toe om geleidelik onafhanklik 

Le word nie, met die gevolg dat die kind frustrasie in die gesinsi

tuasie ervaar. Die gefrustreerde kind kan aggressief teenoor sy ou

ers en teenoor die samelewing raak (Balswick & Macrides 1975:262, 

263). Die kind twyfel of hy aanvaar word aangesien sy gedrag mees

tal afgekeur word (Pretorius 1979:135). Conger (1991:206) voel dat 

kinders uit outorit~re gesinne deur hulle ouers verwerp word. 

3.3.2.6 Toepassing van dissiplin~re tegnieke in die gesin 

Coopersmith (1967:190,192) tref 'n onderskeid tussen positiewe en 

negatiewe beheer of kontrole-tegnieke. Positiewe tegnieke sluit be

loning, loftoeswaaiing en ondersteuning van die kind se sosiaal 

aanvaarbare gedrag in. Om die gedrag by die kind vas te l~, word 

positiewe kontroletegnieke verlang. Straf, indien dit direk na die 

oortreding toegepas word, kan daartoe lei dat die gedragsmanifesta

s ie waarvoor die kind gestraf is, afneem (Martin & Pear 1992:171, 

168). Negatiewe tegnieke sluit fisieke straf, isolasie en onttrek

king van liefde in en kan tot aggressiewe gedragsmanifestasies by 

die kind lei. 
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Tedeschi (1984:12) tref 'n onderskeid tussen drie soorte strafmaat

reels, naamlik onttrekking van voorregte, sosiale straf en fisieke 

straf, terwyl Damon (1988:61) die onttrekking van liefde as straf

maatreel ge[dentifiseer het. 

Onttrekking van voorregte dui op die onttrekking van behoeftes wat 

die indiwidu bevredig en veiligheid en beskerming bied, byvoorbeeld 

die verbod om na 'n bepaal~e gunsteling T.V.-program te kyk, of 

weiering dat die seun die familiemotor mag gebruik (Bandura & Wal

ters 1959:225; Tedeschi 1984:12)). 

Sosiale straf sluit in die toesegging van kru name, negatiewe iden

titeite, negatiewe evaluering van 'n indiwidu, uitsluiting van 'n 

indiwidu uit 'n groep en handelinge of seremoniee wat daarop uit is 

om die indiwidu te beledig, te na te kom, of af te kraak (Tedeschi 

1984:13). 

Volgens Wauchope en Strauss (1990:133) pas ongeveer 'n derde van 

ouers in die V.S.A. fisieke straf op tieners (15 tot 17 jaar) toe. 

Wauchope en Strauss (1990:137,138) noem minder gewelddadige optre

des van die ouer (soos byvoorbeeld om die kind te gryp en dreiging 

om die kind met 'n objek te gooi) en die kind te klap of te slaan 

as voorbeelde van fisieke straf. 

Strauss (1990:184,185) is van mening dat die volgende faktore daar

toe lei dat die ouer die kind fisiek ~traf: 

Deur f isieke straf leer die kind om sy ouers te gehoorsaam. In 

die verband meen Felson (1984:111) dat die oorsake van fisieke 

straf tweerlei van aard kan wees, te wete die oortreding van 

norme en die weiering om opdragte uit te voer. In die geval van 

die oortreding van norme, word die kind gestraf vir dit wat hy 

alreeds verkeerd gedoen het en in die geval van die weiering om 

opdragte uit te voer, word straf toegepas indien die kind nie 'n 
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opdrag uitvoer nie. Die kind leer dus die verskil tussen reg en 

verkeerd aan (Strauss 1990:184,185). 

Die ouer glo dat hy sy liefde betoon as hy sy kind tugtig. Dit 

veroorsaak dat die kind deur sy hele lewe leer dat diegene wat 

horn straf, horn eintlik lief het. Goode (1974:25,26) gaan van die 

standpunt uit dat die toepassing van fisieke straf 'n metode is 

wat daarop gemik is om die doelwitte van die ouer te bereik. Dit 

word veral toegepas in die gesin waar daar 'n gebrek aan ander 

dissiplin~re tegnieke soos respek en liefde is en waar die ouers 

verskil oor die toepassing van dissipline op die kinders. Vol

gens Stets en Strauss (1990:160) voel die ouer bedreigd omdat sy 

doelwitte met betrekking tot die opvoeding van sy kind nie be

reik word nie, en straf daarom die kind op fisieke wyse. 

Wauchope en Strauss (1990:141) het bevind dat die moeder eerder ge

neig is om fisieke straf toe te pas omdat sy meer tyd saam met die 

seun spandeer as die vader. Uit navorsing is bewys dat 96% van vol

tydse huisvroue daartoe geneig is om fisieke straf op kinders toe 

te pas, selfs al glo hulle nie daaraan nie (Dibble & Strauss 1990: 

172,173). 

Youniss en Smollar (1985:64,65) het uit hul navorsing met 'n groep 

adolessente seuns afgelei dat 92% aan hulle moeders ongehoorsaam 

is, 69% nie hul kamers opruim as sy dit versoek nie, 62% terug

praat, 60% jok, 52% dink dat hul moeder hul te hard laat werk met 

betrekking tot tuiswerkies en 73% word kwaad indien sy weier dat hy 

mag uitgaan. Dit lei tot ontoereikende relasiestigting tussen moe

der en seun wat tot aggressiewe gedragsmanifestasies by die seun 

kan lei as gevolg van gevoelens van vyandigheid, verwerping en 

kilheid (Olweus 1980:645). 

Laer intellektuele vermoens, beroepsvlakke en 

konserwatiewe politieke oortuiginge, asook 'n 

deur die vader deurdat hy sy mag wil laat 

laer sosiale klas, 

outorit~re houding 

geld word deur Goode 
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(1974:32,33) as redes vir die toepassing van fisieke straf deur die 

vader geidentifiseer. Ander outeurs identifiseer weer die volgende 

as redes vir die toepassing van fisieke straf: 

Strauss (1990:197) is van mening 

sie in die gesin handhaaf meer 

tree teenoor gesinslede. 

dat vaders wat die gesagsposi

geneig is om gewelddadig op te 

Die vader wil gehoorsaamheid van sy seun eis (Steinmetz 1974: 

171,172; Youniss & Smollar 1985:64). 

As die seun nie aan die vader se verwagtinge voldoen nie 

(Youniss & Smollar 1985:64). 

Youniss en Smollar (1985:63) het uit hul navorsing met 'n groep 

adolessente seuns afgelei dat 31% van die seuns uit die groep 

skreeuery, kritisering of belediging deur die vader as 'n teken 

van onrespekvol teenoor horn beskou. Adolessente {11%) uit die 

groep het hul vaders as te outorit~r beskou en het te streng op

trede van die ouer se kant af en onregverdige behandeling as ou

torit~r beskou. 

Die onttrekking van liefde as 'n strafmaatreel kan verreikende ge

volge op die kind h~. Die onttrekking van liefde as 'n dissiplin~re 

tegniek lei daartoe dat die kind nie selfstandige morele standaarde 

ontwikkel nie. Die kind konformeer eerder met die ouer se standaar

de om die goedkeuring van die ouer te verkry (Damon 1988:61). 

Coopersmith {1967:181) stel dat die onttrekking van liefde eintlik 

neerkom op ontereikende affeksie teenoor die kind en dat die kind 

homself dan ongunstig evalueer wat bydra tot 'n lae (ontoereikende) 

selfkonsep. Olweus (1980:645) is van mening dat sterk negatiewe 

affektiewe reaksies teenoor die kind tot aggressiewe gedragsmani

festasies by die kind kan lei. 
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3.3.2.7 Die invloed van strafmaatreels op aggressie 

Die gevolge van die toepassing van straf op die adolessente seun 

kan sy relasies met gesinslede, met andere buite die gesin en sy 

eie persoonstruktuur soos volg beinvloed: 

Die seun ervaar ambivalente emosies teenoor sy vader, wat veral lei 

tot die belewing van ongeborgenheidsgevoelens wat selfs tot geweld

dad ige optredes by die seun kan lei (Scott 1980:50). Omdat die va

der meer krities, minder bekommerd, minder openhartig en meer vyan

dig teenoor die seun is, evalueer vader en seun mekaar negatief. 

Ontoereikende relasiestigting tussen vader en seun ontstaan (Mor

r is, Horne, Jesell, Passmore, Walker & Sayger (1988:263). Die seun 

word so deur die vader se aggressiwiteit aangemoedig om ook aggres

sief op te tree (Goode 1974:33). 

Waar die vader horn aan die toepassing van dissipline in die gesin

situasie onttrek het, ontstaan gevoelens van onsekerheid (Cooper

smith 1967:196; East 1991:437). Die relasie tussen vader en seun 

ontbreek aan warmte, met die gevolg dat die seun gevoelens van on

tevredenheid ervaar (East 1991:439). Die afwesigheid van die vader

figuur kan verder daartoe lei dat die vader minder konstruktiewe 

probleemoplossings-gedragsmanifestasies modelleer en dat die ag

gressiewe adolessente seun gevolglik oor ontoereikende probleemop

lossingsvaardighede beskik (Morris et al. 1988:262). 

3.3.3 Die aggressiewe adolessente seun se relasies met sy gesin 

Daar blyk 'n gebrek aan die gesinsessensies, aanvaarding, liefde, 

respek, opregtheid en eerlikheid, asook vertroue in die gesin voor 

te kom wat tot onbevredigende interpersoonlike relasies lei. Etlike 

redes hiervoor is die afdwinging van reels in die huis deur f isieke 

aggressie wat daartoe lei dat die seun nie die waardes en normes 

van die ouer werklik aanleer nie, maar eerder aggressief teenoor 

andere optree omdat hy in opstand teenoor sy ouers kom en hulle as 

rolmodel gebruik. 
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In sommige gesinne probeer die vader deur gewelddadige optrede do

mineer en dit lei tot spanning, haat, wantroue en rusie. Soms moet 

die moeder al die huislike pligte waarneem omdat die vader afwesig 

is of 'n ondergeskikte rol in die gesinsituasie speel. Hierdie fak

tore kan daartoe lei dat aggressiewe gedragsmanifestasies kan mani

festeer omdat die seun nie aan vaderlike dissipline onderwerp word 

nie, met die gevolg dat die vaderlike rolmodel ontbreek. Die seun 

kan dan betrokke raak by die negatiewe portuurgroep (kyk afdeling 

3.5.2.2). Aggressiewe gedragsmanifestasies by adolessente seuns korn 

meestal voor in permissiewe of outokratiese gesinne. In die outo

kratiese gesin is die ouer oorstreng en vereis totale gehoorsaam

heid, met die gevolg dat daar nie wedersydse respek en 'n vertrou

ensverhouding tussen ouer en adolessent bestaan nie. Konflik en 

spanning word dikwels in so 'n relasie aangetref. Aggressie kan 

manifesteer. Waar die ouers te permissief is, ontstaan gevoelens 

van onsekerheid by die adolessent en ontwikkel hy 'n teesin in dis

siplinering. Hy word blootgestel aan die uitlewing van sy eie be

geertes en kan gevolglik aggressief teenoor sy ouers en portuur op

tree as hulle van horn verskil. Die onsekerheid en verwardheid wat 

die adolessente seun beleef as gevolg van sy ontoereikende gesins

relas ies kan sy relasie met die self nadelig beinvloed. Die relasie 

met die self word vervolgens bespreek. 

3.4 RELASIE MET DIE SELF 

In die eerste plek word die begrip self omskryf aan die hand van 

die struktuurkomponente die ek, die self, identiteit en selfkonsep. 

In die tweede plek word daar gelet op faktore wat tot ontoereikende 

relasiestigting met die self lei, te wete ontoereikende selfevalue

ring, ontoereikende identifisering, ontoereikende identiteitsvor

ming en ontoereikende selfkonsepvorming. 
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3.4.1 Omskrywing van die begrip self 

Vir Jacobs (1981:150) dui die indiwidu se relasie met die self op 

die intrapsigiese struktuur wat bestaan uit die volgende struktuur-

komponente, te 

Volgens Gergen 

wete die ek, die self, identiteit en selfkonsep. 

(1971:23) verwerk die indiwidu sy ervaringe deur be-

heer oor sy omgewing te bekom deur die wyse waarop hy probleme op

los en die wyse waarop ervaringe beleef word. Die indiwidu organi

seer sy ervaringe deur na homself as "Ek" of "My" te verwys (Combs 

& Snygg 1959:126). 

Mead (1962:178) stel dat die ek en my twee dele van 'n geheel is. 

Alhoewel hulle nie identies is nie, openbaar hulle hulle albei in 

die indiwidu se sosiale ervaringe. Vir Vrey (1977:7) is die ek 

geestelik van aard en die stukrag agter al die indiwidu se denke en 

handelinge. Calhoun en Acocella (1990:35,36,37) beskryf die ek as 

'n proses en beskou dit as die setel van aanpassing omdat dit op 

die indiwidu se emosies en denke dui. Die my word deur Bugental 

{1978:132) beskryf as 'n begrip wat op die ervaringe van die indi

widu dui. Die my sluit die fisieke liggaam, gedragspatrone en ge

voelens van die indiwidu in. 

Vrey {1977:7) vat die ek soos volg saam: "Die ek is 'n geestelike 

dimAnsie van 'n indiwidu wat slegs kan bestaan in sy geintegreerd

heid met die ander dimensies van persoonwees. Daarom kan dit slegs 

geken word as afgeleide struktuur daar dit relasies vorm met die 

self en die w~reld en dit die stukrag agter al die mens se hande

linge is". 

Vir Combs en Snygg (1959:123) verwys die begrip "self" na die be

skrywing of verwysing van 'n spesifieke indiwidu en sluit die lig

gaam, denke en gevoelens van die indiwidu in (Calhoun & Acocella 

1990:13). Raath en Jacobs {1990:7) huldig 'n soortgelyke siening 

deur die self te beskou as die kern van elke mens se leefw~reld, 

soos hy dit waarneem en ervaar. Vrey (1984:14) beskryf die self as 
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die Gestalt van wat hy syne kan noem. Smith (1985:16) onderverdeel 

die self in vier perspektiewe wat in tabelvorm so daaruit sien: 

TABEL 1: Die vier perspektiewe van die self. 

[

--======--,_;::;:======='"":::-"===-.:::='""'='''''"''=-=-r:::::==:::::.:======--""''"-==.,....:===:::===""'::::=::.::::=-:==::::==="=====:::==:::==-=--=========-
Die self van my I Die self wat , 

wat net ek ken ' andere van my ken -···--··-·----···--··-·--.. --···--·-····--·····--·-·-··-·--·-·-··-·--··-·-··-·····-······· ............. _ ........ t·--·--.. ·---···-.. ·-·--···-··--·-·-··---·--·-----··----·-·--·-·-·----------·-

L Die self wat ekself en andere I Die self wat vir niemand 
van my ken toeganklik is nie 

c;::=c===::::::::::::-= .. ::c:==-::::::::-: .. =:::::::::::::::::c::::::::::c~=:=c=.!:==;=;=:::=-==--=:=:=:::::==-~=::= .. ====::c-:: 

Volgens Raath en Jacobs (1990:8) is die self veelfasettig. Die be

grip is belangrik vir die vorming van die selfkonsep en in die wor

dingsproses van die indiwidu omdat hy in verskillende rolle optree. 

Die seun kan byvoorbeeld terselfdertyd skolier, sportman, seun van 

sy ouers en lid van die portuurgroep wees. Die veelfasettigheid van 

die self word bewys aan die hand van die vele fasette waaruit die 

self bestaan te wete die f isieke, sosiale, ideale, persoonlike, ge

sin en die sedelike self. 

Die fisieke self verwys na die liggaamlike en al die prosesse wat 

daarmee gepaard gaan (Calhoun & Acocella 1990:35). Dit kom neer op 

die sensasies wat die indiwidu as gevolg van sy liggaamlike funk

s ies beleef. Dwarsdeur sy lewe brei sy liggaamsbeeld (liggaamlike 

self) uit namate die indiwidu kennis en ervaring opdoen (Allport 

1961: 41). 

Die sosiale self dui volgens James (1901:293) op die aanvaarding 

wat die indiwidu van sy portuur ontvang. Gergen (1971:6,7) bou 

hierop voort en beweer dat die sosiale self na die denke en ge

dragsmanifestasies verwys wat die indiwidu van andere oorneem in 

reaksie op andere en die samelewing. 

Die ideale self dui op dit wat die indiwidu graag wil wees (Calhoun 

& Acocella 1990:37; Raath & Jacobs 1990:28). Bull (1969:98,99) gaan 

van die standpunt uit dat die ideale self wat hy as die ideale ego 

beskou, deur liefde beheer word. Die ideale ego dien as 'n positie

we aansporing en is die beeld wat die indiwidu aan homself voorhou 
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soos wat hy graag wil wees. Die indiwidu kan sy ideale self meet 

deur die beantwoording van die volgende vrae: 

Is dit hoe ek dink ek is? 

Is dit hoe ek werklik lyk? 

Is dit hoe ek graag wil wees? 

(Behr, Cilliers & Meyer 1988:39). 

Die persoonlike self dui vir Vrey en Venter (19R3:3,5) op die self 

in sy psigiese relasies. 'n Indiwidu met 'n toereikende selfkonsep 

oordink die moontlike gevolge van sy aggressiewe handelinge. So is 

hy tevrede met sy prestasies en bars nie sommer in woede-buie uit, 

wat in aggressie kan manifesteer nie. 

Die gesinself verwys na die self in gesinsrelasies. 'n Indiwidu met 

'n positiewe selfkonsep se relasies met gesinslede dui op wedersyd

se aanvaarding. Hy is verseker van sy gesin se affektiewe gevoelens 

teenoor horn (Vrey & Venter 1983:3,6). 

Die sedelike self verwys na die self in verhouding met sedelike 

norme (Vrey & Venter 1983:3). James (1901:296) beskou die sedelike 

self as die geestelike self. Vir Vrey en Venter (1983:7) dui 'n po

sitiewe identif ikasie met norme op die aanvaarding van morele en 

godsdienstige waardes wat eerlikheid, getrouheid en vertroue in an

dere insluit. Hy kan reg en verkeerd van mekaar onderskei met die 

gevolg dat hy vertroue in homself en die belangrikheid van die on

derskeiding tussen reg en verkeerd besef. 

Volgens Grobbelaar (1980:48) is die begrip identiteit van Latynse 

oorsprong naamlik "identitas" wat eendersheid of selfheid beteken. 

Eendersheid of selfheid dui vir Allport (1961:114,115) op die per

soonlike voornaamwoorde, ek en my. Wanneer die indiwidu na homself 

as die ek of my verwys, kan hy 'n valse en/of ware identiteit open

baar. Valse identiteit word gebou op die beoordeling van die ado-
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lessent se voorkoms, kleredraq, woonbuurt vanwaar hy afkomstiq is 

en sv ouers se sosio-ekonomiese status. Ware identiteit dui op die 

ware innerlike van die indiwidu wat soms verborqe maq wees (Saun

ders 1992:14,15). 

Raath en Jacobs (1990:8) omskryf die begrip identiteit as die be

tekenis wat 'n indiwidu aan homself as mens heg en waarmee hy die 

vraag "wie is ek" beantwoord. Vir Vrey (1984:49) gaan die beant

woording van die vraag gepaard met die indiwidu se selfevaluering. 

Volgens Terblanche (1981:67} word selfevaluering gedoen aan die 

hand van andere se opmerkings en houdings. Orie bronne kan onder

skei word waaruit die indiwidu kennis van homself verkry en wat hy 

kan aanwend om sy aanvaarbaarheid vir die ander te peil, naamlik: 

Positiewe of negatiewe aanmerkings wat die adolessent gedurig 

van ander oor homself rnoet aanhoor. 

Andere se woordelose boodskappe by wyse van die menslike blik, 

qebare, liqqaamsbeweqinqs en houdinqs waaraan die indiwidu be

tekenis qee en wat hy interpreteer as afwysend en vyandig. 

Positiewe of negatiewe idees wat die adolessent van homself het 

na aanleiding van wat hy dink hoe andere horn sien en evalueer. 

Felker (1974:2} definieer die begrip selfkonsep as 'n unieke stel 

waarnemings, idees en houdings wat die indiwidu van homself het. 

Mol (1984:31,77) bring die indiwidu se houding met betrekking tot 

homself in verband met sy selfagting wat as die oorsprong van sy 

selfkonsep beskou word. Die adolessent se selfagting kan deur kri

tiek, veroordeling en verkleinering beinvloed word. Die faktore sal 

horn nie motiveer om sy qedrag te verbeter nie, maar eerder sy self

aqtinq verlaag met die qevolq dat hy homself later as 'n nik5werd 

beskou. 
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3.4.2 Faktore wat tot ontoereikende relasiestigting met die self 

kan lei 

VoortsnrnitP.n<'I nit <'lie struktuurkomponente manifesteer 'n ontoerei

kende selfevaluering, ontoereikende identifiserinq met gewenste 

rolmodelle, ontoereikende identiteitsvorminq en ontoereikende self

konsepvorminq wat tot 'n ontoereikende relasiestiqtinq met die self 

lei. Die faktore word telkens in verband met die aqqressiewe ado

lessente seun qebrinq. 

3.4.2.1 Ontoereikende selfevaluering 

Selfevaluering gaan hand aan hand met subjektiewe norme en stan

daarde. Die norme en standaarde berus gewoonlik op die norme en 

standaarde van die bepaalde gemeenskap waaraan die indiwidu be

hoort. Dit is veral deur identifisering met volwasse modelle en die 

antisipering van die ander se oordeel dat die indiwidu betekenis 

gee aan die ouer se norme en standaarde (Terblanche 1981:69). 

Volgens Bandura (1973:208), asook Cairns en Cairns (1991:264), ver

skil die selfevaluerinq van hooqs-aggressiewe en nie-aggressiewe 

adolessente. Die hooqs-aqqressiewe adolessent blyk trots te wees op 

die vermoe om te veg en andere te beseer. Die aggressiewe adoles

sent se selfevaluering is meer qeneiq op selfverhoqing (Schneider & 

Leitenberg 1989:142). Bandura (1973:210) stel dat die aggressiewe 

adolessent poog om sy aggressiewe gedragsmanifestasie te regverdig 

aan die hand van sekere beginsels. Vir Schloss (1983:108) gaan 

selfevalueringsvaardighede gepaard met selfmoniterings en selfbla

mering. Selfmonitering dui op die persoonlike bewuswording van eie 

handelinge. 'n Jeugdige wat nie sy eie gedrag kan moniteer nie, 

blyk onbewus daarvan te wees dat sy aggressiewe handelinge sosiaal 

onaanvaarbaar is. Selfblamering verwys na die vermoe om eie gedrag 

te straf of te versterk. Aggressiewe gedragsmanifestasies word ver

sterk deur die beloning wat dit vir die manifesteerder inhou. Ban

dura (1973:207) verwys na die versterking van aggressiewe gedrags

manifestasies deur die beloning wat as selfversterking dien. Self-
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versterking verwys na die indiwidu se evaluering van sy gedrags

manifestasie in ooreenstemming met hoe andere sy gedragsmanifes

tasie beoordeel. Dit is veral deur identifisering met volwasse mo

delle en die antisipering van die ander se oordeel dat die adoles

sent betekenis gee aan die opvoeder se norme en standaarde (Ter

blanche 1981:69). 

3.4.2.2 Ontoereikende identifisering 

Vir Kagan (1971:7,12) word die identiteit van die indiwidu via 

identifisering gevorm. Jacobs en Vrey (1982:20) definieer die be

grip identifisering as 'n aktiwiteit waartydens die indiwidu daarna 

strewe om die verskil tussen sy selfkonsep en ideaalbeeld uit die 

weg te ruim. 

Identifisering dui vir Kagan (1971:12-14) op die indiwidu se ver

troue in sommige karaktereienskappe of kenmerke wat aan 'n bepaalde 

indiwidu of rolmodel toegedig word. Die rolmodel kan wissel van 'n 

gesinslid en vriend tot 'n fiktiewe karakter. Identifisering met 'n 

bepaalde rolmodel kan nie plaasvind indien daar nie 'n vertroue in 

die rolmodel is nie. Die vertroue gaan gepaard met die geloof dat 

die rolmodel en indiwidu min of meer oor dieselfde eienskappe be

sk ik. Die rolmodelleringsfiguur en die identifiseerder moet sommige 

eienskappe deel. Die identifiseerder herken sekere ooreenkomstige 

eienskappe of gedragsmanifestasies van homself in die model. Iden

tifisering met 'n bepaalde model word versterk deurdat die identi

f iseerder die gevolge van 'n bepaalde gedragsmanifestasie visueel 

aanskou en glo dat hy die rolmodel se emosies deel. Die volgende 

stap is dat die identif iseerder die bepaalde gedragsmanifestasie 

navolg met die vertroue dat die bepaalde gedragsmanifestasie die

selfde gewenste resultate vir horn sal h~. Indien die indiwidu nie 

bevredigende relasies met betroubare en betekenisvolle rolmodelle 

het nie (Erikson 1975:413) en die verskille tussen sy selfkonsep en 

ideaalbeeld te groot is, kan die adolessent 'n identiteitskrisis 

ervaar. Vir Saunders (1992:14) dui die begrip identiteitskrisis op 
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die ervaringe van die indiwidu waar hy oor homself twyfel. Die 

identiteitskrisis lei tot vertwyfeling, opstandigheid en verward

heid wat tot aggressiewe handelinge kan lei. 

Identiteit word gevorm deur die indiwidualisering en samestelling 

van begrippe wat met behulp van identifisering gevorm word. Hierdie 

indiwidualisering help die indiwidu om te ontwikkel tot 'n persoon 

met 'n eie identiteit wat deur identiteitsvorming plaasvind (Raath 

& Jacobs 1990:9). 

3.4.2.3 Ontoereikende identiteitsvorming 

Die vorming van 'n eie identiteit is 'n lewenstaak 

tot die graf geskied, hoofsaaklik onbewustelik vir 

wat van die wieg 

die betrokke in-

diwidu en vir die gemeenskap. Dit gaan gepaard met die groei en 

ontwikkeling van die kind waar hy al hoe meer in staat is om toene

mend onafhanklik op te tree. Tydens die wording en selfstandigwor

ding neem sy selfkonsepte toe en wysig mettertyd. Die selfidenti

teit ontwikkel en verkry 'n groot mate van bestendigheid tydens 

adolessensie. Die belangrike is dat 'n eie identiteit met opvoe

dingshulp vorm aanneem en so deur ander aanvaar word (Vrey 1984: 

49). 

Die indiwidu belewe verskillende situasies op sy eie besondere ma

nier en vorm relasies met belangrike persone in sy lewe. Hy gee be

tekenis aan hierdie relasies en vorm sodoende 'n eie identiteit. 

Die vorming van 'n eie identiteit is die produk van die indiwidu se 

betekenisgewing aan die self (Raath & Jacobs 1990:11). 

Die indiwidu se identiteitsvorming is aanvanklik grootliks op sy 

eie waarnemings van homself gebaseer (Fitts, Adams, Radford, Ri

chards, Thomas, Thomas & Thompson 1971:29). Namate hy ouer word, 

speel interaksie met die belangrike persone in sy lewe 'n al groter 

rol en is dit die manifestasies van hierdie persone wat vir horn 'n 

aanduiding gee van hoe hy moet optree om aanvaar te word, of wat 
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dit is wat veroorsaak dat hy verwerp word (Raath & Jacobs 1990:11). 

Volgens Horrocks en Jackson (1972:60) manifesteer 'n anti-identi

teit wanneer die indiwidu se gedrag nie ooreenstem met sy hipote

tiese identiteit nie. Hipotetiese identiteite word gevorm na aan

leiding van die indiwidu se rolgedrag. Wanneer hierdie hipotetiese 

identiteite deur die rolgedrag bevestig word, lei dit tot beter 

selfbegrip en selfaanvaarding. Indien die adolessent verwerping be

lewe vanwee sy identiteite, veroorsaak dit 'n persoonlike konflik 

wat tot identiteitsdiffusie lei (Jacobs & Vrey 1982:34). 

So stel Jacobs en Vrey (1982:35) dat die persoonlike konflikte wat 

die diffuse adolessent ervaar, tot onsekerheid lei en 'n nadelige 

uitwerking het op sy relasies en taakverrigting. 

Omdat die identiteitsdiffuse adolessent probleme ondervind om 'n 

volwasse identiteit te vestig, tree hy emosioneel onvolwasse op 

(Baumeister 1991:519). Sy emosionele onvolwassenheid mag daartoe 

lei dat hy met sterk portuurleiers identifiseer wat tot eksperimen

tering met afwykende gedrag, waaronder aggressiewe gedragsmanifes

tasies en jeugmisdaad, lei. Cambell, Adams en Dobson (1984:511) 

meld dat die identiteitsdiffuse adolessent sterk onder die invloed 

van die negatiewe portuurgroep kan kom. 

Volgens Erikson (1968:173,174,167,135,136) kan 'n negatiewe identi

teit die gevolg wees van die identif isering met ongewenste en ge

vaarlike rolmodelle wat vir die indiwidu gewens voorkom. Dit kan 

tot 'n vyandigheid jeens die rolmodelle in die gesinsituasie en sa

melewingsnorme lei. Die indiwidu kan 'n onvermoe openbaar om ware 

en wedersydse vriendskappe met positiewe portuurgroeplede te sluit 

en sal indien nodig, diegene vernietig wat horn bedreig. 

3.4.2.4 Ontoereikende selfkonsepvorming 

In sy interaksie met die gesinslede leer die adolessent om te dif

ferensieer tussen aanvaarding of verwerping, bekwaamheid of onbe-
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kwaamheid en gevoelens van waardeloosheid. Deur die emosies defini

eer die indiwidu homself. Hoe positiewer sy selfdefinisies, hoe 

sterker is sy bekwaamheidsgevoelens. Hoe negatiewer sy selfdefi

niering, hoe meer gefrustreerd en ongelukkig word die indiwidu 

(Coopersmith 1967:188,189). 

Combs en Snygg (1959:136,141) stel dat die indiwidu se bekwaam

heids- of onbekwaamheidsgevoelens ontwikkel uit die aard van sy 

gesinsrelasies en sy ervaringe. 

Combs en Snygg (1959:237,265,269) onderskei tussen die bekwame en 

onbekwame persoonlikheid. Die begrip bekwame persoonlikheid word 

gedefinieer as 'n indiwidu wie se behoeftes in 'n hoe mate bevredig 

word. Onbekwame persone beskou hulleself as ontoereikend en glo dat 

hulle nie sukses kan behaal nie. Hulle behoeftes word nie bevredig 

nie. Die gevoelens van onbekwaamheid kan die resultaat wees van be

paalde ervaringe gedurende sy kinder- en adolessente-jare. Die ver

werpingsgevoelens wat hy ervaar, lei daartoe dat hy bedreigd voel 

en dat hy homself verdedig. Sy selfverdedigende houding of gedrag 

word versterk indien hy verdere verwerpingsgevoelens deur die por

tuur ervaar wat daartoe mag lei dat hy aggressief teenoor hulle kan 

optree in 'n poging om te oorleef (Allport 1961:285,286). 

Volgens Allport (1961:119) lei gevoelens van onbekwaamheid tot 'n 

negatiewe eiewaarde. So lei die ouer se negatiewe houding daartoe 

dat die adolessent byvoorbeeld 'n negatiewe eiewaarde ontwikkel. 

Coopersmith (1967:188,189) bring 'n hoer of positiewe eiewaarde in 

verband met ferme en duidelike eise wat die ouer aan die kind stel. 

Die eiewaarde van die indiwidu is die gevolg van sy selfdefiniering 

omdat selfdefiniering op sy beurt weer die resultaat van die toe

passing van reels is. Deur die reels word die indiwidu daartoe ge

noop om kragte buite homself en die behoeftes van andere te herken 

en erken. Gevolglik kan hy onderskei tussen eksterne en interne er

varinge en raak hy bewus van die verskil tussen begeertes en reali-
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teit. Indien die reels wat die ouer op die kind afdwinq te strenq 

of riqied is, bemoeilik dit die onderskeidinqsvermoe van die indi

widu tussen sy eie begeertes en die werklikheid. Hy kan dus nie 

tussen eksterne en interne ervaringe onderskei nie. 

Die indiwidu se eiewaarde ontwikkel mettertyd tot sy selfkonsep wat 

aanleiding gee tot 'n gedragsiklus wat geneig is om te bevestig dat 

die indiwidu horn voorstel vir wat hy eintlik is. Dit word ook bein

vloed deur sy interpretasie van wat andere van horn s~ en hoe andere 

oor horn voel (Griesel & Jacobs 1991:19). 

Volgens Raath en Jacobs (1990:25,26) beweeg die selfkonsep tussen 

twee pole, naamlik neqatief en positief. Daar word onderskei tussen 

'n realistiese en onrealistiese selfkonsep. 'n Realisties-positiewe 

selfkonsep beteken dat die indiwidu sy negatiewe eienskappe aanvaar 

en verwerk. Calhoun en Acocella (1990:66) se siening met betrekking 

tot die positiewe selfkonsep stem ooreen met die van Raath en Ja

cobs. Cilliers (1988:19) verkies om die term goeie selfkonsep te 

gebruik. 'n Goeie selfkonsep dui op die fokussering op die self en 

andere. 

'n Realisties-ne9atiewe selfkonsep verwys na die gevolge van be

paalde omstandighede onder meer 'n terugslag (Raath & Jacobs 1990: 

26). Die gevolg is dat die indiwidu min selfvertroue, 'n kritiese 

houding en 'n lae selfagting openbaar, met die ervaring van minder

waardigheidsgevoelens (Cilliers 1988:19). 

Vir Raath en Jacobs (1990:27,28) dui 'n onrealisties-ne9atiewe 

selfkonsep op 'n onrealistiese selfkonsep en kan die gevolg wees 

van die terugslag wat nie op die lange duur verwerk is nie. Die 

seun glo nog steeds dat hy 'n mislukking is. 

Volgens Calhoun en Acocella (1990:65) dui die ne9atiewe selfkonsep 

van die indiwidu daarop dat hy homself as ongeorganiseerd beskou. 

Stabiliteit ontbreek sodat hy homself nie werklik ken nie en ge-
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volglik nie kennis dra van sy sterk en/of swak punte en waardes 

nie. In sommige gevalle kan die negatiewe selfkonsep ook dui op 'n 

te rigiede en te georganiseerde optrede wat die resultaat is van 'n 

te streng opvoeding (Calhoun & Acocella 1990:66) en kan manifesteer 

in aggressie (Coopersmith 1967:191). 

Coopersmith (1967:137,138) se navorsing het daarop gedui dat ag

gressie as gevolg van 'n negatiewe selfkonsep alreeds tydens die 

vroeere kinderjare kan manifesteer en wel in die vorm van vernie

tigende gedrag teenoor speelgoed, meubels, klerasie en ongespesif i

seerde items. Klein kinders met 'n lae eiewaarde blyk meer vernie

tigend van aard te wees. Dit dui daarop dat die kind met 'n lae 

eiewaarde meer geneig is om voorwerpe te verniel. Die kind haal sy 

aggressie op die voorwerp uit. Dit word beskou as 'n reaksie deur 

'n indiwidu wat sy swakhede erken, maar nie oor die vermoe beskik 

om die werklike bron van sy vyandige gevoelens te konfronteer nie. 

Nie alle aggressiewe kinders tree vernielsugtig teenoor voorwerpe 

op nie. Sommige aggressiewe kinders kan nie 'n verband tussen 'n 

lae eiewaarde en aggressiewe gedragsmanifestasies teenoor ander in

diwidue toon nie. So stel Perry, Perry en Kennedy (1992: 310) dat 

die aggressiewe adolessent oor 'n positiewe selfkonsep beskik in

dien sy aggressiewe gedragsmanifestasies effektief is. Hy verwag 

min teenstand van sy slagoffers en daarom is daar min konflik by 

die aggressiewe gedragsmanifestasie betrokke. 

'n Onrealisties-positiewe selfkonsep wys op die tekens van 'n ne

gatiewe selfkonsep, maar wek die skyn van 'n positiewe selfkonsep 

(Raath & Jacobs 1990:28). Volgens Cilliers (1988:19) kan die indi

widu wat aan minderwaardigheidsgevoelens ly, probeer kompenseer 

deur meerderwaardig op te tree om sodoende andere te beindruk. So 

bring Allport (1961:131,133) vertwyfeling en verwardheid in verband 

met aggressiewe gedragsmanifestasies. Die aggressiewe adolessente 

seun verdoesel sy minderwaardigheidsgevoelens deur sy aggressiewe 

gedragsmanifestasies. Verdoeseling van die indiwidu se ware gevoe-
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lens van swakheid agter 'n bravade word as 'n verdedigingsmeganisme 

beskou. 

3.4.3 Die aggressiewe adolessente seun se relasie met homself 

Meeste outeurs is van mening dat die aggressiewe adolessente seun 

oor 'n ontoereikende selfkonsep beskik wat die gevolg is van die 

volgende faktore: 

Negatiewe selfevalueringsvaardighede deurdat die aggressiewe 

gedragsmanifestasie gemik is op selfverhoging en nie daarvan 

bewus daarvan is dat sy aggressiewe handelinge sosiaal-onaan

vaarbaar is nie (kyk afdeling 3.4.2). 

Ontoereikende identifisering met rolmodelle wat tot 'n iden

titeitskrisis by die adolessente seun kan lei. Die vertwyfe

linge, opstandigheid en verwardheid wat die adolessente seun 

beleef, kan tot aggressiewe handelinge by horn lei. 

Ontoereikende identiteitsvorming wat kan lei tot identiteitsdif

fusie en 'n negatiewe identiteit. Beide neig om met die negatie

wer portuurgroep te identif iseer as gevolg van sy onsekerheid en 

vyandigheid jeens rolmodelle in die gesinsituasie (kyk afdeling 

3.5.2.2). Aggressiewe gedragsmanifestasies teenoor diegene w at 

horn bedreig, manifesteer (kyk afdeling 3.4.2.2). 

Ontoereikende gesinsrelasies wat tot die ontwikkeling van onbe

kwaamheidsgevoelens by die adolessente seun lei. Hy ervaar ver

werpingsgevoelens wat horn bedreigd laat voel. 'n Negatiewe eie

waarde manifesteer in 'n onrealistiese selfkonsep. Meeste ou

teurs is van mening dat die aggressiewe adolessente seun oor 'n 

onrealisties negatiewe en/of positiewe selfkonsep beskik. Hy kan 

die skyn van 'n positiewe selfkonsep openbaar maar verbloem sy 

vertwyfeling agter die masker van 'n aggressiewe bravade. Soos 

afgelei, neig die aggressiewe adolessente seun om met 'n nega

tiewe portuurgroep te identifiseer. Portuurrelasies word vervol

gens bespreek (kyk afdeling 3.4.2.4). 
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3.5 RELASIE MET PORTUUR 

Eerstens word die begrip portuur bespreek. Tweedens word faktore 

wat tot ontoereikende relasiestigting met die portuur lei, bespreek 

te wete, verwerping deur die portuurgroep en betrokkenheid by nega

tiewe portuurrelasies. 

3.5.1 Die begrip "portuur" 

Die HAT (1976:658) verwys na die begrip portuur as gelykes. Vir 

Vrey (1984:25) dui die portuur op maats. 'n Groep maats of portuur

lede vorm groepe of groeperinge. Die begrip groeperinge dui op die 

persepsie van die indiwidu om aan 'n groep te behoort (Aboud 1992: 

366). 

Volgens Rogers (1985:263) word groepe gevorm na aanleiding van die 

ouderdom van lede van die groep. Die eerste groepie waaraan die in

diwidu moontlik kan behoort, is die speelgroepie op die tweejarige 

ouderdom. Die portuurgroep word deur fisiese verbintenisse gebind. 

Hulle deel fisieke aktiwiteite, maar emosionele bande tussen 

groepslede ontbreek (Selman 1980:143). 

Op die ouderdom van 8 tot 10 jaar vorm die kinders bendes wat vir 

selfs 'n dekade kan aanhou. Die bende is gewoonlik homogeen omdat 

dit fokus op aktiwiteite wat veral met die geslag van die bepaalde 

groep in verband gebring kan word (Rogers 1985:263). Die deelname 

aan fisieke aktiwiteite lei tot die ontwikkeling van groepskohesie. 

Die begrip groepskohesie word gedefinieer as die positiewe gevoe

lens wat tussen groepslede bestaan as gevolg van die gemeenskaplike 

aktiwiteite (Selman 1980:143). 

Op ongeveer 11 tot 12 jaar, met die aanvang van die adolessensie

fase neem die invloed van die bende af en word klieke (klein groe

pies) gevorm. Die verhoudings tussen die lede is een van intieme 

kameraadskap waarin idees en ervaringe gedeel word. Groeplede is 

gewoonlik van dieselfde geslag en ouderdom en deel dieselfde be-
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langstellings en voorkeure (Thom 1985:376). Die klieke word metter

tyd groter (Rogers 1985:263). Die redes vir die uitbreiding van die 

klieke is dat die adolessent reeds vanaf sy middelkinderjare (pu

bertydperk) 'n behoefte daaraan het om met 'n groep te identifiseer 

(Engelbrecht et al. 1982:90). Thom (1985:376) verwys na die uit

breiding van die klieke as los groepe wat bestaan uit ongeveer 20 

tot 30 lede. 

Calhoun en Acocella (1990:291), Kagan (1971:140) en Van der Linden 

(1991:98) gaan van die standpunt uit dat die adolessent aanvaarding 

deur die portuurgroep verlang. Die aanvaarding lei daartoe dat hy 

die standaarde van die portuurgroep aanvaar en homself daarvolgens 

evalueer. Die groter portuurgroep bied ook vir die adolessent die 

raamwerk vir die vorming van heteroseksuele relasies (Thom 1985: 

376). 

Calhoun en Acocella (1990:291) is van mening dat die portuurgroep 

tydens adolessensie 'n belangriker rol as die gesin speel. Die ado

lessent word gevolglik maklik deur die portuurgroep beinvloed. Daar 

word oor die algemeen van die standpunt uitgegaan dat die ouers as 

brug tussen die samelewing, in die geval die portuurgroep, en die 

kinders dien. Deur die pogings van die ouers word die kinders geso

sialiseer en hulle persoonlikhede word gevorm deur sosiaal aanvaar

bare karaktereienskappe (Youniss 1980:1). Daar kan afgelei word dat 

die waardes van die ouerhuis en die van die portuurgroep ooreen sal 

stem (Foster-Clark & Blyth 1991:768). 

Adolessente-portuurgroepe kan formeel of informeel van aard wees. 

Formele groepe het 'n redelike permanente struktuur, soos 'n klub, 

terwyl informele groepe bestaan uit klieke, groter groepies en 

vriendskappe. Alhoewel die laat-kinderjarebendegroep al ontbind 

het, kan adolessenteportuurgroepe bendes vorm 

Klieke bestaan uit ongeveer drie lede wat min 

belangstellings deel en in sommige gevalle 'n 

voel vir mekaar het (Rogers 1985:267; Selman 

(Rogers 1985:264). 

of meer dieselfde 

sterk affektiewe ge-

1980: 144). Sterk af-
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fektiewe bande lei tot spanwerk sodat hegte vriendskappe gesluit 

word (Selman 1980:144) en dat die eise wat die sarnelewing aan die 

adolessent stel, sorns in groepsverband oorkom word (Rogers 1985: 

267). 

Die groter groep is nie so persoonlik soos die kliek nie daarorn kan 

etlike klieke in 'n groep bestaan. Klieke kan op die stadium as 

subgroepe beskou word en het hulle eie outonornie binne die groot 

groep. Die groep bestaan uit lede van beide geslagte en is sosiaal 

onskadelik van aard. Hulle is gevolglik selde in die rnoeilikheid 

(Rogers 1985:268). Relasies in die subgroepe word gekenmerk deur 

konformering en 'n groepstoebehorenheid. 

Een van die belangrikste invloedsfere van die portuur is dat die 

adolessent met die portuur konformeer (Foster-Clark & Blyth 1991: 

768; Vrey 1984:26). Volgens Thorn (1985:379) het interaksie en kon

formering met die portuurgroep die volgende positiewe invloede: 

"Binne die portuurgroep kry die adolessent die geleentheid om 

nuwe rolle aan te leer en daarmee te eksperimenteer, wat bydra 

tot effektiewer sosiale funksionering. 

Identifikasie met die groep bevorder emansipasie van die ouer

huis. 

In die groep kan die adolessent vrylik praat oor sy vrese, ver

warde gevoelens, ideale en drome. Sodoende kry hy geleentheid om 

ontslae te raak van emosionele spanning. 

Die groep bied aan die adolessent wat probleme in sy verhouding 

met die ouers ervaar 'n warm vriendskaplike kameraadskap wat aan 

horn 'n gevoel van veiligheid, aanvaarding en begrip gee. 

Die groep voorsien die adolessent van gedragsnorme vir hierdie 

oorgangstadiurn. Hy ontwikkel dus 'n groepsidentiteit. 

Groeplidrnaatskap bied die adolessent die geleentheid om sy iden

tlteit verder uit te bou. 
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Die groep dra by tot die adolessent se formulering van sy iden

titeit. Die lede van die groep help die adolessent om die kon

flikte in homself en met ander op te los. Verder leer hy binne 

die groep om bekwaamheid te respekteer, terwyl die groep 'n bron 

van terugvoering is oor sy persoonlikheidskenmerke, voorkoms en 

gedrag." 

Die adolessenteportuurgroep se waardes en belange is soms in kon

tras met die van volwassenes, soos byvoorbeeld jong meisies wat 

eina-mini's dra, of seuns wat hulle hare in 'n baie modieuse styl 

laat sny. Die voorkoms van adolessente bring hulle in konflik met 

gesagsfigure socs ouers en onderwysers (Havighurst 1980:337,338). 

Die konflik lei gewoonlik slegs tot verbale aggressiewe gedragsma

nifestasies wat deur die gesagsf igure as rebellering teen hulle ge

sag beskou word. Rebellering teen die ouer of ander gesagsfigure is 

nie ongewone gedrag nie (Theron 1990:423). So stel Wicks-Nelson en 

Israel (1984:272) dat 60% tot 80% van normale adolessente hulle 

ouers se versoeke of opdragte opponeer. 

3.5.2 Faktore wat tot ontoereikende relasiestigting met die 

portuur kan lei 

Volgens Foster-Clark en Blyth (1991:767) verkry die adolessent 'n 

sin vir groeptoebehorenheid deur middel van portuurrelasies. Die 

groeptoebehorenheid word gekenmerk deur samewerking en vertroue 

(Vrey 1984:26). Die portuurgroep bied horn die geleentheid om die 

dinge waaroor hy nadink vrylik met die portuurgroep te bespreek. 

Die adolessent wat met soveel onsekerheid besig is om die volwasse 

w~reld te verken, vind binne die portuurgroep die sekerheid en aan

vaarding waarna hy hunker. Sy behoefte na sosiale aanvaarding word 

bevredig (Engelbrecht et al. 1982:90). 

Portuurgroepaanvaarding word deur Dekovic (1992:7) gedefinieer as 

die aanvaarding van die portuurlid deur 'n relatiewe groot groepie 

portuurgroeplede. Indien die adolessent deur die portuurgroep aan-
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vaar word, lei dit tot die sluiting van hegte vriendskappe met se

kere portuurgroeplede. 

Die aanvaarding deur die portuurgroep maak dit vir die adolessent 

moontlik om die volwasse w~reld te eksploreer. Dit help horn om er

varing op te doen en om self in die samelewing opgeneem te word. 

Die aard van die portuurgroep kan 'n baie groot invloed uitoefen op 

die gesonde of ongesonde leefw~reld van die adolessent (Engelbrecht 

et al. 1982:90). 

3.5.2.1 Verwerping deur die portuurgroep 

Die belangrikste faktore wat tot ontoereikende relasiestigting met 

die portuur lei, is verwerping en betrokkenheid by negatiewe por

tuurgroepe. Nie alle adolessente word deur die portuurgroep aanvaar 

nie. Parkhurst en Asher (1992:239) bring die wyse waarop die ado

lessent met sy portuur kommunikeer in verband met verwerping. Vol

gens Youniss (1980:108) openbaar die verworpe adolessent 'n onver

moe tot mededeelsaamheid. Die onvermoe kan lei tot verbale en fi

sieke aggressiewe gedragsmanifestasies teenoor portuurlede wat horn 

verwerp. Hierdie aggressiewe gedragsmanifestasies kan ook in sy la

tere lewe manifesteer (Kupersmidt & Patterson 1991:444). 

Die adolessent wat deur die portuurgroep verwerp 

die nodige sosiale ondersteuning van die groep 

679). Een van die redes wat Parkhurst en Asher 

word, verkry nie 

nie (Juvonen 1991: 

(1992:233,238) aan-

gee, wat lei tot min ondersteuning van die portuurgroep, is die on-

vermoe om tergery 

worpe adolessent 

deur die portuur te hanteer. Die aggressief-ver

interpreteer tergery as kritiek teenoor homself. 

Die portuurgroep is geneig om diegene te verwerp wat beide aggres

sief en hiperaktief is omdat hulle horn as gedragsafwykend beskou en 

omdat hy gebruik maak van oneffektiewe aggressie (Juvonen 1991: 

679). Die oneffektiewe aggressiewe adolessent tree aggressief op as 

gevolg van emosionele konflikte wat hy ervaar. Dodge (1991b:201) 

verwys na die oneffektiewe gedragsmanifestasies as reaktiewe ag-
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gressie omdat hy deur die portuurgroep verwerp word, as gevolg van 

sy aggressiewe gedragsmanifestasies, soos byvoorbeeld om portuur

lede te terg, te dreig, te domineer en gevegte te begin. Die kanse 

is goed dat hy die geveg sal verloor omdat sy frustrasie en gevoe

lens van desperaatheid moontlik oordryf is (Perry et al. 1992: 

310). Die oneffektiewe aggressor word die 

(Perry et al. 1992:311) en uitsluiting uit 

108). 

prooi van portuuraanvalle 

die groep (Youniss 1980: 

Die gevolge van portuurgroepverwerping is dat die verworpe portuur-

1 id beperkte geleenthede tot positiewe portuurrelasies het wat 

daartoe kan lei dat die indiwidu in die latere lewe aanpassingspro

bleme kan ondervind (Dekovic 1992:6; Kupersmidt & Coie 1990:1358). 

Volgens Dekovic (1992:7) kan die verworpe portuurlid betrokke raak 

by negatiewe portuurrelasies. 

3.5.2.2 Betrokkenheid by negatiewe portuurgroepe 

Die verworpe portuurlid neig om met ander verworpe portuurlede saam 

te groepeer en kan betrokke raak by afwykende gedrag omdat hy eer

der deur die ander verworpe kinders aanvaar word (Dekovic 1992:7). 

Rogers (1985:268) verwys na die negatiewe portuurgroepe as bendes. 

Bendes sluit kenmerke van die formele en informele groepe in. Dit 

is formeel van aard as gevolg van die sosiale struktuur omdat ben

de-aktiwi tei te intens is en sekere reels geld. In sommige gevalle 

kan die bende slegs uit een geslag bestaan, waarna verwys kan word 

as 'n aksiegroep, met 'n bepaalde roetine en fisieke sterkte. 

Volgens Havighurst (1980:350) raak die negatiewe portuurgroepe be

trokke by straatgevegte, vandalisme, diefstal en selfs drankmis

bruik. Die siening kom met die van Dishion et al. (1991:176) ooreen 

wat die negatiewe portuurgroep as die asosiale portuurgroep beskou. 

Die seuns is by vele gevegte betrokke en raak maklik in die moei

likheid. Asosiale gedrag kan tot jeugmisdaad en kriminele oortre-
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dinge lei. Bendes of die negatiewe portuurgroepe het gewoonlik 'n 

leier (Foster-Clark & Blyth 1991:767; Parkhurst & Asher 1992:239). 

'n Bendeleier is bekend vir sy fisieke krag, vreesloosheid, aggres

siewe gedragsmanifestasies (gevegte) en vernuftigheid. Hy beskik 

oor die mag in die groep. Geen besluite word sander hom geneem nie 

(Rogers 1985:269). 

Rogers (1985:39) bring die indiwidu se mate om beheer oor andere te 

bekom in verband met aggressiewe gedragsmanifestasies. Die indiwidu 

poog om beheer oor die sosiale omgewing te bekom juis omdat hy te 

veel bevele van sy ouers moes ontvang. Die enigste wyse waarop die 

indiwidu glo dat hy sosiaal aanvaar sal word, is deur beheer oor sy 

portuurgroep. Dodge (1991:201) stel dat die aggressiewe adolessente 

seun gebruik maak van pro-aktiewe aggressie omdat hy deur sy ag

gressiewe gedragsmanifestasies sy doelwitte wil bereik. 

Juvonen (1991:679) het uit haar navorsing bevind dat adolessente 

·wat gedurigdeur reels verbreek dikwels sosiaal verwerp word deur 

die portuurgroep. Adolessente wat gedurig reels verbreek behoort 

verantwoordelikheid vir hulle gedrag te aanvaar. Die portuur is 

meer geneig om sulke adolessente met 'n negatiewe houding te be

jeen. Die negatiewe portuurgroep word nie net deur die positiewe 

portuurgroep afgekeur nie, maar ook deur die ouers. 

Van der Linden (1991:93) het uit sy navorsing afgelei dat ouers in 

sommige gevalle nie die portuurgroep waarin die adolessent beweeg, 

goedkeur nie as gevolg van die negatiewe aard van die portuurgroep, 

wat byvoorbeeld die rook van marijuana en botsings met die polisie 

kan insluit. Die portuurgroep wakker in sommige gevalle opstandig

heid teenoor die samelewing en ouer aan (Kagan 1971:141). 

Die gevolge van die opstandigheid mag tot ontoereikende relasie

stigting tussen ouer en adolessent lei en kan oorgaan in aggressie

we gedragsmanifestasies teenoor sy ouers en portuurgroepe wat nie 
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dieselfde waardes en standaarde as sy portuurgroep handhaaf nie 

(Griffin 1987:249,250). Volgens Dishian et al. (1991:172) kan aso

siale gedrag ontwikkel as gevolg van die ontoereikende gesinsrela

sies. 

3.5.3 Die aggressiewe adolessente seun se relasie met die portuur 

Die aggressiewe adolessente seun se portuurrelasies is ontoereikend 

van aard as gevolg van sy identifisering met 'n negatiewer portuur

groep. Verwerping deur die positiewe portuurgroep as gevolg van sy 

ontoereikende kommunikasievermoe en 'n onvermoe tot mededeelsaam

heid lei daartoe dat hy min ondersteuning van die positiewe por

tuurgroep kry en hy identifiseer gevolglik met 'n negatiewer por

tuurgroep. So word die aggressiewe adolessente seun in 'n groep 

opgeneem waar hy glo hy sosiaal aanvaar word. Die negatiewe aard 

van die portuurgroep lei daartoe dat hy in konflik met sy ouers kom 

indien hulle nie dieselfde normes en waardes as die portuurgroep 

handhaaf nie. Die konfliksituasie kan tot aggressiewe gedragsmani

festasies tussen die ouer en die adolessente seun lei (kyk afdeling 

3.5.2.1 en 3.5.2.2). 

3.6 SAMEVATTING 

In die hoofstuk is die leefw~reld van die aggressiewe adolessente 

seun breedvoerig ontleed. Die begrip leefw~reld sluit die aggres

siewe adolessente seun se relasies met sy gesin, die self en die 

portuur in. In die volgende hoofstuk word die navorsingsontwerp 

beskryf. 
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HOOFSTUK IV 

NAVORSINGSONTWERP 

4.1 INLEIDING 

In die vorige hoofstuk is die leefw~reld van die aggressiewe ado

lessente seun volledig bespreek. Die relasies van die seun met sy 

gesin, die self en die portuur is besin. Met betrekking tot die re

lasie met die self is daar verwys na die selfkonsep van die aggres

siewe adolessente seun. Die selfkonsep van die indiwidu en die re

lasies met die portuur word beinvloed deur die relasies met die 

ouers. 

In die hoofstuk word die navorsingsontwerp van die studie bespreek. 

Dit behels die beskrywing van die doel en navorsingsprobleem, die 

bespreking van die verkenningsmedia, die stel van die postulate, 

die selektering van die proefpersone, die werkswyse wat gevolg is 

en die verwerking van die toetsresultate. Dit word vervolgens onder 

die subhoofde bespreek. 

4.2 DOEL EN NAVORSINGSPROBLEEM VAN DIE EMPIRIESE ONDERSOEK 

As navorsingsprobleem is die vraag gestel na die aard van die ag

gressiewe adolessente seun se leefw~reld (kyk afdeling 1.2.3). Ken

nis in verband met die aggressiewe adolessente seun se leefw~reld 

kan vir die opvoedkundige sielkundige van waarde wees in die hulp

verlening wat aan die seun gegee word. Enersyds kan die kennis by

dra tot insig by die terapeut en andersyds tot insig by die klient 

en sy ouers oor moontlike oorsake van aggressiewe gedrag en dit kan 

die basis van hulpverlening vorm. 

Die doel van die empiriese ondersoek is om postulate oor die aard 

van die leefw~reld van die aggressiewe adolessente seun, soos uit 

die literatuur verkry, aan enkele gevallestudies in die praktyk te 

verifieer. 
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Die hoofdoel van die navorsing is daarin gelee om die leefw~reld 

van die aggressiewe adolessente seun te verken. Die relasies van 

die adolessente seun moet verken word. Daar moet gewaak word teen 

veralgemening omdat elke ouerhuis en elke indiwidu uniek is. Nog

tans word daar in die ondersoek gepoog om meer lig te werp op die 

relasies van die aggressiewe adolessente seun met sy gesin, sy por

tuur en die self. 

4.3 BESPREKING VAN DIE VERKENNINGSMEDIA 

Die menstekening, gesinstekening, sinsvoltooiingsmedium, Emotions 

Profile Index (EPI), Hoerskoolpersoonlikheidsvraelys (HSPV), Tema

tiese Appersepsietoets (TAT) en Adolessente Selfkonsepskaal (ASKS) 

is die verkenningsmedia wat gebruik is om die leefw~reld van die 

aggressiewe adolessente seun te verken. Die verskillende media word 

vervolgens bespreek. 

4.3.1 Menstekening 

4.3.1.1 Agtergrond, d6el en eienskappe 

As verkenningsmedium hou die menstekening besondere moontlikhede in 

op grond van die indiwidu se talryke verhoudings wat hy al met die 

self en ander persone gestig het. Met die teken van 'n menslike fi

guur inkorporeer die kind sy ervaringe en gee sodoende 'n statiese 

deursneebeeld van homself in sy opvoedinggesitueerdheid (Van Nie

kerk 1986:142). Volgens Van der Merwe en Jacobs (1992:2) kommuni

keer die kind sy unieke leefw~reld deur die tekeninge en daardeur 

verkry die terapeut insae in sy behoeftes, drange, tekortkominge, 

moeilikhede en psigiese steurnisse (Nel & Esterhuizen 1958:25). 

4.3.1.2 Betroubaarheid en geldigheid 

Die menstekening is 'n kwalitatiewe diagnostiese medium en kan as 

sodanig beskou word omdat dit 'n wyse is waarop die indiwidu sy 

nood aan andere kommunikeer, veral in situasies waar hy nie graag 
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oor sy nood wil praat of oor die voldoende taalvermoe beskik nie 

(Van der Merwe & Jacobs 1992:9). 

Omdat die indiwidu sy nood deur die menstekening aan die terapeut 

kommunikeer, kan die menstekening as 'n projeksietegniek beskou 

word. Projeksietegnieke is metodes waardeur die onbewuste gevoelens 

van die indiwidu kan manifesteer (Machover 1949:4). Daar kan nie 

net op grond van 'n kind se tekeninge sander meer tot 'n diagnose 

gekom word nie, maar moet altyd deur ander projeksiemedia geverifi

eer word (Engelbrecht et al. 1982:127,128). 

4.3.1.3 Interpretasie 

Die interpretasie van die menstekening kan bemoeilik word indien 

die terapeut die tekening interpreteer vanuit sy eie verwysings

raamwerk en nie vanuit die unieke en veranderlike leefw~reld van 

die kind nie, omdat die kind se verwysingsraamwerk nie dieselfde as 

die van die volwassene is nie (Pi Leo 1970:122; Van der Merwe & 

Jacobs 1992:2). Die interpretasie van die menstekening vanuit die 

volwasse interpreteerder se verwysingsraamwerk kan aanleiding gee 

tot misleidende hipoteses. Die probleem kan oorkom word deur ge

sprekvoering met die kind. Hierdeur word die unieke simboliek wat 

hy aan sy tekening heg vir die volwassene verstaanbaar gemaak en 

kan die kind as totaliteit gesien word (Bell 1948:360; Lark-Horo

vicz 1976:4; Van der Merwe & Jacobs 1992:7,98; ). 

Die menstekening kan ook geinterpreteer word vanuit 'n psigo-anali

tiese sienswyse waardeur die menstekening simbolies vertolk word 

(Van Niekerk 1986:148). Vir Di Leo (1973:36), asook Kellogg (1970: 

230) kan daar so tot die bewuste en onderbewuste van die indiwfdu 

deurgedring word omdat die interpretasie van so 'n aard is dat se

kere sensasies, persepsies en emosies in 'n besondere liggaamsdeel 

van 'n mens gelee is. Volgens die metode word die tekenstyl van el

ke liggaamsdeel of die afwesigheid daarvan, gekoppel aan die be

paalde betekenis wat dit sou h~ (Machover 1949:36-83). 



103 

4.3.1.4 Waarde van die menstekening vir die identifisering van 

aggressie 

Vir die doel van die studie word aggressie by die adolessente seun 

aan die hand van sy menstekening geidentifiseer na aanleiding van 

die siening 

157) gestel. 

van Nel en Esterhuizen soos in Van Niekerk (1986:148-

Die volgende aspekte van die· menstekening kan bedui-

dend wees met betrekking tot aggressiewe gedragsmanifestasies: 

indien die tekenaar sy folio in die dwarste draai; 

ferro stewige lynvoering; 

lang en/of bree figure; 

groot figure wat in die middel van die bladsy geteken is; 

'n groot kop; 

beklemtoonde hare op die kop; 

beklemtoonde mond met tande; 

beklemtoonde, dreigende en donker oe; 

prominente neus en neusgate; 

kragtig ingekleurde hande; 

handskoentipe hande wat veral beduidend is op onderdrukte ag

gressie; 

gebalde vuiste; 

skerppuntige vingers en naels met litte en meer as vyf vingers; 

tone. 

Dit is belangrik om met die kind in gesprek te tree oor sy teke

ning. 
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4.3.2 Die huisgesintekening 

4.3.2.1 Agtergrond, doel en eienskappe 

'n A4-folio word aan die kind gegee met die versoek om sy gesin te 

teken. Die kinetiese gesinstekening word ook soms gevra, waar hy sy 

gesin moet teken waar elkeen 'n taak verrig. 

Die gesinstekening gee die terapeut insae in die kind se persepsie 

van sy gesinskonstellasie, sy selfkonsep, vrese, fantasiee en ge

sinskonf likte (Klepsch & Logie 1982:77). 

4.3.2.2 Betroubaarheid en geldigheid 

Di Leo (1973:96,105) beskou die gesinstekening as 'n diagnostiese 

hulpmiddel, veral met betrekking tot gedragsafwykinge. Uit sy na

vorsing het die outeur 'n sterk affektiewe komponent in sodanige 

tekeninge gevind omdat die kind sy eie gevoelens met betrekking tot 

sy gesinsrelasies uitdruk. Weglatings soos 'n bepaalde familielid 

of die self, die plasing van die familielede, ooreenkoms in klere

drag, interaksie en isolasie is van betekenis. 

4.3.2.3 Interpretasie 

Die gesinstekening word in die studie geinterpreteer na aanleiding 

van die siening van Di Leo (1973:108,112,113), asook Klepsch en 

Logie (1982:86,87,88), waarvolgens daar op die algemene indruk en 

spesifieke faktore gelet word. 

Met die algemene indruk word verwys na die interaksie tussen die 

gesinslede in die tekening. Daar word gelet op die funksioner!~g 

van die gesinslede en die kohesie tussen hulle. Deur na etlike spe

sifieke faktore soos die weglating van figure, toevoeging van byko

mende figure, plasing van figure, grootte van figure, ooreenkomste 

tussen figure, di~ basislyn en verwydering van sekere figure te 
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let, kan af leidings oor die aggressiewe adolessente seun se rela

sies met sy gesin, die self en die portuur gemaak word. 

Relasie met die gesin 

Die weglating van 'n bepaalde gesinslid uit die tekening dui op 

verwerping of negatiewe gevoelens ten opsigte van die betrokke 

indiwidu. 

Afstand tussen fiqure en die plasinq van fiqure is van beteke

nis. Die tekenaar plaas homself dikwels langs 'n betrokke per

soon omdat hy van die persoon hou of omdat hy meer aandag van 

die persoon verlang. 

Die kind is soms geneig om homself min of meer dieselfde te 

teken as diegene van wie hy hou. Die indiwidu wat byvoorbeeld 

anders lyk op die tekening mag dalk die probleem in die gesin

si tuas ie wees. 

Onsekerheid in die gesin word· in verband gebring met 'n streep 

onder die gesinslede. 

Verdeling van gesinslede in kompartemente dui op min samewerking 

tussen die gesinslede. 

Verworpe gesinslede word soms ver verwyderd van die ander gete

ken. 

Relasie met die self 

Weglating van die self dui op 'n ontoereikende selfkonsep. 

Klein figure kan op minderwaardigheidsgevoelens dui. Daar moet 

daarteen gewaak word om kleiner figure in die gesinstekeninge te 

vergelyk met groter menstekeninge. Die kind is geneig om minder 

detail in die gesinstekening as in die menstekening weer te gee. 



106 

Relasie met die portuur 

Toevoeqinq van bykomende faktore dui op 'n moontlike vriendskap 

tussen die tekenaar en die persoon of die wens dat die persoon sv 

vriend kan wees. 

4.3.2.4 Waarde van die gesinstekening vir die identifiserinq van 

aggressie 

Daar word op dieselfde faktore as by die menstekening gelet (kyk 

afdeling 4.3.1.4). 

4.3.3 Die sinsvoltooiingsmedium 

4.3.3.1 Agtergrond, doel en eienskappe 

Die sinsvoltooiingstoets is saamgestel na aanleiding van die "On

voltooide Sinnetoets" van Rotter. Dit bevat 'n aantal onvoltooide 

sinne wat deur die kind voltooi moet word. Die onvoltooide gedeel

tes is so saamgestel dat die k[~d in die voltooide sin kan s~ wat 

hy bedoel. In elke sin kan die kind 'n "stukkie w~reld", soos hy 

dit beleef, na vore bring. Die voltooide sin verbeeld die werklik

heid, wat sy innerlike kan insluit (Van Niekerk 1986:273). 

4.3.3.2 Betroubaarheid en geldigheid 

Volgens Goldberg (1965:813), asook Rabin en Zlotorgorski 

(1981:127), word die sinsvoltooiingsmedium al die afgelope drie de

kades deur navorsers en vir kliniese doeleindes gebruik. Die felt 

dat sielkundiges die medium al so lank op kwalitatiewe wyse gebruik 

en selfs nuwes ontwerp, dui aan 

ningsmedium bestaan. Sacks en 

dat daar vertroue in die verken

Levy (1959:357,358,375) beskou die 

tegniek nie as 'n gestandaardiseerde toets nie, maar wel as 'n pro

jektiewe tegniek, omdat die sinsvoltooiingprotokolle die indiwidu 

se bewuste en onbewuste qevoelens na vore bring en 'n verband toon 

met die TAT-protokolle. 
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Die sinsvoltooiingsmedium kan as 'n qeldige en betroubare projek

sietoets beskou word omdat die tegniek die kind kan stimuleer, dit 

die resultaat van sy handelinge kan wees en inligting betreffende 

sy relasies daardeur verkry kan word (Du Toit & Jacobs 1989:73). 

Vir Sacks (1965:824) dui die indiwidu se response direk op homself 

en na andere. Die geldigheid en betroubaarheid van die medium kan 

egter bevraagteken word indien die terapeut bevooroordeeld teenoor 

die kind is (Samuels 1965:177). 

4.3.3.3 Interpretasie 

Outeurs soos Holsopple en Miale (Rabin & Zlotogorski 1981:130,131), 

asook Rotter en Rafferty (1950:14-20), identifiseer die volgende 

faktore by die evaluering of interpretasie van die medium: 

Is die algemene ondertoon negatief of positief van aard? 

Is die kind se rol aktief of passief van aard? 

Is die antwoorde spesif iek? 

In watter tyd (hede, verlede of toekoms) is die sinne voltooi? 

Korn daar vaagheid in die response voor? 

Dul die response op betrokkenheid of halfhartige betrokkenheid? 

Is daar 'n verandering in die kind se identifikasie met betrek

king tot verskeie sinne? 

Het die kind by sommige of sekere sinne gehuiwer om te antwoord? 

Korn daar enige weersprekings voor? 

Volgens Rabin en Zlotorgorski (1981:133) kan die response in vier 

kategoriee, naamlik interpersoonlike houdinge, begeertes, gevolge 

van eie gevoelens of handelinge en reaksie op eksterne stimuli in

gedeel word. So kan die terapeut die volgende afleidings maak: 

basiese konflikte wat na vore kom; 
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die wyse waarop die kind hierdie konflikte hanteer; 

beperkinge in die kind se mondering; en 

positiewe aspekte wat as grondslag gebruik kan word om verder 

daarop te kan bou. 

4.3.3.4 Waarde van die sinsvoltooiingsmedium vir die identifi

sering van aggressie en die indiwidu se relasiestigting 

met sy gesin, die self en die portuur 

Omdat daar soveel verskillende soorte sinsvoltooiingsmediums be

staan en elke indiwidu die sinne op 'n ander wyse beantwoord, is 

dit moeilik om 'n indeling te maak van watter sinne betrekking het 

op die indiwidu se relasiestigting en sy aggressiwiteit. Elke ge

vallestudie se sinsvoltooiingsprotokolle is ingedeel onder die op

skrifte aggressiwiteit, relasie met sy gesin, die self en die por

tuur na aanleiding van sy unieke protokolle. 

4.3.4 Persoonllkheldstoetse 

4.3.4.1 Agtergrond, doel en eienskappe 

'n Persoonlikheidstoets meet bepaalde konstrukte wat gewoonlik op 

teoretiese grondslag geidentifiseer is (Taljaard 1989:348). Allport 

(1961:28) definieer persoonlikheid as die dinamiese organisasie 

blnne die lndlwidu se psigo-f isiese sisteme wat sy gedrag en denke 

bepaal. Elke lndlwidu ls uniek en daarom moet die persoonlikheid 

van die indiwidu as geheel bestudeer word. 

In di~ studie word gebruik gemaak van die HSPV en die BPI as per

soonl ikheidstoetse. Die doel van die HSPV is om makslmum lnligting 

aangaande 'n verskeidenheid persoonlikheidsdimensies in die sekon

d~re skoolfase te bekom (Taljaard 1989:373). Die BPI is 'n persoon

likheidstoets wat ontwerp is om inligting te verskaf oor sekere ba

siese persoonlikheidskenmerke en gee vir die terapeut insig met be-
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trekking tot die aard van probleme en innerlike konflikte (Plutchik 

& Kellerman 1974:1) 

4.3.4.2 Betroubaarheid en geldigheid 

Ontledings wat op sielkundige toetse gegrond is, moet as addisio

nele inligting beskou word wat oor 'n ho~ mate van geldigheid en 

betroubaarheid kan beskik indien dit die ware beeld van 'n persoon 

se persoonlikheidsproblematiek weergee. Daar moet in ag geneem word 

dat betroubaarheid en geldiqheid ten opsigte van groepe bereken 

word. Die sielkundige moet baie versigtig te werk gaan wanneer hy 

op grond van persoonlikheidstoetse besluite wil neem of advies wil 

verskaf met betrekking tot 'n spesifieke indiwidu (Taljaard 1989: 

349). 

4.3.4.3 Interpretasie 

Die HSPV meet veertien prim~re persoonlikheidsdimensies (Taljaard 

1989:373). Die onverwerkte tellings word in standaardpunttellings 

omgesit. Die belangrikste standaardtellings is stiene, waardeur 

tellings van 1-10 verkry kan word. Behalwe die veertien prim~re 

persoonlikheidsdimensies, kan die HSPV ook tweede-orde faktore soos 

die introversie-ekstroversiefaktor en angs meet (Madge & Du Toit 

1985:7,22). Die HSPV kan veral gebruik word om leerlinge se emosio

nele probleme te identifiseer. Gedragsafwykinge kan ook geldentifi

seer word (Taljaard 1989:375). 

Probleme word deur die BPI uitgewys in 'n sirkelvormige profiel wat 

die toetsafnemer in staat stel om persoonlikheidseienskappe te ver

gelyk en konflikte en emosies ult te wys (Plutchik & Kellerman 

1974:1). 
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4.3.4.4 Waarde van persoonlikheidstoetse vir die identifiserinq 

van aggressie 

Aggressie word vir die doel van die studie by die HSPV geidentif i

seer deur 'n hoe telling in faktor E wat op selfgelding, aggressie 

en opstandigheid kan dui. Faktor E+ (hoe telling) toon 'n noue ver

band met faktor F+ (sorgvryheid) en I- (gehardheid). Met sorgvry

heid word veral verwys na 'n onverskillige houding en impulsiwi

teit. Faktor I- dui op ontoegeeflikheid wat gepaard gaan met 'n 

harde en onsentimentele houding. Ander faktore wat verband met ag

gressiwiteit kan hou, is: 

Faktor A- (kille, kritiese en norse houding); 

Faktor c- (egoswakheid). Neiging om betrokke te raak by rusies 

en probleemsituasies; en 

Faktor G+ (Hoe drangpeil). Spanning, gefrustreerdheid, prik~ 

kelbaarheid en gejaagdheid (Madge & Du Toit 1985:8-22; Madge & 

Du Toit 1989:4-48). 

Met betrekking tot die BPI kan aggressie vir die doel van die stu

die geldentifiseer word deur faktor 7. Routellinge word verwerk na 

persentasies. 'n Hoe telling (85\ en hoer) kan beduidend wees op 'n 

neiging tot bakleierigheid en rebelsheid. Aggressie word dus open

lik getoon. In die studie word die proefpersone se EPI-prof iele 

gelnterpreteer na aanleiding van die siening van Plutchik en Kel

lerman ( 1974: 8 )-. 

4.3.5 Tematlese appersepsletoets (TAT) 

4.3.5.1 Agtergrond, doel en eienskappe 

Die TAT bestaan ult 31 swart- en witplate, saamgestel deur Morgan 

en Murray (Van Niekerk 1986:252). Die plaat word aan die kind voor

gehou en hy word versoek om 'n verhaaltjie daaroor te vertel. Hy 

moet probeer vertel wat vooraf plaasgevind het, wat nou gebeur en 
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hoe die gebeure sal eindig. Geen suggesties oor die inhoud mag ge

gee word nie (Murray 1971:4). 

Die hoofelemente van die rasionaal van die TAT is die volgende: 

Die indiwidu se persoonlikheid kom tot uiting in sy gedrag. Sy 

gedrag is nie toevallig nie, maar 'n manifestasie van die per

soon wat in aksie is (Du Toit & Piek 1987:17). 

'n Indiwidu se waarneming van sy w!reld is 'n aanduiding van hoe 

hy in sy w!reld staan. Sy ondervindinge, behoeftes en vrese be

paal sy waarneming en gedrag (Du Toit & Piek 1987:18). 

Daar mag 'n verband bestaan 

gende gedragsmanifestasies. 

tussen die aanleiding en daaropvol

Du Toit en Piek (1987:18) verwys na 

hierdie aspek as psigiese determinasie. 

Kontinulteit: Die voorbeelde van gedrag wat deur middel van die 

TAT verkry word, kan gesien word as aanduidings van hoe die per

soon in ander situasies en in die toekoms sal optree. Die moont

likheid dat hy ook anders sal optree, kan in 'n mate ook afgelei 

word ult die inligting wat hy verskaf (Du Toit & Piek 1987:19). 

4.3.5.2 Betroubaarheid en geldigheid 

Die TAT bled 'n voorbeeld van gedrag en dc3rom gaan dit nie om die 

betroubaarheid en geldlgheid van die TAT nle. Die vermo~ van die 

sielkundige wat die toets gebruik, is meer ter sprake. Waardevolle 

kwalitatiewe informasle en insig kan ult die TAT verkry word (Du 

Toit & Piek 1987:17). Ten eerste is dit 'n medium waardeur die in

diwidu se overte gedrag tot uiting kom en hy oor sy gevoelens kom

munikeer. Ten tweede kan die indiwidu se onbewuste, of dit waaroor 

hy onbereidwillig ls om te gesels, ook na vore kom (Murray 1965: 

427). 
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Omdat die verkenningsmedia sub::lektief is, moet 

TAT-resultate met ander media in verband bring 

254). 

4.3.5.3 Interpretasie 

die terapeut die 

(Van Niekerk 1986: 

Volgens Van Niekerk (1986:254) is die interpretasie van die TAT 

fenomenologies van aard omdat die inhoudelike simbolies ontleed 

word en daar gesoek word na bepaalde temas. Die terapeut sal ver

houdings wat aanleiding gee tot die emosies van die indiwidu, in 

die temas vind. 

Henry (1956:56) ontleed die TAT-protokolle na aanleiding van vorm 

en lnhoud. Met betrekking tot vora word die lengte en organisasie 

van die verhaal en taalgebrulk in ag geneem. Ten aanslen van lnboud 

word op die komponente gunstlge en ongunstige lnhoud en die dlna

miese struktuur gedui. Gunstige inhoud sluit alles in wat die kind 

s! terwyl ongunstige inhoud dui ___ op dit wat weggelaat ls. Dlnamlese 

struktuur dui op irrasionele inhoud wat nie verband hou met dit wat 

die lndiwldu moontllk wll s~ nie. 

4.3.5.4 Die waarde van die TAT vlr die identlfisering van aggres

slwlteit en die lndlwldu se relaslestlgtlng 

Die TAT is 'n verkenningsmedium wat besonder geskik is om 'n be

paalde relasle, diepere gevoelens en aggresslewe gedragsmanlfesta

sies van die indiwidu ult te lig. Du Toit en Piek (1987:83) reken 

dat die volgende kaarte ldeaal geskik ls om aanduidlngs van aggres

siwiteit te identifiseer, naamlik Kaart 1 (Vioolkaart), Kaart 3BM 

(frustraslekaart), Kaart 6BM (moeder-seun-verhoudlng), Kaart 7BM 

(vader-seun-verhouding) en Kaart 8BM (direkte aggressiwiteit). Vol

gens die navorsing van Murstein (1965:575) ls daar 'n verband tus

sen die selfkonsep en die TAT-aggressiewe vertellings en gedrag. 

Dlt kom daarop neer dat aggresslwltelt in die TAT-vertellings wel 

aanduidend is van aggressiwlteit in die persoon. In welke mate die 
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aggressiwiteit in gedrag na vore sal kom, word bepaal deur die om

gewing en die gerigtheid van die indiwidu se aggressie. Indien hy 

sy aggressie inhou, kan intra-aggressie verwag word wat daarop dui 

dat sy aggressie nie maklik na buite gerig word nie (Du Toit & Piek 

1987:81,82). Vir die doel van die studie word die proefpersone se 

TAT-protokolle geinterpreteer na aanleiding van die siening van Du 

Toit en Piek (1987:44-52) 

4.3.6 .Adolessente selfkonsepskaal (ASKS) 

4.3.6.1 Agtergrond, doel en eienskappe 

Die praktiese waarde en kennis van 'n persoon se selfkonsep is nut

tig aangesien dit verband hou met persoonlikheidsafwykinge en ge

dragsprobleme (Vrey & Venter 1983:1). 

Dit waarvan die mens bewus is of bewus gemaak kan word, vorm die 

dimensies van die selfkonsep. Hierdie dimensies vorm die strukture 
--

van die selfkonsep wat geintegreerd die totale grootte van die 

selfkonsep aandui (Vrey & Venter 1983:3). Die struktuur bestaan ult 

die volgende konstrukte: 

Die f lsieke self of die self in verhouding tot die liggaamllke; 

Die persoonllke self (die self in sy ele psigiese relasies); 

Die gesin self (die self in gesinsrelasies); 

Sosiale self (die self in sosiale relasles); en 

Die sedelike self (die self in relasie tot sedelike norme en 

selfkritiek) (Vrey & Venter 1983:8-9). 

Die proefpersoon word voorsien van 'n toetsboekie en 'n potlood. 

Twee kontrasterende beskrywings van twee persone word gegee. Die 

proefpersoon moet telkens besluit watter van die twee beskrywings, 

A of B, die meeste ooreenkoms met horn vertoon. Daar is geen tydsbe

perkinge in die afneming van die toets nie. 
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4.3.6.2 Geldigheid en betroubaarheid 

Volgens Borg (Vrey & Venter 1983:13) voldoen die toets aan kon-

strukgeldigheid wat dui op die mate waarin 'n toets op 'n besondere 

teorie gebaseer is. Die geldigheid van so •n toets word bepaal deur 

die korrelasie van die toetstellings met ander toetse waarvan die 

konstrukgeldigheid bewys is, te bereken. Vir die bepaling van die 

konstrukgeldigheid van die selfkonseptoets kan die tellings nie ge-

korreleer word met 'n ander selfkonseptoets nie, omdat daar tans 

nie so 'n toets bestaan nie. 

Die betroubaarheid van die toets sal afhang van die mate waarin die 

toets onder standaard-omstandighede toegepas word en die gedrag van 

die proefpersone tydens die toetssituasie (Vrey & Venter 1983:12). 

4.3.6.3 Interpretasie 

Op grond van die stanegetellings word die selfkonseptoets onderver

deel in hoe, medium en lae selfkonseptellings. 

4.3.6.4 Waarde van die ASKS vir die navorsing 

Ult die interpretasie van die ASKS kan 'n afleiding gemaak word be

treffende die adolessent se selfkonsep, omdat die stanegetellings 

in persentasie omgesit kan word. Vir die doel van die studie word 

die proefpersone se ASKS-resultate gelnterpreteer na aanleiding van 

die siening van Vrey en Venter (1983:4-16). 

4.4 DIE STEL YAN POSTULATE 

Aan die hand van die literatuurstudie word die volgende postula~~ 

gestel wat dan in enkele gevallestudies oor aggressiewe adolessente 

seuns, in die praktyk getoets word. 'n Aantal aspekte wat ult die 

literatuurstudie verkry is, soos byvoorbeeld die neurologiese oor

sake van aggressie en wanfunksionering van die psiqiese strukture 

as oorsaak van aggressie val buite die bestek van hierdie studie en 
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geen postulate word daaroor gestel nie. Klem word gel~ op enkele 

relasles van die aggressiewe adolessente seun. 

Postulaat 1 

Emosies soos angs, woede, 

gressiewe adolessente seun 

2.2.4.4). 

Postulaat 2 

frustrasie en depressie is by die 

teenwoordig (kyk afdeling 2.2.4.1 

ag

tot 

Die aggressiewe adolessente seun beskik nie oor toereikende sosiale 

vaardlghede nie (kyk afdeling 2.4.4.1). 

Postulaat 3 

Toereikende gesinsessensies is by die aggressiewe adolessente seun 

afweslg (kyk afdellng 3.3.2.1.1 tot 3.3.2.1.4). 

Postulaat 4 

Ontoereikende ontwikkeling van moraliteit in die gesin is teenwoor

dlg by die aggressiewe adolessente seun (kyk afdellng 3.3.2.2). 

Postulaat 5 

Ontoerelkende toepassing van gesag ko~ in die gesln van die aggres

s iewe adolessente seun voor (kyk afdellng 3.3.2.3). 

Postulaat 6 

Die aggresslewe adolessente seun kom ult 6£ 'n outokratlese 6£ 'n 

permlssiewe gesinstipe (kyk afdeling 3.3.2.5). 
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Postulaat 7 

Die aggressiewe adolessente seun word onderwerp aan aggressiewe 

strafmaatreels (kyk afdeling 3.3.2.6). 

Postulaat 8 

Ontoereikende selfevaluering is by die aggressiewe adolessente seun 

teenwoordig (kyk afdeling 3.,.2.1). 

Post:ulaat 9 

Ontoereikende identif isering met rolmodelle is by die aggressiewe 

adolessente seun teenwoordig (kyk afdeling 3.4.2.2). 

Post:ulaat 10 

Ontoereikende 

aggressiewe 

3.4.2.4). 

Postulaat 11 

identiteitsvorming 

adolessente seun 

en selfkonsepvorming 

voor (kyk afdeling 

kom by 

3.4.2.3 

die 

en 

Die aggressiewe adolessente seun word deur die portuurgroep verwerp 

(kyk afdeling 3.5.2.1). 

Postulaat 12 

Die aggressiewe adolessente seun is betrokke by negatiewe portuur

relas ies (kyk afdeling 3.5.2.2). 

4 • 5 SEI E.ICTERIN& VAN DIE PRCEFPERSONE 

Vir die doel van die ondersoek is besluit om vyf adolessente seuns 

(ouderdomme 14 - 17 jaar) vir gevalle-studies te selekteer. Al vyf 

seuns is deur hulle onderskeie skole vir gedragsprobleme aangemeld. 
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Aggressiewe gedragsmanifestasies is in al vyf gevalle een van die 

aanmeldingsredes. 

4.6 ttETODE VAN ONDERSOEI< " 

Nadat die betrokke vyf seuns by die Onderwyshulpsentrum aangemeld 

is, is hulle aan die navorser toeges! vir ·verdere bemoeienis. Ten 

eerste is 'n onderhoud met elke seun gevoer en daarna is met die 

toepassing van die verkennings- en projeksiemedia begin. Evaluering 

het oor ongeveer drie dae gestrek. 

Na die toepassing van die verkenningsmedia is onderhoude met die 

seuns gevoer wat opgevolg is deur onderhoude met die ouers en de

partementshoofde van die skole wat die leerlinge bywoon. Na die be

trokke onderhoude is terapeutiese onderhoude met die betrokke seuns 

gevoer. Onderhoude en toetsing is deurgaans indiwidueel gedoen. 

Die studie is 'n idiografiese studie met die doel om die leefw&reld 

van die aggressiewe adolessente seun te verken met behulp van ver

skillende verkenningsmedia. Vir Nunnaly (1967:471) dui 'n idiogra

fiese studie op 'n persoonlike benadering. Aangesien hier net met 

vyf leerlinge in diepte gewerk word, is die idiograf iese metode die 

aangewese wyse omdat dit die bestudering van indiwiduele kenmerke 

wat eie aan 'n besondere persoon is, insluit. Volgens Jacobs (1980: 

141) is 'n idiografiese studie 'n noukeurige, beplande, wetenskap

lik gegronde stel gegewens met die 009 op 'n evaluasie van enkele 

indiwidue. Dit gaan in 'n idiografiese studie om die samestelling 

van 'n persoonsbeeld, in die geval, die leefw~reld (relasies) van 

die aggressiewe adolessente seun. Die begrip persoonsbeeld dui op 

die wyses waarop die persoon al sy relasies tot 'n sinvolle geheel 

integreer (Jacobs & Vrey 1982:128). Vir die doel van die studie 

word drie van die vyf gevalle bespreek. 

Daar moet in ag geneem word dat die bevindinge ult die ondersoek 

nie veralqemeen kan word nie, omdat die verkenningsmedia wat ge-
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brulk ls, subjektlef van aard ls. Die aantal proefpersone ls te be

perk en is dus nie 'n verteenwoordige steekproef van die populasie 

aggresslewe adolessente seuns nie. 

4.7 VERWERl<IN& YAN DIE TCETSRESlLTATE 

Omdat dit 'n idiografiese studie 

volgens die betrokke handleldings 

is, word.toetsresultate 

en/of maskers van die 

nagesien 

bepaalde 

verkenningsmedia. Interpretasie van gegewens word volgens 'n be

paalde handleidlng gedoen. Die ondersoek word voltooi deur 'n ge

skrewe verslag en die stel van bevindlnge. 

4.8 SMEYATTINB 

In hlerdie hoofstuk is die beplanning van die empiriese ondersoek 

breedvoerig bespreek. Aspekte soos afleldings oor aggressie by ado

lessente seuns uit die literatuurstudie, seleksie van proefpersone, 

verkenningsmedia en metode van ondersoek het onder die soeklig ge

kom. In hoofstuk V word daar tot die empirlese ondersoek oorgegaan. 

Die resultate van die toetse word in hoofstuk V bespreek. 
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HOOFSTUK V 

DIE EMPIRIESE ONDERSOEK 

5.1 INLEIDIN& 

In die vorige hoofstuk is die metode van ondersoek en die empiriese 

navorsingsontwerp volledig bespreek. Daar is verskeie ondersoekme

dia binne die raamwerk van hierdie ondersoek ingeskakel ten elnde 

so 'n volledig moontlike persoonsbeP-ld van die aggressiewe adoles

sente-seun te verkry. Die persoonsbeeld sal 'n aanduiding wees van 

hoe die leefwereld van die besondere aggressiewe adolessente seun 

daar sal uitsien. 

5.2 BBSPRBKIHG VAR GBVALLBSTUDIB A (Jan: 15 jaar oud en in stan

derd 8) 

5.2.1 Berste onderhoud 

Uit die eerste onderhoud kom die volgende indrukke na vore: 

Jan kom ietwat slordig voor. Hy gee die indruk van iemand wat onge

maklik is en lyk nors en onvriendelik. Hy wou op die stadium nie 

veel gesels nie, maar het wel genoem dat hy soms bale verbaal en 

f isiek aggressief optree teenoor sy portuur en sy kop teen die muur 

stamp ashy woede-reaksies ervaar (postulaat 1). 

Jan se ouers is geskei. Hy bly tans by sy moeder wat bale streng is 

(postulaat 6). Hy mag nie in die week met sy maats uitgaan nie. Sy 

hartsbegeerte is om by sy vader op die plaas te woon, maar dan sal 

hy in die koshuis moet inwoon en dit wil hy nie graag doen nie. Hy 
·-·-

bes oek sy vader elke naweek en mag dan doen wat hy wil (postulaat 

6). Hy spandeer gewoonlik naweke met 'n portuurgroep wat ongeveer 

drie jaar ouer as hy is. Hulle gunsteling tydverdryf is om plaas

like kroe~ te besoek (postulaat 12). Hy identifiseer met negatiewe 

rolmodelle (postulaat 9) en kom redelik goed met sy stiefmoeder oor 

die weg. 
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5.2.2 Tekeninge 

5.2.2.1 Die menstekening 

Die waarnemings uit die menstekening van Jan (kyk bylae A:l) word 

in TABEL 2 weergegee, asook moontlike interpretasies van elke waar

neming. 

TABBL 2: Waarnemings uit menstekening van Jan. 

Waarnemings ult tekening Moontlike Interpretasie 

1. Folio in dwarste gedraai Aggressle, opstandigheid, ver-
skil graag van ander 

2. Menstekening is bo na Ingesteldheid op prestasie 
links geteken Ontoereikendheidsbelewing 

Introvert, selfbewus, onseker 
van homself 

3. Lynvoering is f erm Ambisie, selfgeding, aggressle 

4. Swart inkleuring ender Opstandigheid, Impulsiwiteit, 
skoene, tussen oe en Ontevredenheid met sy liggaam, 
bokant oe Ontoereikendheidsbelewinq 

5. Klein f iguur Ontoereikendheidsbelewing 
- (Hy is sterk gebou en byna 2 
meter lank) 
Ontoereikende selfkonsep 

6. Voete in teenoorgestelde Beskou sy opvoedingsituasie as 
rigtings geteken problematies 

7. Vele besonderhede op Bekommerd oor sy opvoeding= 
f iguur (das, sak, sokkies, gesitueerdheid 
strikkies op skoene) 

8. Das Puberteitsprobleme 

9. Groot kop, duidelike Aggresslw11:e11: 
tande, bree grynslag, 
groot mond, handskoenag-
tige vingers 

10. Groot ore Oorgevoeligheid vir kritiek. 
Soeke na goedkeuring. 

11. Versterkings onder die Hulpeloosheid en onsekerheid. 
skoene 

12. Kort arms · Swak toekomsgerigtheid. 
Gebrekkige ondernemingsgees. 
Eksplorasie-onwil. 

13. Handskoenagtige vingers Ontwyking en onderdruk1:e 
aggressle 
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Uit die waarnemings en moontlike interpretasies kan die volgende 

afleidings gemaak word met betrekking tot Jan se relasiestigting en 

sy aggressiwiteit. Die aggressie waarvoor Jan by die Onderwyshulp

diens aangemeld is, blyk duidelik uit die tekening (sien waarneming 

1, 3, 9 en 13 in TABEL 2). 

Die feit dat hy sy opvoedingsituasie as problematies beskou en be

kommerd is daaroor, dui op moontlike problematiese gesinsrelasies 

wat moontlik te wyte is aan sy ouers se egskeiding (postulaat 3). 

Dlt manifesteer in onsekerheid, opstandigheid en 'n ontoereikende 

selfkonsep (postulaat 10). Hy ondervind ernstige probleme om sy wa

re gevoelens uit te druk wat bydra tot gevoelens van hulpeloosheid 

(postulaat 8). Aggressie manlfesteer teenoor sy gesinslede en 

skoolportuur. 

5.2.2.2 Die huisgesintekening 

In TABEL 3 word die waarnemings u_it die _gesinstekening van Jan (kyk 

bylae A:l) weergegee, asook moontlike interpretasies van elke waar

neming. 
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TABEL 3: Waarnemings ult die gesinstekening van Jan. 

Waarnemings ult tekening Hoontlike Interpretasie 

1. Vader en moeder is langs Hy begeer dat sy ouers saam 
mekaar geteken al is mo et wees of selfs herenig 
hulle geskei. moet word. 
Hulle word ver van mekaar 
geteken. 

2. Plaasbedrywighede word Hy wil graag op die plaas by 
af geskort op 'n ander sy vader bly. 
folio. 

3. Jan laat homself by beide Hag dui op 'n or.toereikende 
tekeninge weg. selfbeeld en gevoelens van 

verwerping deur sy ouers. 

4. Stiefmoeder word wegge- Hy ervaar negatiewe gevoelens 
laat ult tweede tekening teenoor haar. 
van plaasbedrywighede. Hoontlik aanvaar hy haar nie. 

s. Samuel, die swart plaas- Hy identif iseer goed met 
werker, by tweede teke- plaaslewe en het goeie 
ning bygevoeg. relasies met plaaswerkers. 

6. Invoeg van stiefsuster by Hy aanvaar haar. 
tweede tekening. 

7. Vader en moeder is ver Dui op relasieprobleem of die 
van mekaar geteken. -verwydering tussen hulle. 

8. Weglating van homself. Relasieprobleem met albei 
ouers. 

9. Bale klein figure. Minderwaardigheidsgevoelens. 

10. Orie afsonderlike Dui plaasbedrywighede aan of 
tekeninge by tweede kan dui op min samewerking 
tekening. Pa en Samuel op tussen gesinslede. 
die trekkers en Soekie, 
spelende voor die 
rekenaar. 

Ult die huisgesintekening kan die volgende afleidings gemaak word 

met betrekking tot Jan se gesinsrelasies en die self. Met betrek

king tot sy gesinsrelasies voel hy ongelukkig oor sy ouers se eg

skeiding (postulaat 1). Daar bestaan min kohesie tussen sy bio~~

giese ouers, met die gevolg dat hy moontlik verwerpingsgevoelens 

ervaar (postulaat 3). Die gevoelens manifesteer in 'n ontoereikende 

selfkonsep wat gepaard gaan met gevoelens van minderwaardigheid 

(postulaat 10 en 8). 
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Dit is nodig om Jan se relasies, veral sy gesinsrelasies verder te 

verken. 

5.2.3 Die sinsvoltooilngsaediua 

Jan se sinsvoltooiingsprotokolle (kyk bylae A:2) kan soos volg in 

tabelvorm ingedeel word: 

TABBL 4: Sinsvoltooiingsprotokolle van Jan. 

(Die nommer dui die sinnommer aan, terwyl P of N die positiewe of 

negatiewe aard van die sin aandui). 

Aggressie ~elasie met gesin Relasie met seU Relasie met 
portuur 

14 auto-ero- 28 Vader het 5 ska am N 1 meisies p 
tisme N min gesag 30 min waag- 2 vriende N 

32 auto-ero- oor hom N moed N 4 me isle N 
tisme N 36 Vader het 40 skaam N 11 maats p 

52 auto-ero- min gesag 49 misluk- 13 me isles N 
tisme N oor hom p king N 19 meisie N 

16 Moeder te 23 meisie p 
streng N 47 meisie p 

54 Sin oor _,. 57 meisie N 
moeder 
uitgelaat N 

50 Luister as 
vader 
praat N 

Die ondertoon van die sinne is meer negatief as positief van aard. 

'n Negatiewe ondertoon kan meestal in verband gebring word met re

lasies met die skoner geslag, sy moeder en die skoolsituasle terwyl 

die positiewe ondertoon meer te make het met sy vader en die plaas. 

Dleselfde aanname kan gemaak word met betrekklng tot sy aktlewe of 

paaalewe rol. Waar dlt gaan om sy relasies met meisles, blyk hy 

passief te wees. Hy neem aktief deel aan rugby en tree soms auto

eroties op (kyk afdeling 2.4.1.2). 

Vaagheld kom wel in sommige van die sinne voor, veral met betrek

king tot sy relasies met meisies, die skoolsituasie en sy moeder. 
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Die lndruk word geskep dat Jan nle weet hoe om sy gevoelens of hou

dlnge in taal ult te druk nle. 

Dlt blyk ult sy response dat Jan goed met sy vader en die plaassi

tuasle ldentiflseer, maar nie juis met skoolwerk en skoolreels nie. 

Uit die waarnemlngs en moontllke lnterpretasles kan die volgende 

afleldlngs gemaak word met betrekking tot Jan se relasie met sy ge

sln, die self en die portuur. 

Dit blyk dat Jan beter met sy vader as met sy moeder kommunikeer. 

Sy vader is nle bale streng met horn nie en pas permisslewe dissl

plin&re tegnieke toe (sin nr. 28 en postulaat 6). Die indruk word 

selfs in een van die sinne geskep dat hy wil h& dat sy vader horn 

moet dissiplineer (sin nr. 36 en postulaat 3 en 4). 

Sy relasle met sy aoeder blyk ontoereikend te wees. Hy het selfs 

een sin wat met 'n moeder verband hou, uitgelaat en beskou haar as 

te outokraties (sin nr. 16 en 54 en postulaat 6). Die verskillende 

wyses waarop sy geskeide ouers horn probeer dissiplineer, skep ver

wardheid en onsekerheld by Jan sodat hy nle op 'n akkurate en rea

listiese wyse die belangrikheid van re~ls kan insien nie (kyk afde

llng 3.3.2.5). 

Die felt dat hy noem dat sy suster ver van hom af is, mag tog daar

op dui dat hy na haar verlang. Sy was ook pertinent deel van sy 

tweede huisgeslntekenlng (sin nr. 6). 

Dit wll voorkom asof Jan nie alle aspekte van homself aanvaar nie 

(postulaat 8). Hy ls byvoorbeeld jamm~r dat hy oolt begin rook het. 

Auto-erotiese gedrag manifesteer as hy gefrustreerd raak (sin nr. 

14, 32 en 52). Hy beskou homself as skaam (sin nr. 45). Dit kan een 

van die redes wees waarom hy probleme met die skoner geslag onder

vind. Hy voel dat hy 'n mislukking is (sin nr. 49). Die negatiewe 
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gevoelens manifesteer in 'n onrealisties, negatiewe selfkonsep 

(postulaat 10). 

Baie van Jan se response het verband gehou met 'n betrokke melsle. 

Uit die response blyk dat hy op haar verlief is, maar dat sy nie in 

horn belangstel nie. Tog droom hy van haar en bet die intense be

geerte om haar as meisie te wil h~. Hieruit kan afgelei word dat sy 

relasies met portuurlede van die teenoorgestelde geslag ontoerei

kend is (postulaat 11). 

5.2.4 Persoonllkheldstoetse 

5.2.4.1 EPI 

Die verskillende persoonlikheidstrekke, soos ult die EPI (kyk bylae 

A:3:1) na vore kom, word in TABEL 5 weergegee. 

TABBL 5: Persoonlikheidstrekke volgens EPI van Jan. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Dimensies 

Gehoorsaam 
Wankontrole 
Behoedsaam 
Somber 
Wantrouig 
Beheersd 
Aggressief 
Sosiaal 
Vooroordeel 

Roupunt Persentiel 

14 2 
18 86 
13 42 
3 26 
11 57 
23 68 
18 85 
10 24 
35 50 

Vir die doel van die studie word slegs die dimensies bespreek wat 

met a99ressie verband hou, naamlik gehoorsaamheid, wankontrole en 

aggressie. 

Die ultsonderlike lae te.lling vir gehoorsaa.held dui op die nei9in9 

om dinge nie te aanvaar nie, wantroue in andere en ongehoorsaamheid 

wat sy norse en onvriendelike houding verklaar. 
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Die hoe telling vir wankontrole dui op 'n neiging tot impulsiwiteit 

en avontuurlustigheid. Impulsiwiteit kan bydra tot aggressiewe ge

dragsmanifestasies (postulaat 1). 

Die hoe telling vir aggressie dui op 'n neiging tot bakleierigheid. 

Sy aggressie word gevolglik openlik getoon. Soms kan hy as 'n rebel 

beskryf word. 

'n Indiwidu met die persoonlikheidskombinasies van lae soslaal en 

ho6 wankontrole soek eerder na avontuur deur objekte as deur mense. 

Die gevolg is dat die indiwidu betrokke kan raak by gevaarlike ak

tiwitei te en kanse sal neem (Plutchik & Kellerman 1974:9) (postu

laat 12). 

Die inligting wat ult die EPI verkry word, dui op die teenwoordig

held van aggressiwiteit by Jan. 

5.2.4.2 Die HSPV 

Die verskillende persoonlikheidstrekke soos ult die HSPV (kyk bylae 

A:3:2) na vore kom, word in TABEL 6 weergegee. 

TABBL 6: Persoonlikheidstrekke volgens die HSPV van Jan. 

FAKTOR BESKRYWING STIEN 

A- Terughoudend 4 
B Intelligent 5 
c- Egoswakheid 2 
D Terughoudend 5 
E+ Dominansle 7 
F+ Sorgvryheid 7 
G- Laer Superego 3 
H- Skugterheid 2 
I- Laer Superego 3 
J+ Skugterheid 2 
o+ Skuldgeneigdheid 10 
02+ Selfgenoegsaam 9 

03- Gebrekkige Selfsentiment 4 
04+ Hoe Drangpeil 7 
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Die uitvalle (enige stiene van 1-3 of 8-10) en faktore wat met 

aggressie verband hou word vervolgens bespreek. 

Terughoudendheid (faktor A-) kan gepaard gaan met ingetoenheid, af

getrokkenheid, kritiese houding, afsydigheid en onbuigsaamheid. Die 

indiwidu is geneig om sy eie idees te handhaaf en kan wantrouig en 

skepties voorkom, asook 'n geneigdheid h~ om dikmond te wees. 

Faktor A- toon 'n verband met die doalnansiefaktor (B+) wat dui op 

selfgeding, aggressie en moontlike onversetlikheid. Indiwidue wat 

ho! tellings in die faktor behaal, neig om selfversekerd, selfstan

dig, stug, vyandiggesind, plegtig, opstandig en eiewys voor te kom. 

Faktor E+ toon 'n verdere verband met die faktore F+ (sorgvryheid) 

en I- (gehardheid). 

Die redelike hoe telling van sorgvrybeld (P+) dui op geesdriftig

heid, onverskilligheid en 'n dons-maar-op-houding. Spraaksaamheid, 

opgeruimdheid, openhartigheid, impulsiwiteit, lewendigheid en wak

kerheid is onder andere faktorpatrone wat in ondersoeke gevind is 

(Madge & Du Toit 1989:19). 

Die lae telling van gebardheld (I-) dui op ontoegeeflikheid. Die 

indiwidu kom hard, selfstandig, selfgenoegsaam en onsentimenteel 

voor. 

Die besondere lae telling van egosWiikheid (C-) dui op die neiglng 

om maklik belnvloed te word deur emosies. Die indiwidu raak maklik 

ontsteld, verander van buie en kom emosloneel onstabiel voor. Ander 

faktorpatrone wat kan voorkom is ontduiking van verantwoordelikheid 

en die neiging om maklik tou op te gooi. Wat aggressiewe gedragsma

nifestasies betref, kan die indiwidu geneig wees om betrokke te 

raak in rusies en probleemsituasies. Faktor c- toon 'n verband met 

G- (laer superego). Die faktore kan sy relasiestigting met sy por

tuur nadelig belnvloed en dit kan manifesteer in verwerping deur 

die skoolportuur (postulaat 11 en 12). 
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Die lae telling van laer superego (G-) dui op die neiging om reels 

te verontagsaam. Ander faktorpatrone wat mag voorkom, is ongeergd

heid, ligsinnigheid, traagheid en onbetroubaarheid wat 'n manifes

tasie van aggressie kan wees. 

Die hoe stien in die faktor J+ (versigtig individualisties) kan 'n 

aanduiding wees van ongevoelige evaluering, in homself gekeerdheid 

en behoedsaamheid. Dit wil voorkom asof hy dinge alleen wil doen en 

nie maklik vergeet as hy onregverdig behandel is nie. J+ indiwidue 

is geneig om op die agtergrond te bly en kan menings h~ wat van die 

groep verskil. Gevolglik kan hy min vriende h~. Die telling toon 'n 

verband met faktor I- (gehardheid). Die faktor benadeel sy relasies 

met positiewe portuurgroeplede (postulaat 11 en 12). 

Die lae telling vir Faktor H- (skugterheid) dui op skaamheld, be

deesdheid en 'n sensitiwiteit vir drelgemente. Ander faktorpatrone 

wat kan voorkom ls ingetoenheid in die teenwoordigheid van die 

teenoorgestelde geslag, afsydigheid, kilheid, ongeselligheid, ge

neigdheid om verbitterd te wees en sorgsaamheid. Faktor H- toon 'n 

verband met A- (terughoudendheid) wat daartoe kan lei dat hy nie 

deur die vroulike portuurgroep aanvaar word nie (postulaat 11). 

In faktor O+ (skuldgeneidheid) bet Jan die hoogste moontlike tel

ling behaal wat gepaard kan gaan met vrees, selfverwyt, onveilig

heid en bekommernls. Ander faktorpatrone wat kan voorkom~ ls ter

neergedruktheid, oorheersing deur buie, gevoeligheid vir andere se 

goedkeuring of afkeuring en eensaamheid (postulaat 1 en 10). Faktor 

o+ toon 'n verband met c- (egoswakheid). 

Die hoe telling van selfgenoegsaaaheid (Q2+) mag dui op vindinqryk

heid en eie besluitneming. Ander faktorpatrone wat kan voorkom, is 

introversie op skool, koppigheid en 'n ouer vriendekring wat sy re

lasiestigtlng met die positlewe portuurgroep nadelig betnvloed, om

dat sy belangstellings (soos die misbruik van drank saam met 'n 
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ouer portuurgroep) daartoe lei dat hy nie met die skoolpoituur 

identiflseer nie (postulaat 11 en 12). 

Die redelike lae telling van gebrekklge selfsentiment (03) kan 

moontlik dui op onbeheersdheid, laksheid, die neiging om eie drange 

te volg en die minagting van sosiale reels (postulate 2 en 4). 

Die redelike hoe telling van 04+ (hoe drangpell) kan op gespannen

heid, gefrustreerdheid, gejaagdheid en prikkelbaarheid dui. 

Vlr die doel van die studie word die twee grootste tweede-orde fak

tore naaal.lk lntroversie en angs bepaal. Volgens van der Westhuizen 

(1980:125-126) kan angs by die indiwidu ook bepaal word na aanlei

dlng van die volgende faktore waar Jan se tellinge langsaan ver

skyn: 

-Q3: (gebrekkige selfsentiment) 

-c : (gebrekkige ego-ontwikkeling) 

+o : (geneigdheid tot skuldgevoelens) 

Q4+: (hoe drangpeil) 

4 

2 

10 

7 

Dit wil voorkom asof Jan wel angs beleef. Volgens die an9skomponent 

(-Q3) kan sy an9s verband hou met sosiale karakterstrukture en ge

woontes. Skuldgeneigdheid (+O) hou verband met gevoelens van on

waardigheid, terneergedruktheid en skuld. In Freudiaanse terme sug

gereer die begrlp dat angs ontstaan as gevolg van druk van die su

perego. Faktor +04 (hoe drangpeil) verteenwoordig die mate waarin 

angs opgewek word deur die druk van die id, dit wil s~ deur opge

wekte drange en onbevredlgende (gefrustreerde) behoeftes. Die ver

band tussen 'n gebrekkige ego (-C) en angs kom neer op 'n onveilige 

ego wat tot bale verdedigingsmeganismes by die indiwldu kan lei 

(postulaat 1). 
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Uit 'n vergelyking tussen die HSPV- en EPI-resultate kan die vol

gende afleidings gemaak word: 

- Faktor +H blyk nie te korreleer met die HSPV tellinge nie. Met 
~ 

betrekking tot die HSPV het Jan 'n stien van twee behaal. Omdat 

faktor -H (skugterheid) in geheel gesien moet word saam met fak

tore +E (dominansie), +F (sorgvryheid) en -G (laer superego) is 

die verskil nie van wesenlike belang nie. Faktor H+ kom in die 

persoonlikheidstrekke wankontrole en behoedsaam van die EPI voor. 

- 'n Veel ernstiger konflik word in Jan se EPI-telling met betrek

king tot somberheid gevind. Dit wil voorkom asof Jan 'n veel hoer 

telling met betrekking tot somberheid moes behaal het omdat dit 

eerder verband hou met die HSPV se verbandhoudende faktore (-C, 

-H, +Q2 en +04). Dit wil voorkom asof Jan meer depressief is as 

wat hy voorgee om te wees (postulaat 1). Die hipotese hou ook 

verband met die ho! telling wat hy met betrekking tot faktor O+ 

(skuldgeneigdheid) van die HSPV. 'n Ho! telling in die faktor kan 

ook op terneergedruktheid en gevoelens van onwaardigheid dui 

(postulaat 8). 

- Die volgende kan as redes gegee word vir bogenoemde diskrepans: 

Jan kon moontlik met die beantwoording van die EPI die mees so

siaalaanvaarbare antwoord gekies het 6£ hy ontken moontlik sy de

pressiewe gevoelens. 

5.2.4.3 Identifisering van Jan se relasiestigting en aggressiwiteit 

na aanleiding van die EPI en die HSPV 

Jan se gesinsrelasies blyk ontoereikend te wees, veral sy relasie

stigting met sy moeder. Die relasie word gekenmerk deur wantroue, 

norsheid, vyandiggesindheid, opstandigheid en hardkoppighei~ wat 

deur sy moeder as rebellering teenoor haar gesag beskou word (pos

tulaat 3). Die situasie tuis word gevolglik gekenmerk deur rusies, 

met die gevolg dat Jan by sy vader op die plaas wil gaan woon (pos

tulaat 3). Wat Jan se relasie met homself betref, blyk dit weereens 

dat hy oor 'n ontoereikende selfkonsep beskik wat die gevolg kan 
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wees van die hoe mate van skuldgeneigdheid wat hy openbaar (postu

laat 10). Dit kan gepaard gaan met gevoelens van onveiligheid en 

bekommernis (postulaat 1). 

Portuurrelasies blyk ook ontoereikend te wees en word benadeel deur 

sy indiwidualistiese houding en selfgenoegsaamheid. Indien hy met 

'n portuurgroep identifiseer, sal dit met 'n portuurgroep wees wat 

ouer is as hy, as gevolg van sy selfgenoegsaamheid. Die portuur mag 

moontlik negatief van aard wees as gevolg van Jan se neiging om so

s iale reels te minag en onbeheers op te tree. Aggressie teenoor po

sitiewe portuurgroeplede kan manifesteer (postulaat 11 en 12). 

5.2.5 Die TAT 

5.2.5.1 TAT-protokolle 

Jan se TAT-protokolle sien soos volg daaruit: 

Kaart 1 (vioolkaart): "Die kleintjie het sy pa se viool op die ta

fel sien l~. Hy hoop hy sal hom leer om dit te speel." (20 sekon

des). 

Koa.entaar: Die seuntjie se aandeel in die kaart is passief omdat 

die viool nie bespeel word nie. Hy raak emosioneel by die passiewe 

handeling betrokke wanneer hy hoop dat sy vader hom dit sal leer 

bespeel. In die kort verhaaltjie realiseer die hoop nie en die 

seuntjie word gelaat met onbevredigende behoeftes. Dit wil voorkom 

asof hy deur sy vader verwerp word en of die mag weier om hom te 

leer speel. Hieruit kan afgelei word dat Jan moontlik gevoelens van 

verwerpLng deur sy vader ervaar (postulaat 3). Dit wil ook voorkom 

asof daar nie altyd aan sy behoeftes binne die gesinsituasie vol

doen word nie. 

Kaart 3BM (frustrasie-kaart): "Dit lyk asof sy hartseer of kwaad 

is. Sy weet nie wat om te doen nie. 11 (16 sekondes). 
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Komaentaar: Die meisie in die 

handhawlng nie want sy tree 

verhaaltjie is nie in staat tot self

besluiteloos op. In die verhaaltjle 

blyk 'n afwesigheid van aggressiwiteit te wees. Die rewolwer wat op 

die kaart verskyn, word nie raakgeslen nle wat mag dui op die on

derdrukking van aggressiwiteit. Dit wil voorkom asof Jan hulpeloos 

(besluiteloos) en terneergedruk is en sy aggressle onderdruk (pos

tulaat 1). 

Kaart 6BM (11<>eder-seun-verhoudlng): "Dit lyk soos ma en seun. Hulle 

lyk hartseer. Dit lyk asof die vader dalk weg is, dood is of lets 

mee fout is. Hulle het nie 'n goeie verhouding nie want hulle kyk 

weg van mekaar af". (20 sekondes). 

Komaentaar: Jan bet die moeder-seun-verhouding raakgesien, maar het 

die vader in die verhaaltjie ingebring. Dit mag dui op 'n verlange 

na die vader. Die relasie tussen die moeder en seun ls ontoereikend 

en dit wil voorkom asof hulle mekaar vermy. Hieruit kan afgelei 

word dat daar relasieprobleme tussen hom en sy moeder is as gevolg 

van kommunikasieprobleme (postulaat 3). 

Terneergedruktheid kom ook in die verhaaltjie voor met betrekking 

tot die afwesige vader, asook 'n vaagheid oor sy doen en late. Dit 

mag dui op onsekerheid met betrekking tot die relasies van die seun 

en moeder met die vader. Depressiewe gevoelens kom gevolglik by Jan 

voor (postulaat 1). 

Kaart 1 BM (vader-seun-verhoudlng): "Lyk soos •n 

bestaan 'n goeie verhouding tussen hulle. Dit 

sels." (14 sekondes). 

Komaentaar: Jan het die toerelkende verhoudlng 

seun raakgesien. Die afleiding kan gemaak word 

vader kommunikeer. 

outjie en pa. Daar 

lyk asof hulle ge-

tussen die vader en 

dat hy goed met sy 
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Kaart 8 BM (direkte aggressie): "Lyk asof hulle in die bos was. Die 

ou na wie·almal opsien, is raakgeskiet. Hulle probeer nou die koeel 

uithaal. Dit is 'n operasie in die bos". (20 sekondes). 

Kommentaar: Die kaart bied 'n gewelddadige toneel. Daar is geleent

heid om aan te dui teenoor wie die aggressie bestaan en hoe dit 

hanteer word deur die interpretasie van wie geskiet en wie geope

reer is. Die verhaaltjie speel af in die bos. Die felt dat die lei

er raakgeskiet is, en as leier aanvaar word, mag daarop dui dat Jan 

met sy portuurleiers identifiseer. Die felt dat die groep die ope

rasie uitvoer, is 'n verdere aanduiding van hulpvaardigheid en sa

mewerking tussen die groeplede. Dit lyk asof Jan goed met die por

tuur of groep saamwerk en selfs die groepleiers aanvaar. Die feit 

dat die groep in die bos was, mag op 'n bepaalde groep dui maar hy 

meld nie in sy verhaaltjie wie die groep is nie, byvoorbeeld 'n 

groep weermagmanne. Die groep met wie hy identifiseer, blyk avon

tuurlustig, moontlik aggressief en ouer as hy te wees. Die faktore 

kan moontlik op 'n negatiewe portuur dui. 

5.2.5.2 Jan se relasiestigting en aggressiwiteit na aanleiding van 

die TAT 

Jan se relasiestigting met sy aoeder is ontoereikend. Hulle relasie 

met mekaar word daardeur gekenmerk dat hulle mekaar vermy, met die 

gevolg dat hulle nie oor hulle verskille en probleme kommunikeer 

nie. Kommunlkasle met sy vader blyk meer toerelkend te wees. 

Jan se ontoereikende relasiestigtlng met sy ouers lei daartoe dat 

sy behoeftes nle bevredig word nle wat manifesteer in hulpeloos

heid, onderdrukking van aggressie en terneergedruktheid. Hierdie 

manifestasies werk negatief op sy selfkonsep in (postulaat 1 en 

10). 

Wat Jan se portuurrelasies betref, het twee aspekte na vore gekom. 

Enersyds het hy goeie relasiestigting met manlike lede van die por

tuur wat gekenmerk word deur avontuurlustigheid en moontlike ag-
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gressiewe gedragsmanifestasies. Hy identifiseer sterk met portuur

leiers. Die faktore kan bydra tot identifisering met 'n negatiewer 

portuur as gevolg van sy aggressiwiteit (postulaat 12). Andersyds 

ondervind hy ontoereikende relasiestigting met lede van die teen

oorgestelde geslag wat uiters negatief inwerk op sy selfkonsep om

dat die ontoereikende relasie tot verdere onsekerheid by horn lei 

(postulaat 10). 

5.2.6 ASKS 

5.2.6.1 Die resultate van die selfkonsepskaal 

Die resultate wat Jan op die selfkonsepskaal behaal het, word in 

TABEL 7 weergegee. 
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TABBL 7: Resultate van Jan se selfkonsepskaal. 

Subtoetse met onder- Punt Punt vir Haksimum Probleem-
de le uit 6 subtoets totaal van areas 

behaal subtoets 

A: ti~i~k~ self 
Identiteit 3 
Aanvaarding 4 10 18 
Gedrag 3 

B: Per~oonl ike selt .f 
Identiteit 0 
Aanvaarding 2 2 18 
Gedrag 0 

C: Die self in ver- .f 
bsnuHng m~t ae-
§1n ~n t;samill~ 
Identiteit 3 
Aanvaarding 3 8 18 
Gedrag 2 

D: Die self in ver- .f 
bQgs;I 1ng m~t sH~ 
IQ§i~le gemeen-
u.sm 
Identiteit 3 
Aanvaarding 3 5 18 
Gedrag 2 ··-

E: Die self in ver- .f 
bsn.uUng met 
H5'~,d~§ 
Identiteit 1 
Aanvaarding 3 4 18 
Gedrag 1 

F: Sttl UH~ it 1 ~Is 9 9 10 .f 

TOTAAL 38 100 

Jan het 'n totale telling van 38 in di6 toets behaal. Dit dui op 'n 

bale lae selfkonsep. Die ooreenstemmende stanege ls een. 

5.2.6.2 Bespreking van die resultate van die ASKS 

Die subtoetse met onderafdelings word vervolgens bespreek: 
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A: Flsleke self 

Identltelt: 3/6 - Omdat drie 'n bale gemiddelde telling is, kan 'n 

mens die af leiding maak dat Jan soms onaantreklik voel en onnet mag 

voorkom (postulaat 8). 

Aanvaardlng: 4/6 - Ult die telling wat Jan.behaal het, blyk dat hy 

redelik tevrede met sy gewig, voorkoms, lengte en liggaamsdele is. 

Gedrag: 3/6 - Selfagting word weerspieel in wat gedoen word en hoe 

dit gedoen word, soos liggaamsversorging, veeleisende arbeid, le

wenslus en genotsbelewing. Jan het 'n gemiddelde telling behaal. Hy 

kan kommervol en senuweeagtig in sekere situasies voorkom (postu

laat 1 en 8). 

B: Persoonlike self 

Identltelt: 0/6 - Dit blyk dat Jan dit moeilik vind om homself in 

alle situasies te handhaaf. Impulsiwiteit, ontevredenheid met pres

tasies en 'n antagonistiese houding kan voorkom. 'n Onrealisties

negatiewe selfkonsep manifesteer (postulaat 10). 

Aanvaarding: 3/6 - Jan is nie 

delikheid teenoor andere en sy 

(postulaat 8). 

tevrede met sy persoon, sy onvrien

probleemoplossingsvaardighede nie 

Gedrag: 2/6 - Dit wil voorkom asof Jan homself nie in alle situa

sies kan handhaaf nie en nie die gevolge van sy handelinge oorweeg 

nie (postulaat 4 en kyk afdeling 3.3.2.2). 

C: Die self in verhouding aet gesin en faailie 

Identitelt: 3/6 - Die gemiddelde telling wys daarop dat Jan nie 

altyd deur sy gesln en famllie aanvaar word nie. Hy betwyfel dalk 

die feit dat hulle horn in alle situasies sal bystaan (postulaat 3). 
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Aanvaardlng: 3/6 - Die telling bewys dat Jan nle altyd trots op sy 

gesln en famllle ls nle. Die rede hlervoor kan sy ouers se egskel

dlng wees. Hy ls nle tevrede met die onderllnge relasle tussen sy 

ouers nle (postulaat 3). 

Gedrag: 2/6 - Die lae telling dui op 'n probleemarea in sy self

konsep. Gesinsrelasies is ontoereikend. Die gevolg ls 'n onrealls

ties-negatiewe of lae selfkonsep. Hy kan onregverdig teenoor ge

sinslede optree (postulaat 10 en kyk afdellng 3.4.2.4). 

D: Die self in verhouding aet die sosiale geaeenskap 

Identitelt: 1/6 - Jan ken homself as iemand wat onvriendellk teen

oor andere ls. Hy beleef homself as ongewild by die teenoorgestelde 

geslag en voel dat andere moeillk met hom maats maak (postulaat 

11). 

Aanvaarding: 3/6 - Die telling wat Jan behaal het, wys daarop dat 

hy nie altyd sy sosiale 

dat hy wens dat hy nie 

tulaat 8). 

self aanvaar nie. Aanduidinge daarvan is 

so selfbewus of teruggetrokke is nie (pos-

Gedrag: 1/6 - Dit wll voorkom asof Jan sy soslale self verwerp 

omdat hy moeilik vriende maak, selfbewus in die teenwoordigheid van 

andere voel en dlt moeillk vind om gesprekke met vreemdes aan te 

knoop (postulaat 8). 

E: Die self in verhouding met waardea 

Identitelt: 1/6 - Uit die lae telling kan afgelei word dat Jan nie 

op 'n posltiewe wyse met sedelike en religieuse waardes identifi

seer nie (postulaat 4). 

Aanvaardlng: 1/6 - Die lae telling dul daarop dat Jan nle verant

woordel ikheid vir andere wat hulp nodig bet, aanvaar nie. Hy mag 

soms oneerlik optree (postulaat 4). 



138 

Gedrag: 2/6 - Jan identifiseer nie met positiewe gedragswyses nie. 

Dit blyk hieruit dat hy nie altyd weet wat reg of verkeerd is nie, 

veral as dit kom by aggressiewe gedragsmanifestasies. 'n Rede hier

voor kan die verskillende dissiplin&re maatreels wees wat sy ouers 

op hom toepas (postulaat 4). 

F: Selfkritiek: 9/10 - Jan blyk krities teenoor homself te wees en 

is gevolglik op die verdediging (postulaat 8). 

5.2.6.3 Relasies met gesin, die self en die portuur soos afgelel 

uit die ASKS 

Ult die ASKS kom dit voor asof Jan oor 'n lae selfkonsep beskik wat 

minderwaardigheidsgevoelens en ontevredenheid met betrekking tot sy 

norsheid, prestasies, ontoereikende relasies met die teenoorgestel

de geslag, selfbewustheid, teruggetrokkenheid en ongewildheid by 

maats van sy ouderdom manifesteer (postulaat 10, 8 en 11). 

Daar kan aanvaar word dat Jan homself nie aanvaar nie (postulaat 

8). Die selfverwerping of lae selfagting·word moontlik deur sy ge

sinsrelasies veroorsaak. Hy voel tans dat hy deur sy ouers verwerp 

word (postulaat 3). Dit kan lei tot relasleprobleme met die teen

oorgestelde geslag en portuur (postulaat 11). Verwerping en lae 

selfagting het ook duidelik ult die slnsvoltoolingsmedium en TAT

resultate na vore gekom. Ult die TAT het dit na vore gekom dat hy 

wel goeie relasies met die portuur het. Die aard van die portuur 

kan bevraagteken word omdat Jan min waarde heg aan sedelike en re

ligieuse waardes (postulaat 4 en 12). Identifikasie met positiewe 

gedraqswyses kom nie altyd voor nie. Impulsiwiteit kan 'n verdere 

bydrae lewer tot negatiewe gedragsmanifestasies, onder 

aggressie. 

'n Samevattende persoonsbeeld word vervolgens bespreek. 

and ere 
/·-
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5.2.7 Saaevattende persoonsbeeld 

Vir die doel van die studie word Jan se samevattende persoonsbeeld 

in drie komponente verdeel, naamlik relasie met gesin, die self en 

portuur. 

5.2.7.1 Relasie met gesin 

Uit die menstekening is daar afgelei dat Jan sy opvoedingsituasie 

as problematies beleef (postulaat 3). Omdat sy ouers geskei is, 

woon hy by sy moeder. Hy ervaar 'n intense begeerte om by sy vader 

op die plaas te woon. Twee belangrike redes kan hiervoor aangegee 

word. Ten eerste identifiseer hy bale goed met die plaaslewe en 

tweedens dissiplineer sy vader horn glad nie (postulaat 5). Die ge

volg is dat hy nie goed met sy moeder oor die weg kom nie, omdat sy 

horn op 'n outokratiese wyse probeer dissiplineer en hom nie toelaat 

om te doen wat hy wil nie (postulaat 5 en 6). 

Die TAT-resultate het verder lig· gewerp op Jan se relasies met sy 

ouers en tussen 

nie aan al sy 

sy ouers onderling. Hieruit blyk dat daar moontlik 

behoeftes voldoen word nie, met die gevolg dat hy 

frustrasies ervaar wat in auto-erotisme manifesteer (postulaat 1). 

Alhoewel hy bale na sy vader verlang, voel hy soms asof hy deur sy 

vader verwerp word wat in verband met sy ouers se egskeidinq ge

br ing kan word (postulaat 3). Resultate ult die gesinstekening en 

sinsvoltooiingsmedium toon 'n noue verband met die vermoede. 

Ult die TAT is verder afgelei dat daar nie 'n goeie relasie tussen 

sy ouers bestaan nie. Alhoewel geskei, probeer die ouers mekaar 

vermy en gee nie werklik uitdrukking aan hulle gevoelens teenoor 

mekaar nie (postulaat 3). 

Die negatiewe houding tussen hulle het 'n bale nadeliqe invloed op 

Jan. Ult die selfkonseptoets is afgelei dat hy eintlik voel hy word 

deur sy ouers verwerp (postulaat 3). Hierdie verwerpingsgevoelens 

mag daartoe lei dat hy onregverdig teenoor sy gesinslede mag optree 
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en nie op hulle trots voel nie. 'n Verdere effek van die negatiewe 

houding tussen sy ouers kan gesien word in Jan se lae selfkonsep 

wat duidelik ult sy menstekening, gesinstekening, selfkonseptoets, 

persoonlikheidstoetse en sinsvoltooiinqsmedium na vore qekom het 

(postulaat 8 en 10). Uit die selfkonseptoets is afgelei dat hy nie 

kan onderskei tussen reg en verkeerd nie. Dit kan ook 'n 9evol9 

wees van konf lik tussen sy ouers, veral met betrekking tot die toe

passing van dissipline (postulaat 4 en 5). Ontoereikende relasie

stigting met sy ouers en tussen sy ouers onderlinq dra by tot die 

vorming van 'n neqatiewe en diffuse identiteit wat uiters ontoerei

kend inwerk op sy selfkonsep en portuurrelasies, omdat positiewe 

identifisering met sy ouers as rolmodelle ontoereikend is (postu

laat 10 en 9). 

5.2.7.2 Relasie met die self 

Vir die doel van die studie is Jan se aqqressiewe 9edra9smanifesta

sies van belanq. In een van sy s~~svoltooiinqsmediumresponse het hy 

gemeld dat hy aelf-vernietigende gedrag openbaar wanneer hy be

dreigd en gefrustreerd voel (postulaat 1). Ult die TAT en mensteke

ning is afqelei dat hy sy aqqressie onderdruk. Hy leef sy aqgressie 

nie ult nie, maar rig dit eerder teenoor homself. Sy aggressiewe 

gedragsmanifestasies kan ook manifesteer in sy impulsiwiteit, kop

pigheid, avontuurlustigheid, bakleierigheid en frustrasies wat ult 

die EPI, sinsvoltooiingsmedium en HSPV na vore gekom het. 

'n Onrealisties-negatiewe selfkonsep manifesteer omdat Jan homself 

nie kan aanvaar nie (postulaat 10). Hy evalueer homself negatief. 

Ult die menstekening, gesinstekening en selfkonseptoets is afgelei 

dat hy aan gevoelens van minderwaardigheid lei (postulaat 8). Die 

ef fek van die minderwaardigheidsgevoelens kan duidelik gesien word 

in sy menstekening, HSPV-resultate en selfkonseptoets. Hy kom 

skaam, teruggetrokke en selfbewus voor, maar aanvaar nie hierdie 

karakterelenskappe nie (postulaat 10). Die gevolge hiervan kan wees 

dat hy homself nie kan handhaaf nie en soms onverskillig, ligsin-
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nlg, hard, ontoegeefllk, onsentlmenteel en aggresslef optree. Die 

karaktereienskappe het veral ult die HSPV-resultate na vore gekom. 

Een van die ernstige konflikte wat Jan ervaar, is die felt dat hy 

voorgee dat hy nle depressief is nie. Gevoelens van terneergedrukt

heid het duidellk na vore gekom ult die TAT en HSPV. Dit gaan ge

paard met skuldgevoelens. Sy skuldgenelgdheid kan veroorsaak word 

deur skuldgevoelens met betrekklng tot aggressiewe gedragsmanifes

tasies, die felt dat sy ouers geskei is en die felt dat hy homself 

nie aanvaar nie (postulaat 3 en 8). Die faktore dra by tot die vor

ming van 'n onreallstles-negatiewe selfkonsep. Aggressiewe gedrags

manifestasles teenoor positlewe portuurlede kan moontlik sy self

konsep versterk, met die gevolg dat 'n onrealisties-positlewe self

konsep by tye manifesteer (postulaat 10 en kyk afdellng 3.4.2.4). 

5.2.7.3 Relasle met die portuur 

Ult die TAT-protokolle en sinsvoi.~ooiing het veral twee aspekte van 

sy relasies'met die portuur na vore gekom. In die eerste plek blyk 

dat hy relasieprobleme met meisies ondervlnd. Verlie£ op 'n bepaal

de meisie wat nie sy llefde beantwoord nie, ervaar hy gevoelens van 

verwerping. Hy voel veral selfbewus en skaam in die teenwoordigheld 

van die teenoorgestelde geslag wat vir horn probleme met hulle ver

oorsaak (postulaat 11 en 8). 

Tweedens blyk Jan soms goeie relasies met die portuur te h!. Daar 

blyk goele samewerklng tussen portuurgroeplede te wees. Sy relasies 

met die portuur kan nadelig belnvloed word deur sy wantroue in an

dere, afsydigheid, norsheid en teruggetrokkenheid. Die karakterei

enskappe het ult die EPI en HSPV na vore gekom. 

Die aard van die portuurgroep waaraan Jan behoort, kan belnvloed 

word deur sy avontuurlustigheid (EPI), koppigheid in die skoolsi

tuasie en die minagting van sosiale re~ls (HSPV), die felt dat hy 

nie op 'n positiewe sosiale wyse met sedelike en religieuse waardes 
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identifiseer nie (selfkonseptoets), bakleierigheid en aggressiwi

teit (EPI) en 'n negatiewe houding jeens skoolwerk, skoolreels en 

onderwysers (sinsvoltooiing en postulaat 2 en 4). Die portuurgroep 

waaraan hy behoort neig om meer negatief van aard te wees wat tot 

ernstige probleme met gesagsf igure kan lei, met die gevolg dat hy 

aggressief teenoor hulle kan optree (postulaat 12). 

5.3 BBSPRBKIHG VAii GBVALLBSTUDIB B (Stiaan, 15 jaar oud, 

standard 7) 

5.3.1 Berste onderhoud 

Ult die eerste onderhoud kom die volgende indrukke na vore: 

Stiaan is klein en fyngebou. Hy skep die indruk van iemand wat bale 

ongelukkig is. Sy ouers is geskei en hy bly by sy vader, stiefmoe

der, stiefbroer en suster. Hy is lief vir sy stiefbroer, maar kom 

glad nie goed met sy stiefmoeder oor die weg nie. Hy wil ook veel 

meer tyd saam met sy vader spandeer, maar sy vader se besigheidske

dule maak dit feitlik onmoontlik (postulaat 3). 

Sy ouers kla dat hulle geen gesag oor hom het nie (postulaat 5) en 

dat hy sterk drank saam met sy vriende gebruik (postulaat 12). Dit 

wil op die stadium voorkom asof Stiaan sy aggressie op sy ouers 

uithaal deur hulle gesag te verwerp. 

Dlt is nodig om Stiaan se relasies met homself, sy ouers en portuur 

te verken. Dieselfde media wat in geval A toegepas is, is ook · op 

Stiaan toegepas. 

5.3.2 Tekeninge 

5.3.2.1 Die menstekening 

Die waarnemings ult die menstekening (kyk bylae B:l) deur Stiaan 

word in TABEL 8 weergegee, asook moontlike interpretasies van elke 

waarneming. 



143 

TABEL 8: Waarnemings ult die menstekening van Stiaan. 

Waarnemings ult tekening Hoontlike Interpretasie 

1. Tekening in middel van Onbuigsaamheid, spanning, 
folio onsekerheid, stroefheid tot 

interpersoonlike relasies 

2. Het aanhoudend uitgevee Oorversigtigheid, af fektiewe 
wat tot verbetering gelei labiliteit· 
het Bereidheid tot distansiering 

tot gnosties-kognitiewe vlak 

3. Neem baie tyd vir Perfeksionisme 
tekening 

4. Lang, bree f iguur Problematiese op-
voedingsituasie 
Spanning en aggressie 

5. Groot f iguur Aggressie 
Prominente neusgate, 
tande, dreigende en 
donker oe, skerppuntige 
vingers 

6. Skerppuntige vingers Openlike aggressle 

7. Lang, bree figuur, bale Ontoereikendheid 
spiere, hare en klein 
voete . -

8. Stereotipe karakter Ontoerelkendheidsgevoelens, 
(llggaamsbou) veral tot sy eie liggaam 

9. Groot f iguur in middel Fantaseer dat hy groot en 
van folio st erk is 

Uit di~ waarnemings en moontlike interpretasies kan die volgende 

afleidings gemaak word met betrekking tot Stiaan se aggressiwiteit 

en sy relasiestigting met sy gesin, die self en die portuur. 

Aggressiwltelt kom duidelik na vore ult sy groot figuur met die 

prominente neusgate, tande, dreigende en donker oe, asook skerppun

tige vingers. Die aggressiwiteit gaan gepaard met spanning wat in 

angs kan manifesteer (postulaat 1). 

Sy relasiestigting met sy gesin kan moontlik ontoereikend wees as 

gevolg van die feit dat hy sy opvoedingsituasie, wat moontlik ge

kenmerk word deur onbuigsaamheid en spanning, as problematies be

skou (postulaat 3). Dit lei tot onsekerheid by hom wat in 'n ontoe-
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reikende selfkonsep, veral met betrekking tot sy ele llggaam kan 

manifesteer (postulaat 8). Geen afleidings met betrekking tot sy 

relasies met die portuur kon uit die menstekening gemaak word nie. 

5.3.2.2 Die gesinstekening 

Stiaan het die gesin saam met wie hy tans woon geteken, wat ult vyf 

mense bestaan, te wete sy klein boetie, suster, vader, stiefmoeder, 

wat swanger is met haar tweede kind by Stiaan se vader, en homself. 

Die waarnemings uit die gesinstekening (kyk bylae 8:1:1) van Stiaan 

word in TABEL 9 weergegee, asook moontlike interpretasies van elke 

waarneming. 

TABBL 9: Waarnemings uit gesinstekening van Stiaan. 

Waarnemings ult tekening Moontlike Interpretasie 

1. Figure bale na aan mekaar Goeie interaksie en kohesie 
en raak op een of ander tussen gesinslede bestaan. 
wyse aan mekaar. 

2. Gesin is bale realisties Aanvaar die swangerskap en 
geteken. Selfs sy dalk selfs die ongebore baba. 
stiefmoeder se swanger-
skap is aangedui. 

3. Sy eie f iguur is tussen Goeie identifikasie met hul-
sy vader en eie suster le. 
geplaas. Begeerte op kontak met sy 

vader. 

4. Groot figure Aggressie 

5. Verskeie ooreenkomste Aggressiwiteit in die gesin-
tussen figure, nl. don- situasie. 
ker, dreigende oe, promi-
nente tande. 

6. Knope op kleding by al Gevoelens van afhanklikheid, 
die figure. infantlliteit en ontoerei-

kendheid. 

7. Stiefmoeder se kleding is As gevolg van haar kleredrag 
sonder knope. met swangerskap. 

Kan ook wees dat hy nie met 
haar identif iseer nie. 

Uit die gesinstekening kan die volgende gevolgtrekkings met betrek

king tot Stiaan se relasiestigting en aggressiwiteit gemaak word: 
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Stiaan smag na meer kontak met sy vader wat dui op moontlike ontoe

reikende relasies tussen hom en sy vader (postulaat 3). Die felt 

dat die figure so groot en dreigend geteken is, mag moontlik dui op 

aggressiwiteit tussen gesinslede (postulaat 3 en 7). 

Die ontoereikende geslnsrelasles manifesteer in gevoelens van af

hankl ikheid en ontoereikendheid (postulaat 10 en 8). 

5.3.3 Die slnsvoltoollngsmedlwa 

Stiaan se sinsvoltooiingsprotokolle (kyk bylae B:2) kan soos volg 

in tabelvorm ingedeel word: 

TABBL 10: Waarnemings uit sinsvoltooiingsprotokolle van Stiaan. 

(Die nommer dui die sinnommer aan, terwyl P of N die positiewe of 

negatiewe aard van die sin aandui). 

Aggressie Relasie met ~elasie met self Relasie met 
gesin portuur 

14 nie ba- 6 suster p 5 positief 2 goeie 
kleierig p 7 suster p oor toe- re las le p 

32 nie ba- 12 biologie- koms p 11 kl as-
kleierig p se moeder p 8 sportief p maats p 

16 biologie- 17 introvert p 15 vrien-
se moeder p dinne p 

19 suster p 37 vrien-
23 biologie- dinne p 

se moeder p 
24 bro er p 
28 vader N 
31 moeder p 
36 vader p 
40 moeder en 

suster N 
44 stiefmoe-

der N 
50 vader N 
53 vader N 
54 moeder p 

Die ondertoon van Stiaan se sinne is meestal positief. waar nega

tiewe ondertone wel voorkom, is sy stiefmoeder meestal ter sprake 

waaruit 'n mens kan aflei dat hy nie 'n goeie relasie met haar het 

nie (postulaat 3), 
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Ult sy sinsvoltooiingsprotokolle kan die volgende afleidings gemaak 

word: 

Hy herhaal vanjaar standerd sewe. Hy bet 

harder te werk en identifiseer op 'n meer 

skoolwerk. 

besluit om vanjaar 

positiewe wyse met 

Hy blyk van sport te hou: om motorfiets~ te ry en om by 'n gim

nasium te gaan oefen. Die begeerte bet ook duidelik ult sy groot 

menstekening na vore gekom. 

Ult die tabel kan die volgende afleidings met betrekking tot Stiaan 

se relasies met sy gesin, die self en die portuur gemaak word: 

Ult sy response blyk dit tog dat by 'n goeie relasie met sy suster 

en atiefbroer het (sin nr. 6, 7, 19 en 40). Ten spyte van die goeie 

relasies bet hy 'n intense begeerte om by sy biologieae aoeder te 

bly (sin nr. 12 en 23). Die rede vir die ongelukkigheid is moontlik 

te wyte aan relasieprobleme met sy atiefaoeder (sin nr. 44) en dat 

sy vader nie genoeg tyd saam met hom spandeer nie (postulaat 3 en 

sin nr. 34 en 50). 

Dit wil voorkom asof Stiaan 'n introvert is (sin nr. 17). Ten spyte 

hiervan het hy goeie relasies met sy maats (sin nr. 2). Sy vriende

kring sluit lede van beide geslagte in (sin nr. 3, 11, 15 en 37). 

Hy kom sportief voor en sy begeertes kom ooreen met die van sy por

tuur (sin nr. 23). 

Net soos in die geval van sy menstekening, blyk hy nie sy liggaam 

te aanvaar nie, maar weet hoe om dit te verbeter (postulaat 8 en 

sin nr. 8). Wat sy aggressie betref, sal hy boaself maklik verdedig 

alhoewel hy 'n groot mate van selfbeheer openbaar (sin nr. 14 en 

32). 
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5.3.4 Persoonlikheldstoetse 

5.3.4.1 Ole EPI 

Die verskillende persoonlikheidstrekke, soos ult die EPI (kyk bylae 

B:3:1) na vore kom, word in TABEL 11 weergegee. 

TABBL 11: Waarnemings uit EPI van Stiaan. 

D1m~ns1e§ Roupunt Persentiel 

1. Gehoorsaam 6 4 
2. Wankontrole 11 44 
3. Behoedsaam 17 68 
4. Somber 6 54 
s. Wantrouig 12 64 
6. Beheersd 31 99 
7. Aggressief 8 47 
8. Sosiaal 6 8 
9. Vooroordeel 27 19 

Die uitvalle word vervolgens bespreek: 

Gehoorsaaa: 4 - Die lae telling wat Stiaan behaal bet, dui op die 

neiging om dinge nle te aanvaa~- nie, wantroue in andere en onge

hoorsaamheid wat deur outoritere figure as 'n rebellering teenoor 

hulle gesag beskou kan word (postulaat 3 en 5). 

Behoedsaaa: 68 - Alhoewel die telling nie hoog is nie, neig dit tog 

na 'n ho~ telling. Kenmerke van die dimensie is versigtigheid, 

angstigheid en bekommernis dat hy in die moeilikheid kan kom. In 

een van die sinsvoltooiingsresponse het Stiaan ook gemeld dat hy 

nie maklik lets by die skool sal doen wat hom in die moeilikheid 

kan laat beland nie (postulaat 1). 

wantroulg: 64 - Ook die telling neig meer na die bo-gemiddelde. 'n 

Neiging tot koppigheid, fyngevoeligheid en sarkasme kan voorkom. ,n 

Kritiese houding en vyandigheid is kenmerke van die dimensie. 

Beheersd: 99 - Hier is 'n bale ho~ telling behaal wat daarop dui 

dat Stiaan sy omgewing wil leer ken en wil leer hoe om dit te han

teer. Hy het die neiging om sy lewenswyse te organiseer, maar bet 
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'n behoefte aan sosiale kontak en poog om goed georganiseerd te 

wees. Hy blyk oor goeie selfbeheer te beskik. Die faktor het ook 

ult die sinsvoltooiingsmedium na vore gekom. 

Soslaal: 8 - Die lae telling dui op 'n neiging om anti-sosiaal, on

vriendelik en introspektief te wees (postulaat 8). 

Vooroordeel: 19 - Die lae telling kan 'n aanduidinq wees dat Stiaan 

geneig is om homself op 'n sosiaal-onaanvaarbare wyse te beskryf. 

Dit korreleer met die bevindinge ult die menstekening dat hy sy 

liggaam byvoorbeeld nie aanvaar nie. Dit mag wees dat hy 'n lae 

selfkonsep bet as gevolg van hierdie minderwaardigheidsgevoelens 

(postulaat 8 en 10). 

5.3.4.2 Die HSPV 

Die verskillende persoonlikheidstrekke soos uit die HSPV (kyk bylae 

8:3:2) na vore kom, word in TABE~ 12 weergegee. 

TABBL 12: Waarnemings uit HSPV van Stiaan. 

FAKTOR BESKRYWING STIEN 

A Terughoudendheid 5 
B Lae Intelligensie 4 

+c Hoe Egosterke 7 
D Terughoudendheid 6 

+E Dominansie 9 
+F Sorgvryheid 7 
+G Hoer Superegosterkte 7 
+H Vrypostigheid 7 
-I Ontoegeeflikheid 3 

J Lewenslustigheid 5 
0 Selfversekerdheid 6 

Q2 Groepafhanklikheid 4 
Q3 Gebrekkige Selfsentiment 5 
Q4 Lae drangpeil 4 

Die uitvalle (stiene van 1-3 en 8-10) word vervolgens bespreek. 

Ter wille van volledigheid word faktore waarin stiene van 4 of 7 

behaal is, ook bespreek. 
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Die ho~ gemiddelde telling van egosterkte (+C) kan 'n aanduiding 

wees dat hy emosioneel stabiel, volwasse en kalm van geaardheid is. 

Dit dui daarop dat hy by situasies kan aanpas en selfbeheersing aan 

die dag kan l~ om probleme te voorkom. Faktor +C toon 'n hoe korre

lasie met +G waar Stiaan ook 'n stien van 7 behaal het. 

Die hoe gemiddelde telling by superegosterkte (+G) kan 'n aandui

ding wees van pligsgetrouheid, volharding en moraliteit. Dit toon 

'n kontras met wat hy in die sinsvoltooiingsmedium gemeld het dat 

hy nie van reels en regulasies hou nie omdat dit te streng is. Dit 

kan dus bevraagteken word of 

ag neem (postulaat 4). Dit 

voordoen. 

hy wel morele standaarde en reels in 

kan wees dat hy homself as goed wou 

Met betrekking tot die doalnanslefaktor (+E) het Stiaan 'n hoe tel

ling. Die karaktereienskappe wat met faktor +E in verband gebring 

word, is selfgeding, aggressie, koppigheid, onafhanklikheid, vyan

digheid en opstandigheid. Die eienskappe korreleer met bevindinge 

ten opsigte van die menstekening. Faktor +E toon 'n verband met 

faktore -A (terughoudendheid), +F (sorgvryheid) en -I (ontoegeef

likheid). Met betrekking tot faktor A het Stiaan 'n lae gemiddelde 

telling behaal. lngetoendheid, afgetrokkenheid, kritiese houding, 

afsydigheid en onbuigsaamheid kan by hom voorkom. Dit is egter bin

ne die normale perke. 

'n Hoe gemiddelde telling van sorgvryheld (+F) is behaal. Eienskap

pe van die faktor is geesdriftigheid, onverskilligheid, openhartig

heid, impulsiwiteit, lewendigheid en wakkerheid. Dit dui daarop dat 

Stiaan nie maklik bang word nie en toon 'n korrelasie met een van 

sy sinsvoltooiingsresponse wat ook laat blyk dat hy nie bang is nie 

en homself sal verdedig indien hy moet. Faktor +F toon 'n verband 

met +H (vrypostigheid) waarin ook 'n hoe gemiddelde telling behaal 

is. 
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Vrypostigheld (+H) verwys veral na sosiale vrypostigbeid. Kenmerke 

hiervan is waaghalsigbeld, vrymoedlgbeid, ongebondenheid en lmpul

siwitei t. Hy kan ook daartoe neig om 'n openlike belangstelling in 

die teenoorgestelde geslag te toon. Kunssinnigbeid en emosionele 

belangstellings is moontlik. Die faktore korreleer met bevindinge 

ult die menstekening en sinsvoltooiingsmedium. 

'n Lae telling is by ontoeqeefllkheld (-I) behaal. Dit kan dui· op 

hardheid, onsentimentalitelt, selfstandigbeid en die neiging om min 

van die lewe te verwag. Lae tellings op I kan op onnatuurlikheid 

dui. Dlt wil voorkom asof Stiaan moontllk die vraelys nie beeltemal 

eerlik beantwoord het nie. Dieselfde aanname geld vir faktor +G 

(ho~r superegosterkte). 

Stiaan het in faktor Q2 (groepafhankllkheld) 'n lae gemiddelde tel

ling bebaal wat daarop dui dat by 'n lid van 'n groep kan wees. Dlt 

korreleer met bevlndinge ult die sinsvoltooiingsmedium dat by 

vriende bet en met hulle identiflseer. Sy portuurrelasies blyk goed 

te wees. 

Rustigheid, traaqbeid, ontspannenheld en kalmte is kenmerke van 'n 

lae drangpell (Q4). Dlt dui daarop dat Stiaan tog kalm en bedaard 

is. 

5.3.4.3 Identifiserlng van Stiaan se relasiestlgtlng en 

aggresslwiteit na aanleiding van die EPI en die HSPV 

Stiaan se ontoereikende relasle aet sy stlefaoeder kan te wyte wees 

aan sy wantroue in andere en ongeboorsaamheid wat ult die EPI na 

vore gekom het. Die ontoereikende relasie bet tot gevolg dat by 

bale angs ervaar omdat hy sy ware gevoelens onderdruk (postulaat 

1). Hy weet nie of by sy werklike gesinsituasie moet aanvaar of 

verwerp nie, met die gevolg dat by sy aggressiwiteit, onverskil

ligheid, impulsiwiteit en waagbalsigheid onderdruk (postulaat 1). 
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Stiaan se relasie met die self blyk ontoereikend te wees as gevolg 

van sy onsekerheidsgevoelens. Die lae telling van die HSPV op I

dui daarop dat hy onnatuurlik optree, met ander woorde, nie werklik 

homself uitleef en homself aanvaar nie (postulaat 8 en 10). 

Stiaan se portuurrelasies blyk toereikend te wees, alhoewel hy meer 

neig om 'n introvert te wees. Sy relasiestigting met die teenoorge

stelde geslag is gunstig, terwyl sy groepafhanklikheid daarop dui 

dat hy goed met sy portuur identifiseer. Kommer bestaan egter oor 

die aard van die portuur. Alhoewel hy 'n hoA mate van selfbeheer 

openbaar en dit veroorsaak dat hy nie maklik by portuurgroepakti

witeite betrokke sal raak wat hom in die moeilikheld kan laat be

land nie, korreleer die faktor van die EPI nie met die ooreenstem

mende HSPV-faktor nie (postulaat 12). 

Die kombinasie van die twee dimensies, hoe behoedsaallheld en hoe 

kontrole, dui op angs (Plutchik & Kellerman 1974:9 en postulaat 1). 

Dit blyk ult die EPI en die HSPV dat Stiaan sy aggressie uitleef 

deur 'n negatiewe houding teenoor andere. Die negatiewe houding 

gaan gepaard met ongehoorsaamheid tuis, 'n kritiese houding teenoor 

reAls (tuis en by die skool), asosiale verkeer en onvriendelikheid 

(postulaat 3). Die felt dat hy altyd probeer om homself te beheer 

en nie sy aggressie uitleef nie, lei 

vaar. Die menstekening toon dat hy 

die EPI daarenteen aandui dat hy oor 

daartoe dat hy bale angs er

openl ik aggressief is, terwyl 

'n bale ho~ mate van selfbe-

heer beskik. Passiewe aggressie manifesteer dus (postulaat 1 en kyk 

afdeling 2.2.3.3). 

In 'n vergelyking tussen die EPI en HSPV-resultate blyk dat vele 

konflikte voorkom, soos byvoorbeeld gehoorsaamheid en beheersdheid 

wat in aggressie kan manifesteer. 

Oehoorsaallheid - Volgens die EPI is Stiaan geneig om dinge nie te 

aanvaar nie en kan hy ongehoorsaam en krities wees (postulaat 3). 

Die ooreenstemmende faktore van die HSPV is -A, -c, -H en Q2. Ult 
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die resultate blyk dat faktore +H (vrypostigheid), +c (hoe ego

sterkte) en 02 (groepafhanklikheid) nie met die EPI-resultate oor

eenstem nie. Voordat die konflik bespreek word, moet gemeld word 

dat hy met betrekking tot +c en +H hoe gemiddelde tellinge en met 

betrekking tot 02 'n lae gemiddelde telling behaal het. Die konflik 

kan hoogstens as 'n neiging tot konflik beskou word. Dit wil voor

kom asof hy ongehoorsamer en meer afhanklik is as wat hy voorgee om 

te wees. Hiskien wil hy nie sy ware gevoelens wys nie of verkeer hy 

in 'n konflik om sy werklike situasie te aanvaar of te verwerp. Hy 

mag nie werklik sy huislike omstandi;hede en selfs die skoolsitua

sie aanvaar nie (postulaat 3). 'n Antagonistiese houding manifes

teer. 

Beheersdheld - Stiaan het 'n bale hoe telling in selfbeheersing in 

die EPI behaal wat nie met die ooreenstemmende faktore (-E, -F en 

-H) van die HSPV korreleer nie. Dit mag daarop dui dat hy eerder 

geneig is om op 'n dag tot dag basis te leef en eintlik oor min 

selfkontrole en selfbeheersing beskik. Dit wil weer eens voorkom 

asof hy sy ware gevoelens onderdruk en passiewe aggressie manifes

teer. Dalk wou hy homself beter voorstel as wat hy werkl!k is (pos

tulaat 8). 

Dit is nodig om Stiaan se innerlike konflikte en werklike aard van 

relasies met veral sy gesinslede beter te verken. Die TAT mag lig 

op die saak werp. 

5.3.5 Die TAT . 

5.3.5.1 TAT-protokolle 

Stiaan se TAT-protokolle sien soos volg daaruit: 

Kaart 1 (Vloolkaart): "Die outjie lyk nie bale lus vir die viool 

nie. Dit lyk asof hy gedwing word om dit te speel anders sou hy dlt 

lankal gelos het." (17 sekondes). 
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Komaentaar: Die karakter in die verhaaltjie se rol is passief. Hy 

distansieer homself eintlik van die vioolspelery deur dit as 'n ge

dwonge aktiwiteit te beskou. Hieruit kan afgelei word dat Stiaan 'n 

negatiewe houding teenoor outorit~re figure (diegene wat horn dwing 

om aan bepaalde aktiwiteite deel te neem) kan h~ (postulaat 5). Die 

af leiding kan verder gemaak word dat hy moontlik 'n vrees vir sy 

ouers kan h~, daarom dat hy aanhou met die aktiwiteit al hou hy nie 

daarvan nie. Die gevolge kan wees dat hy sy ware gevoelens onder-

druk en moontlik straf mag vrees (postulaat 7) • 

Kaart 3BH (Frustrasiekaart): "Daar is 'n vrou en haar seun op die 

toneel. Hulle lyk baie ongelukkig." Hy sien dan die geweer raak. 

"Die persoon het aan selfmoord gedink." (16 sekondes). 

Koaaentaar: Ongelukkigheid tussen moeder en seun kan te wyte wees 

aan die feit dat een van die twee moontlik wou selfmoord pleeg. Die 

verhaaltjie word gekenmerk deur depressiewe gevoelens. Hieruit kan 

afgelei word dat Stiaan moontlik depressief is en dalk al selfs aan 

selfmoord as.•n uitweg gedink het (postulaat 1). 

Kaart 6BH (Hoeder-seunverhouding): "Die ou lyk bekommerd. Hy wil 

vir sy ma iets vertel - dat hy sy werk verloor het". (10 sekondes). 

Koaaentaar: Stiaan het die relasie tussen moeder en seun raakge

sien. Daar blyk 'n positiewe relasie tussen hulle te be·staan want 

hy neem sy moeder in sy vertroue. Hieruit kan afgelei word dat hy 

moontlik •n goeie vertrouensverhouding met sy biologiese moeder het 

(ook afgelei uit 'n mededeling aan die terapeut). Die aspek het ook 

uit die sinsvoltooiingsmedium na vore gekom. 

Kaart 7BH (Vader-seunrelasle): "Die pa gaan vir sy seun 'n lesing 

gee. Die seun is nie baie gelukkig hieroor nie. Die vader is nie 

tevrede met sy seun se optrede nie want hy wil nie leer nie en hy 

gooi die familie se naam weg." (18 sekondes). 
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Komaentaar: Stiaan sien die verhouding tussen die vader en seun 

raak. Die relasie is negatief van aard. Die vader verwerp die seun 

omdat hy nie wil leer nie en dinge doen wat die familie se naam be

nadeel (postulaat 3). Dit is opmerklik dat die vader die seun nie 

fisiek straf nie, maar horn eerder verwerp (postulaat 5). Hieruit 

kan afgelei word dat hy moontlik voel hy word deur sy vader verwerp 

omdat hy 'n jaar gedruip het en moontlik by bedrywighede betrokke 

is wat nie deur sy vader goedgekeur word nie. Sy vader mag die ak

tiwiteite (soos byvoorbeeld drankmisbruik saam met vriende, soos 

afgelei ult die eerste onderhoud) beskou as die verwerping van sy 

gesag (postulaat 12). 

Kaart 8BH (Dlrekte aqqressie): ... (12"). "Die seun het sy ma ge

skiet. Dit lyk nie of hy omgee nie. Die dokters kyk of hulle haar 

miskien kan help. Hy het haar geskiet want sy het horn aanhoudend 

kwaad gemaak." (20 sekondes). 

Koaaentaar: Stiaan gee hier moontlik aanduidinge van hoe hy oor sy 

stiefmoeder voel. Sy haat mag so erg wees dat hy haar selfs dood 

wens. Sy aggressie is teenoor haar gerig omdat sy woede-reaksies by 

horn ontlok (postulaat 3). Dit wil verder voorkom asof hy nie eint

lik omgee wat van sy stiefmoeder sal word nie. Op die vraag waarom 

hy sy stiefmoeder so haat, het hy geantwoord dat sy bale streng is 

en horn perfek probeer kry (postulaat 6). Dit verklaar sy negatiewe 

houding teenoor re~ls en die verwerping van sy ouers en veral sy 

stlefmoeder se gesag, omdat sy horn nie aanvaar soos hy is nie (pos

tulaat 3, 6 en 8). 

Kaart 4 (Han-vr:ourelasle): "Die man is kwaad vir die vrou. Hy wil 

loop, maar die vrou probeer keer. Die paartjie het huweliksproble

me. Sy is lief vir horn en wil horn nie verloor nie." (17 sekondes). 

Komaentaar: Dit is nie duidelik of die relasie verwys na Stiaan se 

vader se relasie met sy tweede of eerste vrou nie. Wat wel van be-
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lang is, is die feit dat die paartjie huweliksprobleme ondervind en 

dat hy in sy onderbewussyn bale bewus hiervan is (postulaat 3). 

Kaart llHF (Verwerping van die vrou): ... (12"}. "Die man voel jam

mer vir homself. Hy het met die vrou getrou, maar is nie lief vir 

haar nie." (10 sekondes}. 

Konnentaar: Die man verwerp sy vrou en ondervind selfs skuldgevoe

lens met betrekking tot die vrou met wie hy getroud is. Dit kan 

moontlik 'n aanduiding wees van hoe Stiaan sy vader en stiefmoeder 

se huweliksverhouding sien (postulaat 3). 

Die huweliksrelasie kan ook dui op die relasie tussen Stiaan se va

der en sy eerste vrou. Dit kon 'n liefdelose huwelik gewees het, 

waar die man sy vrou verwerp. Dit kan daarop neerkom dat hy dalk 

geweet het sy vader is nie werklik vir sy moeder lief nie. 

5.3.5.2 Stiaan se relasiestigt!ng en aggressiwiteit na aanleiding 

van die TAT 

Ult die TAT-protokolle kan afgelei word dat Stiaan sy emosies on

derdruk. Hy beleef frustrasies en depressie omdat hy nie sy gevoe

lens, veral aggressiwiteit uitleef nie (postulaat 1). Sy aggressie 

is vermoedelik teenoor sy stiefmoeder gerig en hy kom daarom in op

stand teen haar gesag (postulaat 5 en 6). 

Dit blyk dat Stiaan se relasie met sy vader moontlik nie na wense 

is nie. Hy voel dat sy vader hom verwerp omdat hy nie so goed op 

skool vaar nie (postulaat 3). Dit kan wees dat hy wraak neem op sy 

stlef11<>eder en vader deur hulle gesag te verwerp (postulaat 5). Uit 

die sinsvoltooiingsmedium kan afgelei word dat hy nie met sy stief

moeder oor die weg kom nie. Die TAT-protokolle het die aard van die 

relasie bevestig (postulaat 3). Daarenteen blyk hy 'n goeie ver

trouensverhouding met sy ware moeder te h~. Dit wil voorkom asof sy 

hom aanvaar soos hy is. 
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Wat sy selfkonsep betref, blyk dit ontoereikend te wees as gevolg 

van die verwerpingsgevoelens wat hy ervaar en die felt dat hy sy 

lewe as nikswerd beskou (postulaat 8). 

Weinig inligting met betrekking tot sy portuurrelasies het uit die 

TAT na vore gekom. 

5.3.6 Die ASKS 

5.3.6.1 Die resultate van die selfkonsepskaal 

Die tellinge wat Stiaan op die selfkonsepskaal behaal het, word in 

TABEL 13 uiteengesit. 
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TABEL 13: Resultate van Stiaan se selfkonsepskaal. 

Subtoetse met onder- Punt Punt vir Maksimum Probleem-
de le uit 6 subtoets totaal van areas 

behaal subtoets 

A: Fi sJ ~_k_e ___ s e 1 f 
Identiteit 4 
Aanvaarding 4 11 18 
Gedrag 3 

B: Persoonlike self 
Identiteit 5 
Aanvaarding 3 12 18 
Gedrag 4 

C: Die self in ver- .f 
b2Y!Hng m~t g§-
§1D en fam111§ 
Identiteit 1 
Aanvaarding 3 7 18 
Gedrag 3 

D: Die self in ver-
b2yding met die 
s2=i1ale gemeen-
~ 
Identiteit 4 
Aanvaarding 3 10 18 
Gedrag 3 

E: Die self in ver- .f 
hQud i ng m_et 
Ha~1::ges_ 
Identiteit 3 
Aanvaarding 2 10 18 
Gedrag 5 

F: S~ltk1;iti~k 7 7 10 .f 

TOTAAL 38 100 

Volgens die telling van 56\ beskik Stiaan oor 'n lae selfkonsep. 

5.3.6.2 Bespreking van die resultate van die ASKS 

A: Pisleke self 

Identltelt: 4/6 - Stiaan identif iseer homself merendeels met 

iemand wat gesond en netjies is. 
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Aanvaardlng: 4/6 - Dit blyk dat hy sy gewig, voorkoms, lengte, lig

gaamsdele en aantreklikheid vir die teenoorgestelde qeslag in 'n 

groot mate aanvaar. 

Gedrag: 3/6 - Dit dui daarop dat Stiaan nie toereikende genotsbele

wing en lewenslus met betrekking tot sy handelinge ervaar nie (pos

tulaat 8). 'n Onrealisties-negatiewe selfkonsep kan deur die gevoe

lens gevorm word (postulaat 10 en kyk afdeling 3.4.2.4). 

B: Persoonlike self 

Identltelt: 5/6 - Stiaan blyk uit hierdie subtoets opgeruimd, kalm 

en bedaard voor te kom wat in konflik met die EPI-resultate is wat 

daarop dui dat hy maklik selfbeheer kan verloor. 

Aanvaardlng: 3/6 - Daar kan afgelei word dat Stiaan nie volkome 

tevrede is met sy persoon, die mate van vriendelikheid teenoor 

andere en sy vermo! om probleme op te los nie (postulaat 8). 

Gedrag: 4/6 - Dit wil voorkom asof hy homself in die meeste situa

sies kan handhaaf en dat hy die moontlike konsekwensies van sy han

delinge oorweeg. 

C: Dle self ln verhoudlng met die gesln 

Identiteit: 1/6 - Die lae telling dui daarop dat Stiaan voel dat hy 

nie deur sy gesin aanvaar word nie. Dit het ook so uit die TAT-pro

tokolle na vore gekom. Dit wil voorkom asof hy twyfel dat sy gesin 

horn inaalle situasies sal bystaan (postulaat 3). 

Aanvaarding: 3/6 - Die gemiddelde telling wys daarop dat Stiaan nie 

altyd trots op sy gesin is nie. Hy is ontevrede met die onderlinge 

konflik wat daar tussen gesinslede bestaan, veral tussen sy regte 

moeder en vader en selfs sy vader en stiefmoeder (postulaat 3). 
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Gedrag: 2/6 - Die lae telling dui op 'n probleemarea in sy self

konsep. Gesinsrelasies is ongesond en die gevolg is 'n onrealis

ties-negatiewe selfkonsep (kyk afdeling 3.4.2.4). Hy kan dalk on

regverdig teenoor sy gesinslede optree wat in verband gebring kan 

word met opstand teenoor die gesag van ouers, veral sy stiefmoeder, 

wat duidelik ult die TAT na vore gekom het (postulaat 3, 8 en 10). 

D: Die self in verhouding aet die sosiale geaeenskap 

Identiteit: 4/6 - Dit blyk dat Stiaan redelik gewild by sy maats en 

lede van die teenoorgestelde geslag is. Hy maak maklik vriende en 

ondervind dat andere toenadering by horn soek. Portuurrelasies blyk 

gesond te wees. 

Aanvaardlng: 3/6 - Stiaan kom teruggetrokke op skool voor, maar nie 

in sy sosiale omgang nie. Hy is gewild onder sy portuur en blyk te

vrede te wees met sy portuurrelasies. 

Gedrag: 3/6 - Alhoewel Stiaan redelik maklik vriende maak, dui dit 

tog daarop dat hy andere nie maklik vergewe nie. Ontoegeeflikheid 

is een van die karaktereienskappe wat ook uit die HSPV na vore ge

kom het en mag soms sy portuurrelasies benadeel. Dit beinvloed sy 

relasies met sy gesin nadelig, want hy verwerp die gesag van sy 

ouers (postulaat 12). 

B: Die self in verhoudlng aet waardes 

Identlteit: 3/6 - Stiaan blyk geredelik met sedelike en religieuse 

waardes te identifiseer (postulaat 4). 

Aanvaardlng: 2/6 - Die lae telling dui daarop dat Stiaan nie ver

antwoordelikheid vir andere wat hulp nodig het, aanvaar nie. Hy mag 

soms oneerlik optree en is nie altyd getrou nie (postulaat 4). 
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Gedrag: 5/6 - Stiaan identif iseer t6g met positiewe gedragswyses en 

dit kan tot sy vermoe tot 'n hoe mate van selfbeheer bydra. Die na

deel hieraan verbonde is dat hy soms sy ware gevoelens, veral ag

gressiwi tei t onderdruk en onnatuurlik voorkom. 

F: Selfkritlek: 7/10 - Hy blyk redelik krities teenoor homself te 

wees. Dit is een van die faktore wat tot sy lae selfkonsep bydra 

(postulaat 8). Die ander faktor is gelee in sy gesinsrelasies waar 

hy verwerping deur sy stiefmoeder en vader ervaar (postulaat 3). 

5.3.6.3 Relasies met gesin, die self en die portuur soos 

afgelei ult die ASKS 

Dit blyk uit die ontleding van die ASKS dat Stiaan se grootste pro-

bleem in sy geslnsituasle gelee is. Hy voel hy word deur sy vader 

en stiefmoeder verwerp (postulaat 3). Sy aggressie is teenoor sy 

stiefmoeder gerig en terselfdertyd het hy 'n behoefte aan meer kon

tak met sy biologiese moeder. Omdat hy so verworpe voel, kom hy in 

opstand teen gesag, veral teen die van sy ouers (postulaat 5). Sy 

lae selfkonsep (onrealisties-negatief) kan in verband gebring word 

met die feit dat hy nie altyd sy eie liggaam aanvaar nie en baie 

krities teenoor homself is (postulaat 8). Hy blyk goeie portuur

relasies te h~, maar aanvaar homself nie altyd nie (postulaat 8). 

5.3.7 Samevattende persoonsbeeld 

Die samevattende persoonsbeeld word vir die doel van die studie on

derverdeel in drie komponente, naamlik relasies met die gesin, die 

self en die portuur. 

5.3.7.1 Relasie met gesin 

Uit die gesinstekening is afgelei dat Stiaan nie met sy stiefmoeder 

goed oor die weg kom nie, en 'n begeerte openbaar om meer tyd saam 

met sy vader deur te bring. Ult die tekening blyk dit dat sy vader 
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hom moontlik verwerp (postulaat 3). Die sinsvoltooiingsresponse 

onderskryf hierdie hipotese. Die sinsvoltooiingsresponse en TAT

protokolle het 'n aanduldlng van die aard van sy relasle met sy 

stiefmoeder geqee. Hy openbaar 'n ulters negatlewe houding teenoor 

haar omdat sy so outokratles ls en horn nle wil aanvaar soos hy is 

nie. Hy voel dus verworpe (postulaat 3 en 6). Die TAT-protokolle 

het ook aangedul dat sy vader horn nie altyd aanvaar nle. Hy verwerp 

sy seun omdat hy nie skolasties presteer soos hy dink hy behoort 

nle en verwerp sommige van sy handelinge (postulaat 3). Dit veroor

saak dat Stiaan bitter ongelukkig tuis is (postulaat 1). Omdat hy 

verwerpingsgevoelens ervaar, reageer hy met 'n negatiewe houdlng 

jeens sy ouers deur hulle gesag te verwerp. Sy antagonistiese hou

ding teenoor reels veroorsaak dat hy ook ongehoorsaam en krities 

tuis is (postulaat 5, 6 en 1). Passlewe aggressie manifesteer (kyk 

afdeling 2.2.3.3). Hierdie feite kom ook uit die sinsvoltoolings

medium, EPI en TAT na vore. 

Volgens die sinsvoltooiinqsmedium en TAT-resultate blyk dit dat hy 

'n baie goeie vertrouensrelasle met sy moeder, asook met sy suster 

van agtien het. Hy aanvaar sy stiefbroer. 

5.3.7.2 Relasie met die self 

Omdat Stiaan deur sy vader en stiefmoeder verwerp word en hulle 

moontlik hoe eise aan horn stel waaraan hy nie kan voldoen nie, is 

hy baie krities teenoor homself (postulaat 8 en 10). Dit het duide

lik na vore gekom uit die selfkonseptoets, menstekening en EPI. 

Volgens die menstekening gaan di~ kritiese ingesteldheid gepaard 

met 'n neiging tot perfeksionisme en volgens die EPI met 'n neiging 

om sy situasie, veral tuis, nie te aanvaar nie, asook ongehoorsaam

heid. 

As gevolg van hierdie kritiese ingesteldheid, beleef Stiaan vele 

negatlewe gevoelens, onder andere onsekerheld, spanning, ontoerei

kendheid, angstigheid, onvriendellkheid, koppigheid, vyandlgheid en 



162 

opstandigheid (postulaat 1). Die persoonlikheidseienskappe het ver

al ult die menstekening, EPI en HSPV na vore gekom. Gevoelens van 

ontoereikendheid en onsekerheid kan veral met 'n lae selfkonsep in 

verband gebring word (postulaat 8). Die selfkonseptoetsresultate 

onderskryf hierdie lae selfagting en gevolglike lae selfkonsep 

(postulaat 10). Ult beide die menstekening en selfkonseptoets het 

dit na vore gekom dat hy sy liggaam nie aanvaar nie en kan daar af

gelei word dat hy homself nie aanvaar nie (postulaat 8). Dit word 

ook onderskryf deur een van die EPI-dimensies (vooroordeel). Hierin 

is 'n sterk aanduiding dat hy homself eerder as sosiaal-onaanvaar

baar beskryf (postulaat 8). 'n onrealisties-negatiewe selfkonsep 

manifesteer (postulaat 10). 

Die negatiewe aard van Stiaan se relasies met sy stiefmoeder en va

der belnvloed sy relasie met homself uiters nadelig. Aggressie kom 

voor in sy menstekening, gesinstekening, die HSPV en TAT. Sy ag

gressie is veral teen sy stiefmoeder gerig en kom tot uiting in die 

verwerping van haar gesag (postulaat 3 en 5). Die HSPV-resultate 

onderskryf sy aggressiewe, koppige, ontoegeeflike, vyandige en op

standige houding. 

Ongelukkig blyk hy nie daartoe in staat te wees om sy aggressie uit 

te leef nie en manifesteer dit onder die dekmantel van vele verde

digingsmeganismes, onder andere deur die neiging om homself beter 

voor te stel as wat hy dink hy is, asook die handhawing van 'n ho~ 

mate van selfbeheer. Die konflikte het veral na vore gekom omdat 

toetsresultate van die HSPV en EPI nie altyd ooreengestem het nie. 

Die felt dat hy goeie selfbeheersing aan die dag 1~, het na vore 

gekom uit die EPI, selfkonseptoetsresultate en sinsvoltooiingsre

sponse. Gevolglik kan hy soms sy ware gevoelens onderdruk om ult 

die moeilikheid te bly. In werklikheid kan dit wees dat hy eintlik 

bale roekeloos, onverskillig, impulsief en ongebonde kan optree. 

Die konflikte wat hy ervaar, kan verder lei tot angs en depressiewe 

gevoelens (postulaat 1). Volgens die EPI-resultate kom Stiaan nie 

bale depressief voor nie, maar die hipotese word nie ondersteun 
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deur die TAT-protokolle nie. Die ondertoon van meeste van die ver

haaltjies is die van ongelukkigheid en hartseer, veral waar sy 

relasies met sy stiefmoeder en vader ter sprake is (postulaat 1). 

Angs het wel ult een van die EPI-dimensies na vore gekom, maar tog 

blyk dit ult die HSPV-resultate en selfkonseptoets dat hy wel kalm 

en bedaard van aard is. Dit mag die lae drangpeil wat uit die HSPV 

na vore gekom het wees wat daartoe lei dat hy so 'n hoe mate van 

selfbeheer aan die dag kan 1~ en sy aggressie kan onderdruk. 

Die sinsvoltooiingsmedium toon dat Stiaan moontlik 'n introvert is. 

Ult dieselfde medium is ook afgelei dat hy bale vriende het. Die 

EPI-telling wat hy in sosiale verkeer behaal het, dui op introver

sie, wat korreleer met die resultate van die sinsvoltooiingsmedium. 

Die HSPV-resultate is in kontras met die EPI-resultate. Die ekstro

of introversie-faktor is nie bereken nie, omdat hy moontlik nie die 

HSPV-vraelys volkome eerlik beantwoord het nie, of wil voorgee dat 

hy eintlik 'n ekstrovert is. Met betrekking tot faktor A (ekstro

versie-introversie) het hy 'n gemlddelde telling behaal. Dlt dui 

daarop dat hy na beide rigtings kan neig wat heel normaal is. 

5.3.7.3 Relasie met die portuur 

Ult die sinsvoltooiingsmedium is afgelei dat Stiaan goeie portuur

relasies met beide geslagte het. Sy sportlewe geaardheld en llefde 

vir motorfietse behoort die aard van sy portuur te bepaal. Die 

selfkonsepresultate bevestig dat hy vrlende ult lede van beide ge

slagte het. Een van sy sinsvoltooiingsresponse onderskryf sy ge

neigdheid om maklik vriende te maak ten spyte van die felt dat hy 

soms geneig is om teruggetrokke te raak. Hy hou van sy maats en sal 

bale dlnge saam met hulle doen, maar sal nie meedoen as hulle be

trokke is by handelinge wat hom in die moeilikheid sal bring nie. 

Daarvoor beskik hy oor 'n te hoe mate van selfbeheer. Indien hy nie 

die mate van selfbeheer openbaar nie, neig hy eerder om met die ne

gatiewe portuurgroep te identif iseer omdat die portuurgroepe eerder 

qeneiq is tot lmpulsiewe, roekelose en onverskillige optredes, soos 
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byvoorbeeld om saam met sy vriende te rook en drank te misbruik 

(postulaat 12). 

5.4 BESPREKIHG VAN GEVALLESTUDIE C (Johan, 15 jaar oud en in stan

derd 6) 

5.4.1 Eerste onderhoud 

Ult die eerste onderhoud met Johan, het die volgende na vore gekom: 

Johan is by die Onderwyshulpsentrum aangemeld vir swak gedrag, on

der andere opstandigheid, parmantigheid en verbale aggressiwlteit 

teenoor onderwysers (postulaat 4). Hy openbaar 'n negatiewe houding 

teenoor die skool, skoolwerk en sy portuurgroep, wat soms in ag

gressiewe handelinge oorgaan (postulaat 11 en 12). Sy moeder is 

bale bekommerd oor sy gedragsmanifestasies by die skool en tuis. Hy 

kom nie met sy vader oor die weg nie, omdat 

dadig teenoor sy gesinslede optree (postulaat 

volg is dat sy gesinslede in vrees lewe. Die 

sy vader baie geweld-

3, 5 en 7). Die ge

moeder het al erken 

dat sy die kinders teen haar man se aggressie moet beskerm (postu

laat 5 en 7). 

5.4.2 Tekeninge 

5.4.2.1 Die menstekening 

Die waarnemings ult die menstekening (kyk bylae C:l) van Johan word 

in TABEL 14 weergegee, asook moontlike interpretasies van elke 

waarneming. 
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TABEL 14: Waarnemings uit die menstekening van Johan. 

Waarnemings uit tekening Moontlike Interpretasies 

1. Papi er in dwarste ge- Geneig om te verskil, 
draai opstandig, aggresslef 

2. Na links geteken Introvertief, selfbewus, 
basiese onsekerheid 

3. Ferm, stewige lyn voe- Selfgeldend, aggresslef 
ring 

4 • Lang, bree f iguur Spanning, aggressie, 
vyandigheid. 

Beleef opvoeding as 
problematies. 

5. Voete in teenoorge- Beleef opvoedingsituasie as 
stelde rigtings. problematies. Ontevrede en 

ongelukkig daarmee. 

6 • Beklemtoonde knope. Gevoelens van afhanklikheid en 
ontoereikendheid. 

7. Beklemtoonde gordel. Puberteitsprobleme. 
-

8. Beklemtoonde mond. Aggressief, haatdraend. 

9. Beklemtoonde, dreigende Agterdogtig, vyandig, aggres-
oe. slef. 

10. Prominente neus en Aggresslwltelt. 
neusgate. 

~-

5.4.2.2 Die gesinstekening 

Johan is gevra om sy gesinslede as objekte voor te stel in plaas 

van die konvensionele gesinstekening (kyk bylae C:l). Hy het sy 

moeder as 'n blom voorgestel en sy vader is met 'n aggressiewe ge

sig geteken. 

5.4.2.3 Gevolgtrekkings ult die mens- en gesinstekening met 

betrekking tot Johan se relasiestigting en aggressiwi

teit 

Hy beskou sy opvoedingsituasie (geslnsltuasle) as problematies. On

gelukkigheid en ontevredenheid met die situasie manifesteer (postu

laat 3). Ult die gesinstekening kan afgelei word dat sy vader ag

gressief optree, terwyl sy moeder as saggeaard ('n blom) beskou 
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word (postulaat 5, 6 en 7). Ontoereikende gesinsrelasies lei tot 

spanning, vyandigheid, haatdraendheid en aggressiwiteit (postulaat 

3 ) • 

Hin inligting met betrekking tot sy selfkonsep kom uit die mens- en 

gesinstekening na vore. Die enigste aspek wat genoem kan word is 

dat hy moontlik 'n introvert en bale selfbewus is. Dlt kan manifes

tasies van 'n ontoereikende selfkonsep wees (postulaat 8). 

Johan se selfbewustheid, haatdraendheid, vyandigheid en agterdog

tighe ld kan sy relasies met die portuur benadeel (postulaat 11). 

Aggressiwiteit kom duidelik na vore uit die ferm, stewige lynvoe

ring, die lang en bree figuur, beklemtoonde mond, dreigende, donker 

oe en die prominente neus met neusgate. 

Uit sy vader se gelaatstrekke wat so gewelddadig voorgestel is 

(donker, dreigende oe, neus en neusgate en mond met tande), wil dit 

voorkom asof Johan se aggressie teenoor horn gemik is. Dit lyk asof 

die vader vrees verwek (postulaat 5, 6, 7 en 1). 

5.4.3 Sinsvoltooiingsaediua 

Johan se sinsvoltooiingsprotokolle (kyk bylae C:2) word in TABEL 15 

weergegee. 
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TABBL 15: Waarnemings uit sinsvoltooiingsprotokolle van Johan. 

(Die nommer dui die sinnommer aan, terwyl P of N die positiewe of 

negatiewe aard van die sin aandui). 

Aggressie Relasie met Relasie met die Relasie met die 
gesin self portuur 

2 Openlike 14 Goeie 17 Vertroue 8 Goeie 
aggressie: relasie in sy ver- portuur-
verbaal en met moeder p mo ens p relasies p 
f isiek N 1 Ontwyk sin 10 Goeie 

7 Bang om te oor vader N portuur-
veg N 16 Verwyt relasies p 

22 Openlike vader N 13 Goeie 
aggressie N 26 Vermy sin portuur-

23 Openlike oor huwe- relasies p 
aggressie N likslewe N 25 Goeie 

portuur-
relasies 
met lede 
van die 
teenoorge-
stelde 
geslag p 

Die volgende afleidings kan met betrekking tot Johan se relasie

stigting en sy aggressiwiteit met sy gesin, die self en die portuur 

gemaak word: 

Hy ontwyk een sin oor die vaderfiguur wat kan dui op ontoereikende 

relasiestigting met sy vader (sin nr. 1). Dit wil voorkom asof hy 

sy vader verwyt (sin nr. 16 en postulaat 5, 6 en 7). 'n Goeie rela

sie tussen horn en sy aoeder bestaan (sin nr. 14 en 29). 

Wat sy relasie met die self betref, blyk dit sover dat hy redelike 

vertroue in sy vermoens het, ook wat sy aggressiwiteit betref (sin 

nr. 17). Sy vriende weet dat hy goed kan baklei en nie bang is om 

f isiek aggressief teenoor andere op te tree nie (postulaat 12, 8 en 

10 en sin nr. 22). Die faktor kan tot nadeel van positiewe portuur

groeprelasies strek (postulaat 12). 
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Ten spyte van aggressiewe gedragsmanifestasies teenoor positiewe

portuurgroeplede (fisiek, sin nr. 22 en 23) en onderwysers (meer 

verbaal van aard, sin nr. 2) blyk hy oor 'n groot vriendekring te 

beskik (sin nr. 13). Die portuurgroep waarin hy beweeg, aanvaar sy 

gedrag (postulaat 12). 

5.4.4 Persoonllkheldstoetse 

5.4.4.1 EPI 

Die verskillende persoonlikheidstrekke, soos uit die EPI (bylae 

C:3:1) na vore kom, word in TABEL 16 weergegee. 

TABBI. 16: Waarnemings ult EPI van Johan. 

Dimensies Rou12unt fersentiel 

1. Gehoorsaam 22 82 
2. Wankontrole 14 65 
3. Behoedsaam 9 19 
4 • Somber 3 26 
5. Wantrouig 10 50 
6. Beheersd 13 10 
7. Aggressief 12 67 
8. Soslaal 20 99 
9. Vooroordeel 37 60 

Vir die doel van die studie word slegs uitvalle 1 tot 3 en 8 tot 10 

en verbandhoudende faktore met aggressie bespreek. 

Gehoorsaamheld: 82 - Die hoe persentasie dui op die neiging om 

dinge te aanvaar, betroubaarheid, gehoorsaamheid en afhanklikheid. 

Die hoe telling word bevraagteken omdat hy so ongehoorsaam op skool 

is. 

Behoedsaamheld: 19 - Die lae telling dui op die neiging om minder 

versigtig te wees en kanse te neem wat hom in die moeilikheid kan 

laat beland (postulaat 4). 

Beheersdheld: 10 - Dit dui op min selfkontrole en ongeorganiseerd

heid met betrekking tot sy denke en aktiwiteite (postulaat 4). 
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Sosiaal: 99 - Dit dui op vriendelikheid, liefdevolheid en ekstro

versie. 

Met betrekking tot die dimensie aggressiwltelt het Johan 67\ be

haal. Ole telling nelg meer na 'n hoer gemiddeld. Hy kan dus soms 

bekleierig en aggressief wees. 

Die kombinasie van ho~ soslaal en lae behoedsaamheld toon die nei-

ging om van sosiale verkeer te hou, maar dul ook op 'n onverant

woordelikheid en 'n ontoereikende gewete (postulaat 4). Die kombi

nasie kan tot aggresslewe gedrag lei (Plutchik & Kellerman 1974:9). 

Die kombinasie hoe gehoorsaamheid en lae behoedsaamheid dui op swak 

oordeel en impulsiewe gedrag. Ook die karakterelenskappe kan in 

verband met aggressiwiteit gebring word (Plutchik en Kellerman 

1974:9). 

5.4.4.2 Die HSPV 

Die tellinge wat Johan op die HSPV (kyk bylae C:3:2) behaal het, 

word in TABEL 17 weergegee. 

TABEL 17: Waarnemings ult HSPV van Johan. 

F~TOR BESKRYWIHG TELLING 

A+ Hartlik 7 
B+ Meer Intelligent 7 
c+ Emosioneel Stabiel 8 
D Flegmaties 5 
E Onderdanig 5 
F+ Entoesiasties 8 
G+ Pligsgetrou (Hoe Superego) 9 
H+ Waaghalsig 9 
I- Ontoegeeflik 4 
J Lewenslustig 5 
0- Selfversekerd 2 
Q2 Soslaal Groepafhanklik 5 
Q3 Onbeheersd 3 
Q4 Gespanne 8 

Vir die doel van die studle word slegs uitvalle 1 tot 3 en 8 tot 10 

en verbandhoudende faktore met aggressie bespreek. 
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Faktor C (Emosioneel stabiel) - 8: Dit dui op kalmte, standvastig

held, verantwoordellkheid en selfbeheersing. Die ho~ telling wat 

behaal is, korreleer met sy telling vir faktor G+ (pligsgetrou

heid). Dit dui op volharding, verantwoordelikheid, vasberadenheid 

en pligsgetrouheid, maar korreleer nie met gedragsmanifestasies 

soos aggressie en onverantwoordelike optrede nie (postulaat 4). 

Paktor F+ (Entoeslasae) - 8: Die hoe telling 

sorgeloosheid, 

spraaksaamheid. 

onbesorgdheid, opgewektheid, 

gee aanduiding van 

openhartigheid en 

Faktor H+ 

postigheid, 

(Waaghalsigheid) - 9: Dit gaan gepaard met sosiale vry

dikvelligheid, vriendelikheid, impulsiwiteit en 'n on-

bekommerde houding (postulaat 4). 

0- (Selfversekerdheid) - 2: Dit gaan gepaard met kalmte, rustig

held, selfvoldaanheid, geen vrese, ongevoelig vir die opinle van 

andere en selfvertroue (postulaat 4). 

Q3 (Onbeheersdheid) - J: Die lae telling dui op die neiging om eie 

drange te volg en sosiale reels te verontagsaam en verkeer in kon

flik met die hoe stiene wat vir faktore C+ (emosioneel stabiel) en 

G+ (pligsgetrouheid) behaal is (postulaat 4). 

04 (Gespannenheld) - 8: Dit dui op die belewing van frustrasie en 

prikkelbaarheid. 

5.4.4.3 Identiflsering van Johan se relasiestl9tin9 en ag

gressiwlteit na aanlelding van die EPI en die HSPV 

Johan se aggressiewe gedragsmanifestasies kan belnvloed word deur 

sy impulsiwiteit, ongevoeligheid vir andere, die felt dat hy min 

vrees toon, 

navolging 

vertroue in sy gedragsmanifestasies het, asook die 

van sy eie drange (postulaat 4). Impulslwiteit en min 

selfbeheersing het ook uit die EPI na vore gekom. 
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Omdat Johan konfllkte ervaar, soos byvoorbeeld die felt dat hy 

voorgee dat hy emosioneel-stablel en pligsgetrou voorkom, beleef hy 

spanning, frustrasle en prlkkelbaarheid (postulaat 1). Die gedrags

patrone dra ook by tot die manifestering van aggressiwiteit. 

5.4.5 Die TAT 

5.4.5.1 TAT-protokolle 

Johan se TAT-protokolle sien soos volg daaruit: 

Kaart 1: "A boy is reading a book - or something. He's start clo

sing his eyes - thinking about it." (14 sekondes). 

Komaentaar: 

nie. Dit kan 

Johan raak nie werklik betrokke by die vioolspelery 

ook wees dat hy voel dat hy nie aan die else wat aan 

horn gestel word, voldoen nie, daarom dat hy die else eerder vermy 

(postulaat 4). 

Kaart 7BH: "An old man telling the younger man to speak to him. 

Order him, tell him what's wrong and what's right. (15 sekon~es). 

Konmentaar: Johan het die vader-seun verhouding raakgesien. Uit die 

protokol kan afgelei word dat sy vader dominerend is en moontlik 

nie sy seun se behoeftes en gevoelens in ag neem nie (postulaat 3 

en 6). 

Kaart 8BH: "Guy cutting other guy up. The boy doesn't care. (10 se

kondes). 

Komaentaar: Johan gee hier 'n gewelddadige toneel. Die seuntjie wat 

toekyk gee nie werklik om wat gebeur nie. Johan kamoefleer nie 

werklik sy aggressie nie, maar onderdruk dit eerder deurdat hy nie 

die geweer raakgesien het nie. Hy gee egter nle in die protokol 

enige aanduidinge teenoor wie sy aggressiwiteit gerig is nie. Ver

moedens bestaan dat dit teen sy vader kan wees omdat die so domine-
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rend is en nie sy seun se behoeftes en gevoelens in ag neem nie 

(postulaat 3, 5 en 6). 

5.4.5.2 Johan se relasiestigting en aggressiwiteit na aan-

leiding van die TAT 

Sy relasiestigting met sy vader blyk ontoereikend te wees, want hy 

neem nie sy gevoelens en behoeftes in ag nie (postulaat 3). Omdat 

Johan sy vader vrees, onderdruk hy sy aggressiwiteit teenoor horn 

(postulaat 6 en 7). Die onderdrukking van sy ware gevoelens mani

festeer in gevoelens van minderwaardigheid omdat hy voel dat hy nie 

werklik aan die else wat aan horn gestel word voldoen nie (postulaat 

8). 'n Ontoereikende selfkonsep manifesteer wat gepaard gaan met 

depressiwiteit (postulaat 10 en 1). Depressiwiteit word vermoed om

dat sy protokolle so kort is en hy min omgee vir wat om horn aangaan 

(postulaat 1). Min inligting rakende sy portuurrelasies het ult sy 

TAT-protokolle na vore gekom. 

5.4.6 ASKS 

5.4.6.1 Die resultate van die selfkonsepskaal 

Johan se uitslae met betrekking tot die selfkonsepskaal word in 

TABEL 18 weergegee. 
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TABEL 18: Resultate van Johan se selfkonsepskaal. 

Subtoetse met onder- Punt Punt vir Maksimum Probleem-
de le uit 6 subtoets totaal van areas 

behaal subtoets 

A: Fis.iekJ;L§..eJf_ 
Identiteit 6 
Aanvaarding 6 18 18 
Gedrag 6 

B: Persq_onlik~ self 
Identiteit 5 
Aanvaarding 5 15 18 
Gedrag 5 

C: Die self in ver-
bguding met ge-
§in en familie 
Identiteit 6 
Aanvaarding 5 17 18 
Gedrag 6 

D: Die self in ver-
hoyding met die 
sosiale gemeen-
skap 
Identiteit 6 
Aanvaarding 6 17 18 
Gedrag 5 

E: Dig self in ver- .f 
houding met 
w_~ar!;les 

Identiteit 3 
Aanvaarding 4 12 18 
Gedrag 5 

F: Selfk1;itiek 5 5 10 .f 

TOTAAL 84 100 

Johan het 'n hoe telling op die selfkonsepskaal behaal wat op 'n 

hoe selfkonsep dui. 

5.4.6.2 Relasies met die gesin, die self en die portuur soos 

afgelei uit die ASKS 

Kortliks kan die volgende afleidings gemaak word met betrekking tot 

sy relasiestigting met sy gesin, die self en die portuur. 
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Dit blyk tog uit die selfkonseptoets dat Johan deur sy gesinslede 

aanvaar word en daar vertroue tussen die gesinslede bestaan. Die 

aanname kan veral gemaak word met betrekking tot sy relasiestigting 

met sy moeder. 

Wat sy selfkonsep betref, blyk dat Johan sy f isieke en persoonlike 

self aanvaar. Hy aanvaar sy liggaamsbeeld en as gevolg daarvan word 

hy deur lede van die teenoorgestelde geslag aanvaar en voel hy nie 

minderwaardig in die geselskap van andere nie. Hy geniet die 

vriendskap van andere. Die aspek strek tot voordeel van sy portuur

groeprelasies. 

Portuurgroeprelasles kan nadelig beinvloed word deur die moontlike 

negatiewe identifisering met morele en godsdienstige waardes. In 

die selfkonseptoets het hy vir die dimensie maar 3 uit 6 behaal. 

Dit kan daartoe lei dat hy kan neig om met 'n negatiewer portuur

groep te identifiseer waar normes en waardes nie so 'n belangrike 

rol speel nie (postulaat 12). 

Wat sy aggressiewe gedragsmanifestasies betref, is die uitslae van 

die ASKS in konflik met die van die EPI en HSPV. Volgens die per

soonlikheidstoetse beskik Johan nie oor 'n groot mate van selfbe

heer nie, maar volgens dimensie II (persoonlike self) beskik hy wel 

oor voldoende selfkontrole. Die afleiding kan gemaak word dat hy 

in konflik verkeer met betrekking tot selfbeheer, wat kan bydra tot 

aggressiewe gedragsmanifestasies. 

5.4.7 Saaevattende persoonsbeeld 

Johan se samevattende persoonsbeeld sien soos volg daaruit: 

5.4.7.1 Relasies met die gesin 

Johan se gesinsrelasies is ontoereikend van aard, wat veroorsaak 

word deur sy vader se gewelddadige optrede teenoor sy gesin (pos

tulaat 3, S, 6 en 7). Spanning en vyandigheid manifesteer tussen 
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die gesinslede en die vader, maar terselfdertyd vrees hulle horn ook 

(postulaat 1). 'n Goeie relasie tussen horn en sy moeder bestaan. 

5.4.7.2 Relasie met die self 

Wat sy relasie met die self betref, beleef Johan gevoelens van on

toereikendheid (menstekening) as gevolg van sy ontoereikende ge

sinsrelasies, veral met sy vader (postulaat 8). Dit manifesteer in 

vyandigheid, spanning, haartdraendheid en depressie (postulaat 1). 

Die HSPV en ASKS toon 'n hoe mate van selfbeheersing, terwyl die 

EPI op 'n gebrek aan selfbeheersing dui. Die gebrekkige selfbeheer

sing gaan gepaard met impulsiwiteit wat tot die manifestering van 

aggressie kan lei. Die gevolgtrekking kan gemaak word dat Johan 

vertroue het in sy aggressiewe gedragsmanifestasies omdat hy min 

vrees toon en ongevoelig vir die opinie van andere voorkom (HSPV) 

(postulaat 4). 

Sy aggressiewe gedragsmanifestasies gaan gepaard met 'n hoe mate 

van oenskynlike selfvertroue. Hy tree dus aggressief op ter ver

sterking van sy ontoereikende selfkonsep (postulaat 8 en 10). Hy 

blyk oor die skyn van 'n positiewe selfkonsep te beskik en verbloem 

daardeur sy ware gevoelens. 'n Onrealisties-positiewe selfkonsep 

manifesteer. 

5.4.7.3 Relasie met die portuur 

Johan blyk goeie portuurrelasles te ha soos blyk ult die s1nsvol

too11ngsmed1um en die ASKS. Daar is veral aanduidinge van goeie 

portuurrelasies met lede van beide geslagte. Dit blyk dat hy met 

beide positiewe en negatiewe portuurgroepe identifiseer. Omdat hy 

nie op 'n positiewe wyse met sy vader identifiseer nie, kan 'n 

diffuse of negatiewe identiteit ontwikkel wat kan manifesteer in 

betrokkenheid by negatiewe portuurgroepe. Kommer bestaan by die 

terapeut dat hy met 'n negatiewer portuurgroep kan identifiseer as 

gevolg van sy negatiewe houding teenoor die skool, skoolwerk en 
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onderwysers, wat gepaard gaan met opstandigheid en verbale aggres

sie, asook 'n negatiewe identifisering met normes en waardes en die 

konflikte wat hy ervaar, veral met betrekking tot sy selfbeheersing 

en gehoorsaamheid (postulaat 4, 9, 10, 11 en 12). Dit wil voorkom 

asof Johan se gedrag teenoor die portuur en sy gesinslede qekenmerk 

word deur onvoorspelbaarheid, juls as gevolg van die konflikte wat 

hy ervaar, as gevolg van die ontoereikende aard van sy gesinsrela

sles (postulaat 3). 

5.5 6EVALLESTUDIES D EN E 

Di~ gevallestudies word in bylae D en E agter in die studie be

spreek om te verhoed dat di~ studie die gevraagde lengte oorskry. 

5.6 SAttEYATTING 

In hierdie hoofstuk is die toetsresultate bespreek, na aanleiding 

van die navorsingsontwerp wat in hoofstuk IV bespreek is. In hoof

stuk VI word daar vasgestel of die ondersoek wat hier gedoen is, 

wel die teorie soos in die literatuur vervat, steun al dan nie. 
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HOOFSTUK VI 

SAMEVATTING EN SLOT 

6.1 IN...EIDING 

In hierdie ondersoek is gelet op die aard van die leefw~reld van 

die aggresslewe adolessente seun. Met leefw!reld word verwys na die 

adolessente seun se relasles met sy gesln, die self (selfbeeld) en 

die portuur. Die adolessente seun se gesinsrelasies oefen 'n in

vloed uit op sy aggressiewe gedragsmanifestasies wat weer ontoerei

kende relasiesting met die self en die portuur tot gevolg kan h!. 

Daar bestaan 'n wisselwerking tussen aggressie en die leefw!reld 

van die kind. 

In die hoofstuk word 'n samevatting gegee van die bevindinge uit 

die literatuur, asook die bevindinge ult die gevallestudies. Verder 

word tot 'n gevolgtrekking met betrekking tot die navorsing gekom, 

enkele implikasies uitgewys en aanbevelings gemaak. 

6.2 BEVINDIN6E UIT DIE LITERAllJURSTUDIE 

'n Studie uit die bestaande literatuur in verband met die onderwerp 

is gemaak in 'n poging om die leefw!reld van die aggressiewe ado

lessente seun te deurskou. 

Aggressle word as 'n emosie beskou omdat dit deel vorm van die af

fektiewe lewe van die mens. Daar is ook konnotatiewe en kognitiewe 

aspekte by emosies betrokke (kyk afdeling 2.2.1). 

Aggressie kan beskou word as 'n gedragspatroon wat op verbale en 

motoriese wyses tot uiting kom. Daar is 'n duidelike onderskeiding 

tussen aggressie as wyse van selfgelding en aggressie as gedragsaf

wyk ing. Aggressie as gedragsafwyklng sluit betrokkenheid by geveg-
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te, ongehoorsaamheid, gemeenheid, destruktiwiteit, vyandigheid en 

fisieke, asook verbale aggressie in (kyk afdeling 2.2.2). 

In die literatuur word drie vorme van aggressie onderskei, te wete 

verbale, fisieke en passiewe aggressie. Dit blyk ult die literatuur 

dat angs, woede, frustrasie en depressie die belangrikste emosies 

is wat met aggressie verband hou (kyk afdeling 2.2.3.1 tot 2.2.3.3 

en 2.2.4.1 tot 2.2.4.4). 

Etlike navorsingstudies het aangetoon dat aggressiewe qedragsmani

festasies tussen die ouderdom van 10 tot 19 jaar toeneem. Kinders 

wat in die junior skoolfases hoe vlakke van aggressiewe gedrag 

openbaar, se aggressie neem nie maklik binne vyf jaar af nie (kyk 

afdeling 2.3). 

Die oorsake van aggressie is bestudeer aan die hand van etlike te

rapeutiese skole. Die psigo-dinamiese perspektief onderskei die 

volgende oorsake van aggressie, te wete die Oedipuskompleks, onbe

heersde dranguitlewing en die wanfunksionering van die psigiese 

strukture (kyk afdeling 2.4.1.1 tot 2.4.1.3). 

Die omgewings-oorerwing hipoteses gaan van die standpunt uit dat 

aggressiewe gedraqsmanifestasies 'n genetiese oorsprong kan h!, 

maar dat negatiewe omgewingsfaktore en die indiwidu se psigologiese 

aspekte ook bydra tot aggressiewe gedragsmanifestasies (kyk af

deling 2.4.2.1). 

Die sentrale-senuweestelsel beheer die vrystelling van hormone, 

terwyl die endokrienestelsel ult hormone en hormonale bindings be

staan. Tydens adolessensie word die adolessent se emosies beinvloed 

deur die biologiese veranderinge wat gepaard gaan met verhoogde 

hormonale vlakke (kyk afdeling 2.4.2.2). 

Die sosiaal-leerteoretiese perspektief beskou aggressie as 'n ka

raktertrek wat aangeleer word. Dit is vir die aggressiewe indiwidu 
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'n wyse om met sy medemens te kommunikeer en sy probleme op te los. 

Hy leer in die eerste plek sy aggressiewe gedragsmanifestasies tuis 

aan~ So kan die problematiese gesinsrelasies daartoe lei dat ag-

gressiewe gedrag toeneem in intensiteit, indien meer as 

lid gebruik maak van aggressiewe gedragsmanifestasies 

een gesins

(byvoorbeeld 

vader en seun). Aggressiewe gedragsmanifestasies word versterk in

dien die aggressiewe indiwidu sosiale goedkeuring verkry, status 

bekom of poog om sy manlikheid te bewys deur sy aqqressiewe gedrag 

(kyk afdeling 2.4.3.1 tot 2.4.3.3). 

Ander stimuli wat volgens die soslaalteoretlese benaderlng tot ag

gressie by die adolessente seun kan lei, is vyandige gevoelens by 

gesinslede, toepassing van f isieke straf en die permissiewe optrede 

van die ouers (kyk afdeling 2.4.3.4). 

Die kognltlewe gedragsmodlflkasle is 'n siening wat van die stand

punt uitgaan dat die aggressiewe ouer gebrekkige sosiaal-kognitiewe 

vaardighede aan die adolessent modelleer, deur meer gebruik te maak 

van magstegnieke, om hulle wil te laat geld. Dit manifesteer pro

bleemoplossingsvaardighede by die adolessent. Wanneer die aggres

siewe adolessente seun sosiale probleme sou moet oplos, sal hy eer

der gebruik maak van 'n aggressiewe of vyandige oplossing of inten

sie (kyk afdeling 2.4.4). 

In hoofstuk III is die leefwAreld van die aggresslewe adolessente 

seun bespreek. Met die begrip leefwAreld word daar verwys na die 

relasies van die adolessente seun met sy gesin, die self en die 

porutuur. In die relasies gee hy betekenis, raak hy betrokke en 

belewe hy sy emosies. As gevolg van sy gebrekkige affeksie vir 

andere, ondervind hy probleme om toereikende relasies met andere te 

stig. Die kern van elke mens se leefw&reld is sy eie self, maar dit 

staan nie los van sy relasies met andere, soos met sy gesin en por

tuur nie. Ontoereikende gesinsrelasies word betnvloed deur 'n ge

brek aan liefde, ontoereikende aanvaarding, ontoereikende respek, 

ontoereikende opregtheid en eerlikheid, asook ontoereikende ver-
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troue. Die ontoereikende aard van di~ gesinsessensies lei tot die 

belewing van frustrasies en vyandigheidsgevoelens, verwerpingsge

voelens, asook woede-uitbarstings by die adolessente seun. Aggres

siewe gedragsmanifestasies manifesteer (kyk afdeling 3.2 en 3.3). 

Aggressiewe gedragsmanifestasies by die adolessente seun word ver

der veroorsaak deur etlike ander faktore in die gesinsituasie, te 

wete die ontoereikende ontwikkeling van moraliteit in die gesin, 

ontoereikende gesagstrukture in die gesin, die ontoereikende toe

passing van gesag in die gesin, gesinstipes, asook die ontoereiken

de toepassing van dissiplinare tegnieke in die gesin (kyk afdeling 

3.3.2.2 tot 3.3.2.7). 

Ontoereikende gesinsrelasies wat tot aggressiewe gedragsmanifesta

sies by die adolessente seun kan lei, kan ook manifesteer in 'n on

toereikende selfkonsep. Meeste outeurs is van mening dat die ag

gressiewe adolessente seun oor 'n onrealisties-positiewe selfkonsep 

beskik. Sy minderwaardigheidsgevoelens verdoesel hy agter meerder

waardigheidsgevoelens om andere te belndruk, terwyl hy eerder oor 

'n lae selfagting en negatiewe selfevalueringsvaardighede beskik as 

gevolg van onder andere die identifisering met negatiewe rolmodel

le. Identifisering met rolmodelle dui daarop dat die aggressiewe 

adolessente seun identifiseer met diegene met wie hy sekere eien

skappe (onder andere aggressie) deel. Aggressiewe gedragsmanifes

tasies word versterk indien hy die gevolge van die aggressiewe ge

dragsmanifestasie deur die ouer visueel aanskou. So verkry die ado

lessent vertroue in die aggressiewe gedragsmanifestasie en die vor

ming van 'n negatiewe of diffuse identiteit is die gevolg (kyk af

deling 3.4.2.1 tot 3.4.2.4). 

'n Adolessent met 'n negatiewe identiteit openbaar 'n onvermo! om 

ware en wedersydse vriendskappe met positiewe portuurgroepe te 

sluit. Hy ervaar lede van die 

dan op 'n aggressiewe wyse 

portuurgroep as 'n bedreiging en tree 

teenoor hulle op. Die diffuse adoles-

sente seun ervaar onsekerheid wat 'n nadelige uitwerking op sy re-
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lasies het. Dit beinvloed veral sy skoolwerk omdat sy taakverrig

ting ontoereikend is. Ook neig hy daartoe om met negatiewe portuur

groeplede te identifiseer. Kenmerke van die negatiewe portuurqroep 

sluit betrokkenheid by straatqevegte, oortreding van reels, ver

nielsug en drankmisbruik in. Portuurgroeplede se gedrag kan asosi

aal van aard wees. Die aggressiewe adolessente seun se relasies met 

die negatiewe portuurgroep kan gepaard gaan met ontoereikende rela

siestigting met sy ouers (wat veral sy gedrag beskou as rebellering 

teen hulle gesag) en die positiewe portuurgroep (wat die betrokken

heid by asosiale gedrag verwerp) (kyk afdeling 3.5.2.1 en 3.5.2.2). 

Om saam te vat: Die aggressiewe adolessente seun se leefwareld blyk 

ongunstig te wees, as gevolg van ontoereikende relasies met sy ge

s in, wat 'n ontoereikende selfkonsep en ongunstige relasies met die 

positiewe portuurgroep in die hand werk en daartoe bydra dat hy 

eerder met die negatiewe portuurgroep identifiseer. 

6.3. BEVINDIN6E UIT DIE EttPIRIESE ONDERSOEK 

In hierdie ondersoek het dit gegaan oor die leefwareld van die ag

gressiewe adolessente seun. Na 'n deeglike teoretiese ontleding van 

die begrippe aggressie en leefwareld is 'n aantal postulate aan die 

hand van die literatuurstudie met betrekking tot die leefwareld van 

die aggressiewe adolessente seun gestel. In die praktyk is oorge

gaan tot die inskakeling van verskeie media om so 'n volledig 

moontlike persoonsbeeld van enkele aggressiewe adolessente seuns te 

verkry, om vas te stel in watter mate die leefwareld van die beson

dere gevalle met die literatuur ooreenstem. 

Daar is gepoog om die relasies van die aggressiewe adolessente seun 

met sy gesin, die self en die portuur te bepaal. Relasies met ob

jekte (skoolwerk) word in samehang met bogenoemde relasies be

spreek. 
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Vyf proefpersone is uit etlike plaaslike laer- en hoerskole geiden

tlfiseer. Al vyf adolessente seuns is deur hulle onderskeie skole 

by die Onderwyshulpsentrum aangemeld as gevolg van hulle aggressie

we gedragsmanlfestasies op skool en/of tuis. Bemoeienis is met al 

vyf leerlinge gemaak. Sekere media, soos die EPI en die HSPV, is 

onder andere lngeskakel om die vermoede aggressie te bevestig, ter

wyl 'n verskeldenheid ander media lig op die aard van die aggressie 

en moontlike oorsake gewerp het. 

Die besonderhede ten opsigte van die gestelde postulate wat ten op

slqte van die proefpersone ult die verkenningsmedia verkry is, word 

in TABEL 19 weergeqee. Inligting met betrekking tot die verskillen

de relasies van die proefpersone word in TABEL 20 weergegee. 
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Tabel 19 en 20 word vervolgens in samehanq bespreek. 

Postulaat 1 

Emosles soos angs, woede, frustrasie en 

gressiewe adolessente seun teenwoordig 

2.2.4.4). 

depressie ls by die 

(kyk afdeling 2.2.4.1 

ag

tot 

Proefpersone A en B ervaar frustrasie wat onderskeidelik in auto

erotiese gedrag (kyk afdeling 2.4.1.2) en passiewe aggressie (kyk 

afdeling 2.2.3.3) manifesteer. Al vyf proefpersone beleef depres

siewe gevoelens. Proefpersone B, c, D en E ervaar angs, terwyl 

proefpersone B, c en D ook vrees openbaar. Proefpersone B, C, D en 

E se gevoelens van vrees en/of angs manifesteer in f isieke en ver

bale aqgressie (kyk afdelings 2.2.3.1 en 2.2.3.2), terwyl D se ge

voelens in passiewe aggressie manifesteer. 

Dit is opmerklik dat al vyf proefpersone gevoelens van 

ervaar. Orie persone beleef frustrasie, angs en vrees, 

woede ervaar. 

Postulaat 2 

depressie 

terwyl een 

Die aggressiewe adolessente seun beskik nie oor toerelkende soslale 

vaardlghede nle (kyk afdeling 2.4.4.1). 

Proefpersoon A verstaan nie sy moeder nie. Proefpersoon B verstaan 

nie sy stiefmoeder en vader nie. Proefpersone c en D begryp nie die 

aggressiewe handelinge van hul vaders nie. Proefpersoon E se ouers 

is te min tuis om opreg met hulle seun te kommunikeer. 

Al vyf proefpersone weet nie werklik hoe om met andere, soos by

voorbeeld gesagsf igure en positiewe portuurgroeplede, te kommuni

keer nie, omdat hulle op skool en tuis meeste persepsies as vyandig 

be5kou. oaar kan afgelei word dat al vyf proefpersone se interper-
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soonlike onderhandelingstrategiee tussen die eerste en tweede vlak

ke funksioneer, omdat hulle ernstige probleme ondervind om hulle 

eie gevoelens en relasies met andere te verstaan. Hulle kan nie 

konflikte in wedersydse behoeftes en relasies uitwerk nie (Brion

Meisels & Selman 1984:282). 

Postulaat 3 

Toereikende qesinsessensies is by die aggressiewe adolessente seun 

afwesiq (kyk afdelinq 3.3.2.1.1 tot 3.3.2.1.4). 

Proefpersoon A blyk oenskynlik 'n goeie vertrouensverhouding met sy 

vader te h~ omdat hulle goed met mekaar kommunikeer, maar hy be

vraagteken sy gesag. Die relasie tussen hom en sy moeder is ontoe

reikend. Omdat hulle mekaar probeer vermy, kan hulle nie werklik 

met mekaar kommunikeer nie. Ontoereikende liefde, vertroue en re

spek tussen moeder en seun manifesteer, met die gevolg dat hulle 

nie hulle verskille met betrekking tot sy dissiplinering uitpraat 

nie. 

Proefpersoon B voel verwerp deur sy vader wat nie werklik sy seun 

se ware qevoelens respekteer nie en moontlik sy druiping in 1992 

moeilik verwerk het. Tussen Stiaan en sy stiefmoeder bestaan min 

liefde, vertroue, respek en opregtheid as gevolg van oorstrengheid. 

Alhoewel hy nie f isiek agqressief teenoor sy ouers optree nie, ma

ni festeer sy aggressie in 'n negatiewe houding teenoor skoolreels 

en die verwerping van sy ouers se gesag. 

By proefpersone c en D manifesteer die gevolge van die gewelddadige 

optredes van die vader teenoor gesinslede in ontoereikende liefde, 

-aanvaarding, -respek, -opregtheid en -eerlikheid. Die ontoerei

kende aard word gekenmerk deur vrees vir die vaderfiguur. 
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Proefpersoon E ervaar verwerping deur sy ouers. Ontoereikende lief

de en vertroue tussen hom en sy ouers manifesteer as gevolg van sy 

ouers se "afwesigheid weens hulle besiqe besigheidskedule". 

Die slotsom is dat ontoereikende gesinsessensies by al vyf proef

persone teenwoordig is. 

Postulaat 4 

Ontoerelkende ontwikkeling van morallteit in die gesln is teenwoor

dig by die aggressiewe adolessente seun (kyk afdeling 3.3.2.2). 

Uit die ASKS en EPI is afgelei dat proefpersone A,B,C en D nie op 

'n positiewe wyse met sedelike en religieuse waardes identifiseer 

nie. Proefpersoon E heg byvoorbeeld min waarde aan waardes deur te 

rook, drank te misbruik en opstandig, asook verbaal aggressief 

teenoor gesaqsfigure op skool op te tree. Tog ervaar hy skuldgevoe

lens. Dit blyk dat proefpersone A, B, C en D nie altyd kan onder

skei tussen req en verkeerd nie. Morele ontwikkeling manifesteer op 

'n sosionomiese of konvensionele vlak. 

Daar is verder afgelei dat proefpersoon C min empatie, skaamte en 

skuldgevoelens openbaar, omdat hy min berou toon met betrekking tot 

sy aggressiewe gedragsmanifestasies. 

Die gevolgtrekking kan gemaak word dat al vyf proefpersone se more

le ontwikkeling ontoereikend is. 

Postulaat 5 

Ontoereikende toepassing van gesag kom in die qesin van die aggres

siewe adolessente seun voor (kyk afdeling 3.3.2.3). 

In die qeval van proefpersone A en B word de gesag gehandhaaf deur 

die (dominante) bioloqiese moeder en (dominante) stiefmoeder onder

skeidelik. In die geval van proefpersoon A is die vader met betrek-
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king tot sy seun se dissiplinering "afwesig" (dominante moeder- en 

onbekwame vadersindroom). In geval van proefpersoon B word die moe

der se strenge optrede deur die vader goedgekeur. 

Proefpersone C en D se vaders bied min teenstand. Hier kan verwys 

word na dominante vaders. 

In die geval van proefpersoon E word die gesag tuis gehandhaaf deur 

die ouer broer van agtien jaar oud. 

In al vyf proefpersone se gesinsituasies is die toepassinq 

sag ontoereikend. Rebellering teen gesag manifesteer by 

proefpersone. 

Postulaat 6 

van ge

a l vyf 

Die aggressiewe adolessente seun kom uit Of 'n outokratiese Of 'n 

permissiewe gesinstipe (kyk afdeling 3.3.2.5). 

Proefpersoon A voel verward en onseker as gevolg van die verskil in 

sy ouers se dissiplineringstegnieke. Waar sy moeder volgens hom te 

outorit~r is, tree sy vader te permissief teenoor hom op. Hy rebel

leer teen sy moeder se gesag. 

Proefpersoon B se vader en stiefmoeder tree outorit~r op. Rebelle

ring teen hulle gesag manifesteer in 'n norse antagonistiese hou

dinq jeens hulle, omdat hy nie werklik toegelaat word om sy ware 

gevoelens te wys nie. 

Proefpersone C en D se vaders blyk die outorit~re figure in die 

onderskeie gesinne te wees. Huweliksrelasies word gekenmerk deur 

spanning en rusie wat in aggressie manifesteer. Die gevolgtrekking 

kan gemaak word dat die gesinne agggressief en outorit~r is. 
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Proefpersoon A se vader en albei E se ouers maak gebruik van per

missiewe dissiplin~re tegnieke, deur hulle verantwoordelikhede met 

betrekking tot die opvoeding van hulle onderskeie seuns te ontduik 

deur die seuns die vrye teuels te gee. Proefpersoon E se ouers is 

min tuis en laat die seun aan sy eie lot oor. 

Postulaat 1 

Die aggressiewe adolessente seun word onderwerp aan aggressiewe 

strafmaatre~ls (kyk afdeling 3.3.2.6). 

Proefpersone C en D word aan aggressiewe strafmaatreels onderwerp. 

Proefpersoon B ervaar ook 'n intense vrees vir straf wat meer ver

baal aggressief van aard is. Proefpersone B, C en D ervaar verwer

ping as gevolg van di~ aggressiewe ·strafmaatreels teenoor hulle. 

Proefpersoon E mag aan f isieke straf onderwerp word indien die va

der onder die invloed van drank verkeer. 

Postulaat 8 

Ontoereikende selfevaluering is by die aggresslewe adolessente seun 

teenwoordig (kyk afdeling 3.4.2.1). 

Proefpersone A, B en D se aggressiewe gedragsmanifestasies gaan ge

paard met ontoereikende selfmoniterings asook selfblameringsvaar

dighede, omdat hulle nie hulle eie aggressiewe gedrag kan beheer 

nie. 

Proefpersoon C se selfevaluering is meer geneig tot selfverhoging 

omdat hy so trots is op sy aggressiewe gedragsmanifestasies. 

Proefpersone B en E beleef gevoelens van liggaamlike ontoereikend

heid en evalueer hulself gevolglik negatief. 

Al vyf proefpersone se selfevaluering is ontoereikend. 
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Postulaat 9 

Ontoereikende identifisering met rolmodelle is by die aggressiewe 

adolessente seun teenwoordig (kyk afdeling 3.4.2.2). 

Proefpersone A en E identif iseer met 'n portuurgroep ongeveer 3 tot 

5 jaar ouer as hulself. Proefpersoon A 14ent1flseer met 'n groep 

jong mans wat naby sy vader woon, terwyl proefpersoon E met sy 

broer identifiseer. 

Proefpersone C en D haat hul vaders, maar identif iseer alreedR met 

hul vaders se aggressiewe gedragsmanifestasies en drankmisbruik. 

Proefpersoon B rebelleer teen sy ouers se gesag deur nie op 

tiewe wyse met hulle te identif iseer nie, maar eerder hulle 

te steel en self te rook. 

posi

drank 

Nie een van die proefpersone identifiseer op 'n positlewe wyse met 

hul ouers nie. 

Postulaat 10 

Ontoereikende 

aggressiewe 

3.4.2.4). 

identiteitsvorming 

adolessente seun 

en selfkonsepvormlng 

voor (kyk afdeling 

kom by 

3.4.2.3 

die 

en 

Proefpersone A, B, D en E beskik oor 'n onrealistles-negatiewe 

selfkonsep. Al vier die proefpersone ervaar gevoelens van onbe

kwaamheid. Hulle selfkonsepte kan deur aggresslewe gedragsmanlfes

tasies versterk word met die gevolg dat 'n onrealisties-positiewe 

selfkonsep kan manifestee~. 

Proefpersoon c beskik oor 'n ontoerelkende positiewe selfkonsep en 

verdoesel so sy ware gevoelens van swakheid. 
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Omdat al vyf proefpersone nie op 'n positiewe wyse met hul ouers 

identifiseer nie, manifesteer 'n diffuse en negatiewe identiteit 

wat tot die ontwikkeling van 'n ontoereikende selfkonsep lei, as 

gevolq van hulle gevoelens van onsekerheid en verwardheid. 

Postulaat 11 

Die aggressiewe adolessente seun word deur die portuurgroep verwerp 

(kyk afdeling 3.5.2.1). 

Proefpersone A, C en D word deur die positiewe portuurgroep ver

werp, alhoewel proefpersone c en D nie deur die vroulike lede van 

die portuurgroep verwerp word nie. 

Proefpersoon A word deur die positiewe portuurgroep verwerp as ge

volg van sy stugge en norse houding asook sy identifisering met 'n 

ouer portuurgroep, terwyl proefpersoon C deur die positiewe por

tuurgroep verwerp word as gevolg van sy aggressiewe gedragsmani

festasies teenoor hulle. 

Proefpersone B en E is gewild onder die sportportuurgroep waarin 

hulle beweeg (albei hou van motorfietse). 

Postulaat 12 

Die aggressiewe adolessente seun is betrokke by negatiewe portuur

relasies (kyk afdeling 3.5.2.2). 

Al vyf proefpersone rook, misbruik drank, minag skoolre~ls, rebel

leer teen gesag van onderwysers en haat skoolwerk. Proefpersoon D 

bet al dagga gerook, terwyl proefpersone D en E gereeld stokkies 

draai. Proefpersoon c maak gebruik van pro-aktiewe aggressie om sy 

doel te bereik omdat hy glo dat hy daardeur sosiaal aanvaar sal 

word. 



192 

Al vyf proef persone is betrokke by 

alhoewel B en E ook betrokke is by 

groeprelasies. 

6.4 GEVOLGTREKKIHGS 

negatiewe portuurgroeprelasies 

positiewe sportiewe portuur-

Al vyf seuns se leefw!relde kan as ontoereikend beskou word as ge

volg van hulle ontoereikende relasies met sekere gesinslede, hulle 

ontoereikende selfkonsepte en die neiging om met 'n negatiewer por

tuur te identifiseer. Die felt dat twee proefpersone se ouers ge

skei is, is bloot toevallig. Die keuse het op die vyf gevallestu

dles geval om die verskll in aggresslewe gedragsmanlfestasies aan 

te dui. Geval A, C en E se aggressie is meer overt (openlik) van 

aard terwyl geval B en D se aggressle meer passlef van aard is, met 

die gevolg dat hulle meer innerlike konflikte ervaar. 

Omdat slegs vyf leerlinqe by die ondersoek betrek is, ls daar nie 

sprake van 'n veralgemeninq van die empiriese bevindinge nie. In 

hierdle ondersoek is slegs gepoog om die leefw!reld van die aggres

siewe adolessente seun te bepaal. Die leefw!reld van die enkele ge

valle wat ondersoek is, stem in 'n groot mate ooreen met die feite 

wat ult die literatuurstudie verkry is. 

6.5 IHPLIKASIES EH AAHBBVBLIHGS VAH DIE OHDBRSOEK 

Vroe~ ultkennlng van die aggresslewe adolessente seun is belangrik. 

Die uitkenning moet so vroeg moontlik geskied sodat die aard en 

oorsake van sy aggressiwiteit geidentifiseer kan word. 

Ouerleiding en leerllngbegelelding behoort gedoen te word sodat 'n 

beter relasiestigting tussen die ouer en die adolessente seun be

werkstellig kan word om sodoende aggressiewe gedragsmanifestasies 

te verminder. 
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met betrekklng tot verwysing na ander professionele 

medici en psigiaters moet gedoen word, indien die 

seun se aggressiewe gedragsmanifestasies veroorsaak 

word deur hormonale en ernstige genetiese afwykings. 

Heer leerkragbegeleldlng behoort plaas te vind sodat leerkragte 

uitermate aggressiewe gedrag by adolessente seuns kan uitken en 

behulpsaam kan wees met steungewing aan die seuns en hulle ouers, 

nadat die seun se aggressiewe gedragsmanifestasies geldentif iseer 

is en daar ook ouerbegeleiding in samewerking met die terapeut ge

gee kan word. 

Verdere navorslng met betrekking tot aggressie by adolessente 

seuns, veral ten opsigte van die ontwerp van hulpprogramme aan 

terapeute en leerkragte wat daagliks met aggressiewe seuns te doen 

het, hetsy in 'n terapiesessie of klassituasie, moet ook gedoen 

word. 

Verkennlngsmedla wat aggressiwiteit by die adolessente seun kan 

bepaal, kan ontwerp en gestandaardiseer word. 

6.6 SLOTOPHBRKIHGS 

In die studie is 'n ondersoek gedoen oor die leefw!reld van die ag

gressiewe adolessente seun. Aggressie is as 'n gedragsafwyking be

skou omdat dit tot die besering van andere en/of die indiwidu self 

kan lei. Die leefw!reld van die aggressiewe adolessente seun blyk 

ontoereikend te wees as gevolg van ontoereikende gesinsrelasies 

soos ontoereikende gesinsessensies, ontoereikende ontwikkeling van 

moraliteit en die ontoereikende toepassing van gesag. Ontoereikende 

gesinsrelasies het tot gevolg dat die adolessente seun gevoelens 

van onsekerheid, frustrasie en woede ervaar wat in aggressie teen

oor gesinslede, die self en die portuur manifesteer. 'n Ontoerei

kende selfkonsep en identifisering met 'n negatiewer portuurgroep 
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manifesteer as gevolg van die adolessente seun se ontoereikende 

leefw!reld. 

Verdere navorsing, veral met betrekking tot die ontwerp van hulp

programme vir diegene wat daagliks met aggressiewe adolessente 

seuns te doen het, is nodig. 



195 

BIBLIOGRAFIE 

Aboud, F.E. 1992. Conflict and group relations, in Conflict in child and adolucent 

t!-.vel.oprnent, edited by C.V. Shantz & W.W. Hartup. Cambridge: Cambridge University: 356-

379. 

Allport, G.W. 1961. Pattonandgrowthinpor~. London: Holt, R1nehart & W1nston. 

Aron freed , J. 1968. Conduct and conscima. TM socialization of intemali.ud control tNeT 'behaviour. 

NY: Academic. 

Aus u be l , D. P. 1965. Ego ti-.vel.oprnent and the poronality tlisordos. A ti-.vel.oprw.nllll approad& to J1IY" 

chopathalogy. NY: Grune & Stratton. 

Averill, J.R. 1982. Angerandaggrusion.Anu1ayonemotion. NY: Springer-Verlag. 

Balswick, J.O. & Macrides, C. 1975. Parental stimulus for adolescent rebellion • .Adoles

ceru:e, 10(35):253-266. 

Bandura, A. 1973. Aggression. A social learning analysis. NJ: Prentice Hall. 

Bandura, A & Wa 1 ters, R.H. 1959. AJ.olescent aggrurion. A 1tuJ.y of the influence of child-training 

practica and family intorelatiom. NY: Rona l d. 

Barnard, T. 1985. Pa en Ma 1e timer. 'n Pralctiese gid.r vir ouen. Bybellwr 1e lwwdila en 

gains~. 2de druk. Epping: Printpak-boeke. 

Bat1r.eister, R.F. 1991. Identity crisis, in Encyclopedia of atlolescent:e, edited by R.M. 

Lerner, A.C. Peterson & J. Brooks-Gunn. Vol. I. NY: Garland: 518-521. 

Baumrind, D. 1975. Authoritian vs authorative parental control, in Conlmapol'aryilma in 

adolacent development, edited by J.J. Conger. NY: Harper & Row: 136-146. 

Behr, B., Cilliers, E. & Meyer C. 1988. TimoindielwL 2de druk. Pretoria: Sigma 

Bell, J.E. 1948. Projuti.w. tuhniqua. A dynamic approach to the 1tuJ.y of penonaliq. NY: 

Longmans, Green • 

Bellak, L. 1993. PByclwanalylila1a !ICi.enu. Boston: Allyn & Bacon. 



196 

Bennan, S. 1984. The relationship of aggressive behaviour and violence to psychic reor
ganisation in adolescence, in TM. ampu1iw. aSolaunt dni.cal penJW.d.Wu, edited by C.R. 

Keith. NY: Free Press: 4-14. 

Bernal, M.E., Oelfini, L.F., North, J.A. & Kreutzer, S.L. 1976. Canparfson of boys beha
viour in hanes and classroans, in Bdtaviourmodificationandfomilia, edited by E.J. Mash, 
L.A. Hamerlynck & L.C. Handy. NY: Brunner/Mazel: 204-227. 

Bertocci, P.A. 1988. Tlaepenon and primary onotiaru. NY: Springer-Verlag. 

Biswas, P.C. 1989. Directions of aggression of school-going adolescents as related to 
famf ly tension, area of residence and sex: a canparatfve study. Maruu, 36(1-2) :1-9. 

Boldfzar, J.P., Perry, O.G. & Perry, L.C. 1989~ Outcome, values and aggression. <Jlill1.de

~ 60(3):571-579. 

Booysen, C.H.Z. 1987. Geleenthede wat die hedendaagse gesin bied vir selfpersepsievor
ming. Doctor Educations Oepartement Empiriese Opvoedkunde. UNISA. 

Botha, T .R. (1974]. Die IOI• ~we van~ ldnd in opvoeding. [S.1. is.n.]. 

Bottrna, M. 1988. Eksterne faktore wat die jeugdige be\'nvl oed. Pailul, Vol. I, 4:9-26. 

Brfon-Mefsels, S. & Selman, R.L. 1984. Ea+ aSolacmt devdopmmt tf new~ 
ltra/egiu: undentanding and inlDvention, 13:278-291. 

Bugenta 1 , J. F. T. 1978. l'lychotherapj and proca1: IM jiuulllmmtab of an ailtential - 1rumaniltic 

llJ1Ilf"oaela. Calif.: Addison-Wesley. 

Bull, N.J. 1969. Moraljaulgonmtfrom chiWtootl. to~ London: Routledge & Kegan 
Paul. 

Byrne, D. & Ke 11 ey, K. 1981. An inl1otludon to penonality. 3rd edition. NJ : Prentice Ha 11 • 

Cairns, R.B. & Cafrns, e.o. 1991. Social cognftfon and social networks: a developnental 
perspective, in TlledevdopmmtandtmJtmmtofchiJllhood~ edited by O.J. Pepler and 
K.H. Rubfn. NJ: ErlballTI: 249-274. 

Cafrns, R.B., Cairns, B.D., Neckennan, H.J., Ferguson, L.L. & Garfepy, J. 1989. <Jrowth 

and aggraaion.· chiJDJtood to ea+~. 25(2) :320-330. 

Ca 1 houn, J. F. & Acoce 11 a, J • R. 1990. Pqchology of adj'U8tment arul human w.latiorultips. 3rd 
edition. NYs McGraw-Hill. 



197 

Cambell, E., Adams, G.R. & Dobson, W.R. 1984. Familial correlates of identity fonnation 
in late adolescence: a study of the predictive utility of connectedness and individuality 
in family relations. Journal of youth and adolescence, 13(6}:509-525. 

Carson, C.R. & Butcher, J.N. 1992. Abnormalprychology and modem life. 9th edition. NY: 

Harper Collins. 

Cfll fers, E. 1988. OIV gt-.ain in Ilk koL Pretoria: Dibukeng. 

Coleman, O.H. & Strauss, M.A. 1990. Marital power, conflict and violence in a nationally 
representatfve sample of american couples, in Phylit:al violence in americanfamilia, edited 

by M.A. Strauss & R.J. Gelles. New Brunswick: Transaction: 281-304. 

Combs, A.W. & Snygg, D. 1959. JnJJvillu/ll behaviour. Aperapllllll awroach to bMlwiour. Revised 

edition. NY: Harpur & Row •. 

Conger, J.J. 1975. A world they never new: the family in social change, in Conlonporary 

iliua in adolaant t.lewlopmmt, edited by J.J. Conger. NY: Harpur & Row: 86-104. 

Conger, J • J. 1991. Adolacena and -youtla. pl}'ChologU:al development in /1 changing world. 4th 

edition. USA: Harper Collins. 

Coopersmith, S. 1967. TM. an/J!uJ.mb of ..1/-utam. San Francisco: Freeman. 

Court, J.M. 1986. On the expression of anger: a response. Joumal of ClrrUtian edr.IClllion, 

86:41-45. 

Daroon, W. 1989. Tlttnnorlll cW. Nurluring cltilmm'I llllluTal moral growth. NY a Free Press. 

Davidson, W.B. 1990. The dirty dozens classroan demonstration of twelve fnstf gaters of 
aggression. Tmdting of pqchology, 17(4) :252-253. 

Davidson, E.S. & Smith, W.P. 1992. Imitation, social canparison and self reward. Child 

developmaat, 53:928-932. 

Oekovi c, M. 1992. Then* of J1llTMU in IM develqmtent of child'I peer aa:qtance. Assen: Yan 

Gorcum. 

Delfini, L.F., Bernal, M.F. & Rosen, P.M. 1976. Comparison of deviant and nonnal boys 
in home settings, in Behaviour modi.fication and familu, edited by E.J. Mash, L.A. 

Hanmerlynck & L.C. Handy. NY: Brunner/Mazel: 229-248. 



198 

Delgado, J.M. R. 1979. Neurophysiol ogica 1 mechanf sms of aggressive behaviour, in Agru1ion 

and beluwiourclaange. Biological and wcialproca1u, edited by S. Fesbach & A. Fraczek. NY: 

Praeger: 1-60. 

Di Leo, J.H. 1970. Youngchildrmandt/Wrdrawings. NY: Brunner/Mazel. 

Of Leo, J • H. 1973. ChiJJ.rm 'I drawingr a dUJgnmtic aills. NY: Brunner /Maze 1 • 

Dibble, U. & Strauss, M.A. 1990. Sane social structure detennfnants of inconsistency be
tween attitutes and behaviour: the case of family violence, in Phyriealviolmuin.Ammcan 

jamilu, edited by M.A. Strauss, R.J. Gelles & c. Smith. New Brunswick: Transactf on: 167-

180. 

Dfshfon, T.J., Patterson, G.R., Stoolmiller & Skinner, M.L. 1991. Family, school and 
behavioral antecedents to early adolescent involvement with antisocial peers. 
Dew./opmenllll pqt:/tology, 27(l}s172-180. 

Dodge, K.A. 1980. Social cognition and children's aggressive behaviour. Odld~.nt, 

51:162-170. 

Dodge, K.A. 1991a. T~tlevdopmmtofemotion~andd~ Cambridge: Cambridge 

University. 

Dodge, K.A. 1991b. The structure and function of reactive and proactive aggression, in 
1MdevelopmentandtllatmmtofchiJDJwodaggru1ion, edited by O.J. Pepler & K.H. Rubin. NJ: 

Erl bum: 201-218. 

Dodge, K.A. & Crick, N.R. 1990. Social infonnation - processing bases of aggressive be
haviour fn children. P~and 1osialpqt:/tologybullelin, 16(1):8-22. 

Dodge, K.A. l Sanberg, D.R. 1987. Hostile attrf butfonal biases among aggressive boys are 
exacerbated under conditions of threats to the self. Chil4 t1evelopment, 58:213-224. 

Dollard, J., Miller, N.E., Doob, W., Mowrer, O.H. & Sears, R.R. 1957. P'fllltnllion and 

~ 9th edition. New Haven: Yale University. 

Downey, G. l Walker, E. 1989. Social cognition and adjustment in children at rfsk fQr 
psychopathology. ~pqclaology, 25(5)i835-845. 

Du Toft, S.J. & Jacobs, L.J. 1989. Proje/aie inpedotliagnole. Pretoria: UNISA. 

Du Toft, S. I. & Pf ek, J.P. 1987. JM temsliat!. appeneplidotdl. 'n HulpmUlilel w die siellcundige. 

2de hersfene uftgawe. Kaapstad: Nasfonale Boekdrukkery. 



199 

East, P.L. 1991. The parent-chfld relatfonships of the withdrawn, aggressfve and 
sociable childrem child and parent perspectives. Mmill-Palmequalnly, 37:425-443. 

Emery, R.E. 1992. Family conflicts and thefr develoi:ment implicatfons: a conceptual 
analysis of meanings for the structure of relatfonshi ps, in Conjlit:t in child and adolacmt 

~ edited by C.Y. Shantz & W.W. Hartup. Cambridge: Cambrfdge: 270-298. 

Engelbrecht, C.S., Kok, J.C. & Yan Biljon, S.S. 1982. VolwtuleWOf'ding. Durban: 

Butterworth. 

Epanchfn, B.C. & Paul, J. L. 1987. Emotional prob/mu of dtildJwod and tulolucma. A 

~ parpectiw. Ohfo: Merri 11. 

Erasmus, J. 1981. ~- Pretoria: Daan Retfef. 

Erfkson, E.H. 1975. Identificatfon and identity, in Con/.empor11TY isJUU in adolacmt 

~ NY: Harper & Row: 410-414. 

Erikson, E.H. 1968. l~:youthandcmis. London: Faber and Faber. 

Eron, L.D. 1979. Replicability of ffndfngs: conments on Dr Patterson's paper, in 
Agralion and behaviour cluinge. Biologit:al and. 1ocial prot:a1ea, edf ted by S. Fesbach & A. 

Fraczek. NY: Praeger: 132-138. 

Evans, J. 1982. Adolealllltl and pre-alloleacmt pqclUatry. London: Academic. 

Farrington, D.P. 1989. Earlf pmlit:tan of adolacenta~ and adult violent:e, 4(2) :79-100. 

Felker, D.W. 1974. BuilJingpoiitH 1elf-conap11. Mfnn.: Burgess. 

Felson, R.B. 1984. Pattems of aggressive social interaction, in Socialpqt:llo/afyof 

~ from indivitbMI beluwiour to IOdal intoactian, edited by A. Munnendey. Berlin: 

Springer-Verlag: 107-126. 

Fesbach, S. 1964. The function of aggression and the regulatfons of the aggressive 
drive. Psychological review, 71(4):257-272. 

Fesbach, S., Fesbach, N.O., Cohen, R.S. & Hoffinan, M. 1984. The antecedents of anger: 
a developmental approach, in~ in t:ltiltben and youth, edited by R.M. Kaplan, W.J. 

Konecni & R.W. Novaco. The Hague: Nijhoff: 162-173. 

Fine, M.J. 1979. Parmtl w t:hildma. MMinf the relatiaruhf1 work. NJ: PTentfce-Hall. 



200 

Ffne, R. 1978. Praise be to Freud, but watch the anmunftion: a critical revision to the 
psychoanal itic theory of aggression, in Plyc}toanalititpenplllivuonaggralion, edited by G.G. 

Goldnan & D.S. Milman. Dubuque: Kendall/Hunt: 4-18. 

Finkelstein, J.W. 1991. Aggressive behaviour in adolescence, in Encyclopedia of atlolacmu, 

edited by R.M. Lerner, A.C. Petel'son & J. Brooks-Gunn. Vol. II. NY: Gal'land: 26-28. 

Fitts, W.H., Adams, J., Radford, F., Richards, w., Thomas, B., Thomas, M. & Thompson, W. 
1971. TM self-conceptanJ. ielf-actuali"Ultima. Nashville: Dede·Wallace Centre. 

Fonberg, E. 1979. Physiological mechanisms of emotional and instr1J11ental aggression, in 
~•ion anJ. beluwiowal change. Biolop:al anJ. S'Odal proca•es-, edited by S. Fesbach & A. 

Fraczek. NY: Praeger: 6-53. 

Foster-Clark, F.S. & Blyth, D.A. 1991. Peer relations and influences, in~ of 
~ edited by R. M. Lerner, A.C. Peterson & J. Brooks-Gum. NY: Garland: II:767-

771. 

Frankl, Y.E. 1975. Waaromleweelc. Yertaal deur dr D.J. Louw. Kaapstad: Hollandsch 

Afrf kaansche Uf tgevers. 

Freednan, J.L., Carlsmfth, J. & Seal's, o.o. 1970. SocilllJW!dtololy. 2nd edition. NJ: 

Prentice Ha 11. 

Freud, A. 1968. The egoanJ. IM medtanilms- tfd.efenu. London: Hogarth. 

FTeud, S. 1923. The ego and the IO, in ThemajorworlaofSigmundPmul, edited by R.M. 

Hutchins. Chicago: Benton: 697-717. 

FuhTmam, B.S. 1986. Adolacmce, llllolacmb. Boston: Uttle, Brown. 

Gabel, S. & Schfndledecker, R. 1991. Aggressive behaviour fn youth: chaTacteTfstfcs, 
outcome and psychf atTf c diagnosf s. Joumal tf the tU:llllemy of cltil4 anJ. aJolacent pqr:Jriatry, 
30(6) 1982-988. 

Gergen, K.J. 1971. Theconcqtoftheielf. NY: RinehaTt and Winston. 

Goldberg, P.A. 1965. A Teview of sentence completion methods in peTsonality assesment, 
in Hllllllbook.tfpwj«:tivetec/tniqua, edited by B.I. Murstefn. NY: Basic Books: 777-821. 

Goode, W.J. 1974. FoTce and violence in the family, in VwlmuinlM~edited by S.K. 

Steinmetz & M.A. Strauss. NY: Dodd, Mead: 25-43. 



201 

Gous, H. T.E. & Jacobs, LJ. 1985. Vocational guidance fer pupib andpr01JW.clive 1tulk.n1.t. A 

pradi.cal guUk. Pretoria: Sigma. 

Gouws, LA., Louw, D.A., Meyer, W.F. & Plug, C. 1984. P,~woordeboelc. Johannesburg: 

McGraw-Hill. 

Greenberg, M.T., Sfegel, J.M. & Leftch, C.J. 1983. The nature and importance of 
attachnent relatfonshf ps to parents and peers durfng adolescence. Journal ofyoutla and 

~. 12:374-386. 

Gresse, D.A. 1973. S~ VO'kmninf. Wynberg: Juta. 

Griesel, M.J. & Jacobs, L.J. 1991. Gai.naterapk 'n O~~paipeklief. Pretoria.· 

.At:ademica. 

Grf ffen, G.W. 1987. Childhood predf ctive characterf st f cs of aggressfve adolescents. 
~lclci/Jren, 54:246-252. 

Grobbelaar, H. L.A. 1980. Adolessensie en i dentiteitskrisi s. Educational bulldin, 24(1) :42-

61. 

Grossman, K.E. & August-Frenzel, P. 1~1. Emotional developnent, in Ent:ydopUia of 
~edited by R.M. Lerner, A.C. Peterson & J. Brooks-Gunn. Vol. I. NY: Garland: 

301-306. 

Guerra, N.G. & Slaby, R.G. 1990. Cognitive mediators of aggression in adolescent of
fenders: intervention. Deve/qJmental pl'jCltolofy, 26(2) :269-277. 

Hall, C.S. & Lfndzey G. 1978. Tlteoria ofpenonalily. 3rd edition. NY: Wiley & Sons. 

HAr Yerklarende handwoordeboek van die Afrikaanse taal. 1976. lste uitgawe, 7de druk. 
s.v. 'portuur' Klerksdorp: Yoortrekkerpers. 

Havighurst, R.J. 1980. Subcultures of adolescents in the United States, in Untlenlluuling 

llllolat:mll cunmt dewJopmenb in adolacmt pqchology, edited by J.F. Adams. 4th edition. 

Boston: Allyn and Bacon: 334-359. 

He 11 er, W. 1990. The neuropsycho 1 ogy of emotion. Oeve 1 opmenta l pat terns and imp lf cat ions 
for psychopathal ogy, in Paycltological and bio1op:al approac/ta to emotion, edited by N.L. 

Stein, B. Leventha & T. Thrabasso. NJ: Erlbaum: 164-172. 

Hemy, W.E. 1956. ~analysis of fant,aq. Tlv. tlwnatk appacq1lian ~in IM dlMl.y of 
~NY: Wiley. 



202 

Hoffman, M.L. 1991. Empathy, social cognition and moral action, in f/andbookofmoral 

behavior and developmt-.nt, edited by W.M. Kurti nes & J. L. Gewi rtz. Vol. I. NJ: Erl baum: 275-
301. 

Hoghughi, M. 1992. Asst'.ssing chi1J. and ad.olau.nt disorders. Apracliu manual. London: Sage. 

Horrocks, J.E. 1976. The psychology cf aJolr.acma. Boston: Houghton Miffen. 

Horrocks, J. · & Jackson D. 1972. Self and role: a theory of self-process and role behavi.or. NY: 

Houghton Mffflin. 

Hotaling, G.T., Strauss, M.A. & Lincoln, A.J. 1990. Intrafamfly violence and crime and 
violence outside the famfly, in P~si.l:alviolmceit,Amerkanfamilia, edited by c. Smith. New 

Brunswick: Transaction: 431-470. 

Inoff-Germain, G., Arnold, G.S., Cutler, G.B., Chrousos, G.P., Nottelman, E.D. & Susman, 
E.J. 1988. Relations between honnone levels and observatfonal measures of aggressive 
behaviour of young adolescents in family interactf ons. D~lpsychology, 24(1} :129-
139. 

Jacobs, L.J. 1980. Die relasies van die Junfor-pri~re skoolkind en die aanwending van 
spelterapie ten opsigte van verhoudingsprobleme. Pretoria: UNISA: M.Ed-Verhandeling. 

Jacobs, L.J. 1981. 'n Ondersoek na die doeltreffendheid van die empfries-opvoedkundige 
teorie vir pedodiagnose en pedoterapie. Pretoria: UNISA: D.Ed-proefskrif. 

Jacobs, L. J. & Vrey, J. D • 1982. Seljkonsep, diagnose en terapi.e. 'n OpvoeJJcunJi.g-1idauuJi.ge 

benadering. Pretoria: Academica. 

James, W. 1901. The principla of psychology. Yo 1. I. London: MacM i 11 an. 

Juvonen, J. 1991. Deviance perceived responsibility, and negative peer reactions. 
Developmental psychology' 27 ( 4): 672-681. 

Kagan, J. 1971. Understanding chiJdnn. Behaviour, motives and thought. NY: Harcourt Brace 
Jovanovich. 

Kaplan, A.R. 1976. Basi.shumangendicl. Springfield: Thomas. 

Kapp, J .A. 1990. Die affektief-gedragsversteurde kind, in Kindor met probleme. ~ 

~pen~, onder redaksie van J.A. Kapp. Pretoria: Van Schaik: 112-121. 



203 

Kashani, J.H., Deuser, w. & Reid, J.C. 1991. Aggression and anxiety: a new look at an 
old notion. Joumal o/tlri!Amaican chiJJ. tUUl. tulolacmtpqchilltry, 30(2) :218-223. 

Kaufmann, H. 1970. Aggra1i.on andaltru&m. NY: Holt, Rinehart & Winston. 

Kelley, K. & Dawson, L.J. 1991. Selfdestructiveness, chronic, role of, in adolescence. 
Bnqclopelli,a of~, edf ted by R.M. Lerner, A.C. Peterson & J • Brooks -Gunn. Vo 1 • I. 

NY: Garland: 992-994. 

Kellogg, R. 1970. Analyzingchildrm'1arl. Calif.: Mayfield. 

ICeltikangas-Jiirvinen & Raikkiinen, K. 1990. Healthy and maladjusted type. A behaviour in 
adolescents. Joumal of youth and~ 19(1): 1-18. 

Kempton, J., Thomas, M.A. & Forehand, R. 1989. Dimensions of fnterparental conflict and 
adolescent functfoni ng. Jaumal of family violmce, 4{4) :297-307. 

Kiselica, M.S. 1988. On the scene. Helping an aggressive adolescent through the "before, 
during and after program". Sc/tool t:OU111dor, 35{4) :299-306. 

Kl epsch, M. & Logie, L. 1982. Chillbm dmw anJ. Id. An introdudion to tit! projdw ura of 
t:ltiJlnn•.r human~ drawinp. NY: Brunner/Mazel. 

Koh 1 berg, L. 1981. &1ayr on moral development. The p/lilo1f9"1 of moral development. Vo 1. I. San 

Francfsco: Harper & Row. 

Kornadt, H.J. 1984. DeveloJX11ent of aggressiveness. A ITl>tivatfon theory perspective, in 
Aara.rion in cNlilTm and youth, edf ted by R.M. Kaplan, V.J. Konecni & R.W. Novaco. The 

Hague: Nijhoff: 73-85. 

Krasnor, L.R. & Rubfn, K.H. 1981. The assessment of social problemsolvfng skills in 
young children, fn Qpi/ivea.rlellmelll, edited byT.V. Merluzzi, C.R. Glass &M. Genest. 

NY: Guilford: 452-474. 

Kupersmidt, J. & Cof e, J.O. 1990. Preadolescent peer status, aggression and school 
adjustment as predictors of externalizing problens in adolescence. Clailtl ~. 

61(5) :1350-1362. 

Kupersmfdt, J.B. & Patterson, C.J. 1991. Childhood peer rejection, aggression, 
withdrawal and perceived canpetence as predictors of self-reported.behaviour problens 
in preado 1 escence. JoumaJ. of abnormal clrilll. pqr:/folofy, 19 ( 4) : 427-449. 



204 

Lark-Horovftz, B. 1976. The art cf the wry young: an UuJicalor of indivkhmU'1" .A multimedia 

program. Ohio: Merrf l. 

Lazarus, R.S. 1990. Constructs of the mf nd in adaption, in PiyclwlogU:al and biological 

apJJl'Olll!/wtoemotion, edited by N.L. Stein, B. Leventha & Thrabasso. NY: Erl baum: 3-19. 

Leyhausen, P. 1973. The relationship between drfve and will in its sfgnificance to 
educational theory, in Moti.vation of human and animal beluwiour • .An~ "Rew, edited by 

K. Lorenz & P. Leyhausen. NY: Van Nostrand Reinhold: 37-58. 

Lloyd, M.A. 1985. Allolacmt%. NY: Harper and Row. 

Long, N.J. 1989. The dynamics of the aggression cycle. An analogy for the classroan 
teacher. The pointer, 33: 8. 

Louw, D .A. 1985. Prenata 1 e ontwi kke 1 i ng en df e geboorteproses , in MetUlilc.e ontwikkeling, 

deur D.A. Louw, L.C. Gerdes & W.F. Meyer. 3de druk. Pretoria: HAUM: 55-104. 

Louw, D.A. 1990. SuUJ.-Afriksanse luuulboelc. van abnomulU FOf· 2de druk. Johannesburg: 

Southern. 

Maccoby, E. E. 1980. Social tlewJoptM.nt psyclrologial growth and the parmt-dtil4 rdstlon.lr;p. NY: 

Harcourt Brace Jovanovich. 

Maccoby, E.E. & Jacklin, C.M. 1974. Thepqcltologycfsa.~, Vol. I, Stanford: 

Unive1'sity. 

Machover, K. 1949. PmonaUf1 projection in the drawing cf the human filure. (A method cf penonalit.y 

imatifiation). 9th printing. Springfield: Thanas. 

Madge, E.M. & Du Toft, L.B.H. 1985. Ha~wtieJR.-SR.Hoinkoolpen~. 

Ptdarili:RGN 

M""4lt; B.M. d: Du Tait, L.B.H 1989. b Samevattinf van tie balllande kmnU in vabanll ma• primbe 

penoonJikM.Uli/aklore wat dew • penoonlikMiJ.wrae/.yl w ldnJen (PVK), tie Homkoolpaioonlik

~ (HSW) M tie 1atim-~k/omwlyl (16-PF) gmwB. WDP'd. (Byvorpd tot~ 

HllllllleUlintJ w • ~ HSPYm 16-PP). Pretori ai RGN. 

Ma lmquf st, M. D. 1985. Hanllboolc of adolacenu. P~. Anti8ocial devdopment pqt:}wtM.
,...,,_ NYi Aronson. 



205 

Mart in, G. & Pear, J. 1992. BMaviour modijU:ation. What it is and how to do it. NJ: Prentice 

Hall. 

May, R. 1970. Love and will. London: Souvenir. 

McMahon, F.B. 1976. Abnormal beluwiouT. Prycholagy'! view. NJ: Prentice Hall. 

Mead, G.H. 1962. MllUI, lttlf and IOCiely, edited and wit~ introduction by C.W. Morris. 

Chicago: University of Chicago. 

Meyer, 8.J. 1983. IMJUiologiae bam van gr.naalauulL 3de uitgawe. Pretoria: HAUM. 

Meyer, W.F. 1990. Psigo-analitiese perspektiewe van abnonnale gedrag, in Sui.d-Aj/rriJuuuue 

""1ulboelc van abnmmak gU.Tag, onder redaksie van D.A. Louw. 3de druk. Johannesburg: 

Southern: 66-79. 

Meyer, W.F. & Weyers, A. 1985. Basiese konsepte van die ontwikkel ingspsigologie, in 
Mt!fU/ihontwikkdnz saamgestel deur D.A. Louw, L.C. Gerdes & W.F. Meyer. Pretoria: HAUM: 

5-51. 

Mischel. W. 1981. A cognitive social learning approach to assessment, in Cognit.ive 

~edited by T.Y. Merluzzi, C.R. Glass & M. Genest. NY: Guilford: 479-519. 

Mo 1 • A. 1984. . OuDrkap is IU lciNlenpaetjia Iii& 4de dru k. P1'etori a: Femi na. 

MC>ller, A.T. 1990. Persoonlikheidsversteurings, in Hanllboelc van obnonnale gedrag, 

saanvestel deur D.A. Louw. Johannesburg: Southe1'n: 392-414. 

Morris, P.W., Horne, A.M., Jessell, J.C., Passmore, J.L, Walker, M. & Sayger, T.Y. 1988. 
Behavioural and cognitive characteristics of fathers of aggressive and wel 1-behaved boys. 
Joumal of cognitive pryc/totlterapj. An i.ntemational ~' 2( 4) :251-265. 

Murray, H.A. 1965. Uses of the thematic apperception test, in Handbook. of J11Yiective 

~ edfted by 8.I. Murstein. NY & London: Basfc Books: 425-432. 

Murray, H.A. 1971. Themalie appemeption tat mlllllllll. VSA: Harvard College. 

Murstein, 8. I. 1965. Harulbook. tf projdve t«:ltniqua. NY & London: Dasi c Books. 

Nel, B.F. & EsteT'huizen, C.H. 1958. Die tdmingvan • nwulihflluuTtu 'n "proj~"· 

~ ltJulia (nT 22). PTetorfa: Unfversfteit van Pretoria. 

Ne.nan, B.M. & NeMnan, P.R. 1986. Adolucmttlevelopmmt. Colanbus Ohfo: Merrill. 



206 

Ney, P., Colbert, P., Ne\lltlan, B. & Young, J. 1986. Aggressfve behavfour and learning 
difficulties as symptans of depression in children. Oti.IJ.pqcl&i.alfYanll. human dew.lopmmt, 

17(1) :3-14. 

Nunnally, J.G. 1967. PlychommU;themy. NY: McGraw-Hfll. 

Olweus, D. 1980. Familial and temperamental detennfnants of aggressive behaviour, in 
AJ.olt'.scmt boys: a camal analylil. Dew./opnw.nllll psychology, 16(6} :644-660. 

Pafkoff, R.L., Buchanan, C.M. & Brooks-Gunn, J. 1991. Honnone-behaviour 1 inks at 
puberty. Methodolo,u:al ilma in the 1tudy cf encyclopedia of adolacence, Vol. I, 508-512. 

Pal'ens, H. (M.D.}. 1987. Aggrea1ion in our C"JUIJren. C.Oping with it C0111/ructiveJ.y. NY: Jason 

Aronson. 

Pal'khul'st, J.T. & AsheT, S.R. 1992. Peel' Tejectfon in middle schools subgroup 
df fferences in behaviouT, lonel fness and fnteTpeTsonal conceTns. ~pqchology, 

28(2) :231-241. 

PatteTson, G.R. 1976. The aggressfve chfld: vf ctim and aTchitect of 'n coel'cfve system, 
fn behatliourmotlljit:ali.onanD.familia, edfted by E.J. Mash, L.A. HameTlynck & L.C. Handy. NY: 

BTunneT/Mazel: 267-316. 

PeTry, D.G., Perry, L.C. & Kennedy, E. 1992. Conflict and the develoi:ment of antisocial 
behaviour, in Slumtz (C.U.) d: Hartup (W.W.). Cambl'f dge: UniveTsfty: (11):301-329. 

PfeffeT, C.R., ZuckeTman, S., Plutchik, R. & Mizl'uchi, M. 1987. Assaultive behaviour in 
nonnal school children. Childpqc/tilltryanD. lauman developmmt, 17:166-176. 

Plutchfk, R. & Kellennan, H. 1974. Bmotioruproflle inl:la. USA: WesteTn Psychological. 

Pollack, G., GflnoTe, C., StewaTt, J. & Mattfson, s. 1989. A follow-up of aggTessf ve 
behaviour in childTen. &lut:alional M'kw, 41(3):263-270. 

PrelleT, A.C.N. 1990. Eks 1stens1eel -fenomenol ogf ese peTspektfewe van abnonnal e gedl"ag, 
fn SuUlrAfrik.aanx""1ulbod;van die abnonnalegedrag, sa~estel deuT D.A. Louw. Johamesburg: 

Southern: 95-107. 

Preto1'1 us , J. W. M. 1972. KinderliJce belewing. Johannes buTg: Pers kor. 

Pretori us, J. W.M. 1979. Opvoetling, mmt!.lewing, jeug. "n SolWpella~ PTetori a: Yan 

Schai k. 



207 

Pulkkinen, L 1987. Offensive and defensive aggression in hlll1ilns. A longitudinal 
approach. Aaru•n bMaviour, 13(4): 197-212. 

Raath, M.G. & Jacobs, L.J. 1990. Dinamiek van~ 1e/flwnlep. Pretoria: Academia. 

Rabin, A.I. & Zlotorgorskf, z. 1981. Canpletfon methods: word assocfatfon, sentence and 
story canpletfon, f n A81usmmt with JWCjdw t.echniqua. A concUe introduction, edf ted by 

Rabin. NY: Springer: (5):121-149. 

Rizzuto, A, Sashfn, J.I., Buie, D.H. & Heisser, W.W. 1993. A revised theory of 
aggression. hyt:ltoanalUJc ~. 80(1} :28-54. 

Rogers, D. 1985 • .AllolacmbanJ.youth. 5th edftfon. NJ: Prentice-Hall. 

Rotter, J.B. & Rafferty, J.E. 1950 Manual: tlteRotterineompletesmlelu:a blank (Collegejimn). 

NY: Psychological Corporation. 

Sacks, J.M. 1965. The relative effect on projective responses of stfmulf referring to 
other persons, in Handbook of projdve tulani.qua, edited by B.I. Murstein. NY & London: 

Basic Books: 823-834. 

Sacks, J.M. & Levy, S. 1959. The sentence canpletion test, in Projedivepsycltology. Cinit:al 

appmae/ta to IM tollll penonality, edited by l. E. Abt & L. Be 11 ak. NY: Grove: 357-402. 

Samuels, H. 1965. The validity of personalfty - trait ratings based on projective 
techniques, in Handbook.ofprojutivet«lrniqua, edited by B.I. Murstein. NY & London: Basic 

Books: (13}:163-187. 

Saunders, C. 1992. T~1tra1.A,,,,ulep~. Rozelle (Australia}: Sally Milner. 

SChloss, P.J. 1983. An integrated social learning. ApproachtolMtratmenttf~ve 

~. 104(1):104-112. 

SChnei der, M. J. & Lei tenberg, H. 1989. A canpari son of aggressive and withdrawn 
children's self-estee, optimism an pessimism and causal attributions for success and 
failure. Joumal of abnonnal chUdpsycltology, 17(2):133-144. 

Scott, O.H. 1980. Ddnqumcyandlruman nllluTe. 2nd edition. London: Hoddor and Stoughton. 

Sears, R.R., Maccoby, E.M. & Levin, H. 1974. The sources of aggression in the home, fn 
V1olenadnthefamily, edited by S.K. Steinmetz & M.A. Strauss. NY: Dodd, Mead: 240-246. 



208 

Selman, R. L. 1980. ~growth of inlDpeTsonal understanding. ~and clinical analyses. 

NY: Academic. 

Selman, R.L., Lavin, D.R. & Brion-Meisels. 1982. 
reflection, in Social cognitive develq:Jment in contat, 

Guilford: (3): 62-99. 

Troubled children's use of self
edited by F.C. Serafica. Methuen: 

Shantz, C.U. & Hartup, W.W. 1992. Conflict and devel opnent. An introduction, in C.on}IU:t 

in chilJ. anJ. adolacmt ~ edited by c.u. Shantz & W.W. Hartup. Cambrf dge: 

Cambridge: 1-11. 

Shea, T. M. 1978. Teadaing clrildrm anJ. youth with behaviour disonlen. Saint Louis: Mos by. 

srnetena, G.J., Yau, J., Restrepo, A. & Braeges, L. 1991. Adolescent - parent conflict 
in married and divorced family. Dewlopmm/111.pqt:lwlogy, 27(6):1000-1010. 

Smith, T.G. 1985. Die verband tussen die kannunikasfevennoe en die selfkonsep van die 
adolessent. Pretoria: UNISA. M.Ed-Yerhandeling. 

Sonnekus, M.C.H. 1973. Piigoped11Jogioc: 'n ~ oriintering. Stellenbosch: Universfteits

uftgewers. 

Sonnekus, M.C.H. 1976. Duer en kind. 'n Handldding oor opvoeding en opvoedingiproblmae. 

Johannesburg: Perskor. 

Stefnnetz, S.K. 1974. Occupational environnent fn relation to physical punf shnent and 
dogmatism, in V"IDlent:e in the family, edited by S.K. Steirmetz & M.A. Strauss. NY: Dodd, Mead: 

166-172. 

Stets, J.E. & Strauss, M.A. 1990. Gendel' differences f n reporting marf tal violence and 
its psycho 1 ogf ca 1 consequences, in J"'11iad violenu in Amoican fami6a by M.A. Straua cf: RJ. 

~, edited by C. Smith. New Brunswick: Transaction: 151-165. 

Steyn, G.H. 1980. Noodbelewing en onreal fstiese betekenfsgewf ng. D.Ed-PToefskri f, 
Universiteft van Suid-Afrika, Pretoria. 

StTauss, M.A. 1974. V"ioloau in the family, edited by S.K. Stefrmetz & M.A. Strauss. NY: 

Dodd, Mead: 159-165. 

StTauss, M.A. 1990. Social stress and maTftal violence in a national sample of American 
famfl fes, in Physical viokna. in.Amnit:anfamilia by M.A. Stnsun cl RJ. Gd/a, edited by c. 
Smith. New Brunswick: Transaction: 181-201. 

Sullivan, H.S. 1953. Tlld inWptrnonlll tltMwy tf pqt:JtUmy. NY a W.W. Norton. 



209 

Susman, E.J. 1991. Stress and the adolescent. Eru:yclt;pdia of~ll, 1107-1112. 

Susman, E.J. & Dom, L.D. 1991. Honnones and behavf our fn adolescence. Encyclopedia of 

~I, 513-517. 

Susman, E.J., Inoff-Gemiafn, G., Nottelman, E.D., lorf aux, O.L., Cutler, G.B. (Jr.) & 
Chrousas, G.P. 1987. Honnones, emotional dfsposftfons and aggressfve attrfbutes in 
young adolescents. Claildt1evelopmmt, 58(4):1114-1134. 

Taljaard, J.J. 1989. Persoonl ikheidstoetse, in HarulleUJing w die~ van 1ielkuntlige en 

lkolastiaetoeUevanlPENendieNIPN, onder redaksfe van K. OWen & J.J. Taljaard. Pretoria: 

Raad vfr Geestes-Wetenskaplfke Navorsfng. 

Tavrfs, C. 1989. Ango. TM. milundentoodt'motion. Revised edftfon. NY: Simon & Schuster. 

Tedeschf, J.T. 1984. A socfal psychologfcal fnterpretation of human aggression, fn Social 

pqc/rology of .,,asion. From indlMdual beluwiaur to IOdal interadion, edfted by A. Murmendey. 

Berlfn: Sprfnger-Verlag: 5-20. 

Terblanche, S.J. 1981. Die verband tussen selfkonsep en afwykende gedrag by Sek~re
skool leerlinge. Pretoria: UNISA. M.Ed.-Verhandeling. 

Theron, A. 1990. Gedragsversteurfngs by kfnders en adolessente, in Suitl-.Aflai/caanle 

lllllulboek.van abnormafiegedrll(J, saamgestel deur D.A. Louw. Johamesburg: Southem: 415-447. 

Thom, O.P. 1985. Adolessensfe, fn Jtenilik.eontwikkeling, saamjestel deur D.A. Louw, L.C. 

Gerdes & W.F. Meyer. Pretorfa: HAUM:339-407. 

Thomas, A. & Chess, S. 1984. Genes is and evo 1 ut f on of behavf oura l disorders: from 
infancy to early adult life. TlteAnterieanjoumal ofpsyclailll1y, 141(1) :1-9. 

Thomas, A. & Chess, s. 1991. Temperament fn adolescence and fts functional sfnfffcance • 
.Bncyclopmia of~ II, 1131-1140. 

Trfvers, L.R. 1971. The evolutfon of recfprocal altrul'sm. ~reviewofbialogy, 46:35-

57. 

TToJanowf cz, R.C. 1978. Juvenile delnqumcy. Cont:eptuuul control. 2nd edftfon. Engelwood l 

Cliffs. NJ: Prentice-Hall. 

Va 1ze111 , L. 1981. hydtobiolory of llflll'Ulilln anJ. vi.olmce. NY: Raven. 



210 

Van den Aardweg. E.M. & Van den Aardweg. E.O. 1988. Dictioru.vycfmapericaleducation/eJzlC-tllio

nal prychology. Pretoria: Enterprises. 

Van der Merwe. S.E. & Jacobs. L.E. 1992. Die intoprauuie van~ Pretoria: 

Academica. 

Yan der U nden. F. J • 1991. Adolacml lifeworld. Theoretical and maperical orienlationl in 

IOCiali:zation proca:ra cf DukJa youth. A ,,,../ution cf 1ocial-«:alagical ltullia. Amsterdam: Swets & 

Zeftlfnger. 

Van Niekerk. P.A. 1986. Ortopedagogiae diagnmtiek.. 3de dT'uk. Pretoria-Wes: Gutenberg. 

Yissing, Y.M., Strauss, M.A., Gelles, R.J. & Harrop, J.W. 1991. Verbal aggression by 
parents and psychosocial problems of children. CltilllabuMand~ 15(3):223-238. 

Vrey, J.O. 1977. Of e rol van die sel fkonsep fn sel faktualfsering. Edzv11Te. Tytl.llmfvan tlU 

Paladtrlt O~ Pretoria: UNISA: Jaargang 6.1 en 6.2. 

Vrey, J.D. 1984. IMopvoedinginayadfa/rJualiioinf. 3de druk. Pretoria-Wes: Gutenberg. 

Vrey, J.D. & Venter, N.E. 1983. Manualtotl&eadolacentie/f-conapt1t:a~(ASCS). Pretoria: 

UNISA. 

Wauchope, 8.A. & Strauss, M.A. 1990. Physical punishment and physical abuse of American 
children: incidence rates by age. gender an occupational class. in Physical violenee in 

Amaican [amilia, edited by M.A. Strauss. R.J. Gelles & C. Smfth. New Brunswick: 

Transaction: 133-148. 

Weiner, I.B. 1975. Pscychodynamfc aspects of learning disabflfty: the passive aggressive 
underachfever, fn Adolacent~ edfted by J.J. Conger. NY: Harpur & Row: 368-373. 

Wicks-Nelson, R. & Israel. A.C. 1984. BehaviourtlbortlaJofdlil4hood. NJ: Prentice-Hall. 

Wolff, E. 1990. Leerteoretiese perspektiewe van abnormale gedrag, in SuillrA~ 

Hantlboelc van abnonnali! ~ saamgestel deur O.A. Louw. Johannesburg: Southern: 80-94. 

Wonderly, D.M. & Rosenberg, S.L. 1987. Understanding aggression in treating emotionally 
df sturbed youths. CW and youth mvica, 10 (1): 29-48. 

Youniss. J. 1980. Parents and Peers. in Social developmenL A Sull.van-Piaget penpedive. 

Chicago: Unf versf ty of Chicago. 



211 

Youniss, J. & Sroollar, J. 1985. Atlolacmt"1atioru wi.thmothen,fathenanJ.frienda. Chicago: 

University of Chicago. 



GEVALLESTUDJ:E A 

Jan, standerd 9, vyftien jaar oud 

BVLAE A:1 

FIGUUR 1: Menstekening van Jan 
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FIGUUR 2: Gesinstekeninge van Jan 
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BVLAE A:2 

Jan se sinsvoltooiingsprotokolle: 

.••.• -..-,: -"!--~ ,,..-

VOLTOOI on:; VOLGEHDE SIUHE 011 JOU HERKLIKl: GEVOE1-!f,NS UIT TE DRUK. 
PROBEER 0!1 ALMAL 'l'E VOLTOOI. 

I' 

2 • My vr iende .-<:::..< aa.....:....._.aa.....&;::::,m~,~;c:::__..:::;-;<;:;.7:.._.::l-?ZZ~tJ.e:::;.::de~,< -~G1?Z~·~~~"':.::i:<:___.../.a.:;,.,.:.::;z...:;.:::"¥,~/;;..:~;.i:;/_ ...... -t~/,.:::;~a:.....w:""'-;;;.a __ ::... 
./YCVf ia ;:-//,?, 

3. Werk is vir my H{<k 

4.~isj~er_~L~'~a~-~-~'~-~A~e~z~,-~b/~<~d~~~~~~~~~~~~~-znL-~-~~-~-~_~n~i~-~---
,,----

5. In die toekoms sal ek 

=3'.""V( id't? .... "74;7!2 ? z:??l,.c 

8. S~rt is vir ~ ·--~~~:2z4~~d~k~-£~~~~~-~~~~-~~-/~~~~~r~-~~~~4~~~~~~~~~~~-~~~~~ 

9. ~~ft--t~ -;:~/:::/7:::=====,....:f-n~=-..//~-~=:;;::!f:t~~~~;=====f?l~. ~e~6-+.i4=----------=-: 

11. Die seuns 

12. Ek sal verkies om 

LS. Die meisies ~0 l'f:? ~~ -<714R 

'77Z<')1 ,.<?14 47~:a: _____ -e.ki__ -;;15a.L-

ace.e/2 
~ 

-~· 



3 

18 :Hoofpyn 

19. As ek ~n probleem het 

.-----·---.. -~··-

\-:::----____ ,/ 
-......... _ 

20. Die vak wa t ek haa t is --44,,.4~/""-:':JK:::?:.::::::~.&~;..~/l\.o....::d::.:.':ef.::::z:...:a~1~<'.'d~/,~e=:-.. ____________ _ 

21. 

22. 

24. 

25. 

26. 
27. 
28. 

28. 

29. 

31. 

32. 

33. 

34. 

/37. 8 

As en mens 'n fout maak 01 1 .eez< 
/.1;' 

Die regte ding om ts cloen is 

My broer 

Huiswerk is 

Hy pa . - ···~'d::z._..-.<?1:z.t.c~· _.,..1.&::;:::;.z;4:.4d.z:· /?"'c._ __ .-r,::::;c..../Yla:::z__. _ .. _.&c;..' ~,;:;;<';:;:;.:::./,?".::;;.,. '2-::::;::Z..:;.< -.:...· ;;,.,"'7';_'-?;_,..,.:;;.'--.:;;:...__,,.:;;-;·--"""<-"-'·<f'.'.'."-':....,-::::"'""""cy:::..,:::.-.:".._..., ...... .r. __ _ 
·- v· 

-e/-, /~~cr2 

'n Mo~der _.flr::I...J.1J;.aG· ""<----d~/-c'~(..:L;...~~'"":::._-~J't:i.,L....44?.a:;;~dd~~.l..~-7,,e...::42~ .. 1""'L.__......<Z21::;....r:..""'"""'£"'"""'Z.__ __ 4...,~ ... ...._.J_. __ 

. Kvm<vu.-..... 
As iernand my terg 
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38. 

39. Mense -

40. My grootste vrees is 4~ :·./J.//<f774<;n PL a.ee.. 
' ~ '·'----------- ···- - . 

42. Van nou af sal ek _. .... Y.t:...iiQ.~~~~---------------------
- . -- . --· - - \ 

43. Hy senuwees 4>2 -;-ye4«~ } 
-- _-:-___ ····- ·····- ---------···-·,,, _____ _ 

44. Die enigste r'.'l~e~l;ikheid is .........:..es.::::;4:.:£ . .;e:-' .. =-..-..:!:.G:a~~-g;.4:.:z..:::::az.:.:·"'"·..-:o..· _ ... .«.:z.ka.~"7.::;..:::;..·-""'4""-""U...,,-.~----
_ Aw:<m&P-<77 aJAa, 

48. Orn pak te kry _...::d.:t:.· CZ;;;Z...---~~:d~: :=-::z::£~44'...JC~,--"""'<Z~~e~g~a:=-a:::=-----------

49. Ek het rnisluk 
-2!2 r1( 

51. 

52. 
? 

As e1: kwaad word A~-.zv?° r;?6. ~ s.4 ~ · 4~~4"2 

.414? <1(04./4 <',a- c 

53. Ek moes nooit f?.e<;j<<21< ~· . t:&.27, ..-n 4.3 ,, 

54. My ma sal 

56. As 'n mens nie hard werk nie ,__,~ -<?-a::~ 
~-~~~~"'--~"-'"-'"----'-;;r-5"""--,,,,,._---~ 

57. 
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BVLAE A:3 

PERSOOHLIKHEIDSPROFIELE VAN JAN 

BVLAE A:3:1 

Jan se EPI-profiel: 
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BVLAE A:3:2 

Jan se HSPV-toetsprof iel 

IPAT H.S.P.Q. TEST PROFILE 2114 

Name: Age: ___ Sex: ----.,..---- Std, In. School: ___ Dale: 

a: 
0 .. 
u .. ... 

A 

0 

c 

0 

E 

F 

G 

II 

J 

0 

o, 

u, 

o. 

"-Sctlfe 

,.,.... form 
fOIDI 

A n 

-, 
-- -- ---, 
3 

----· 
9 
I I 
----

l2. 

Sien 
Sc0<e 

4 
5 
d 

---
5 
1 
1 

'3 
2, 

LOW SCORE 
DEscnir·noN 

r.rn11cAL. nEsEnvrn. GOOL 
(Scht101hymia) 

DIJLL, LF.SS INTELLIGENT 
Clow gP.neral ml"ftlal Ctif'CICilyt 

EMOTIONAll Y IMMATURE AllD UNSTABLE 
(Ego weakness1 

DELIREnA IE, STODGY, rLllCID 
(Phlegmatlc TemrMet"au1C?fl'I) 

0111111r111. Mn 11, 11rrrr111rm 
(!i11l)lt1l~!itvnri1t~il') 

soneR, sn.Etn. SEmous 
· · (Oesurgent) 

CASUAL, OUll TlllG, UUDEPENDABLE 
f'Supe, egO·• Weakness) 

Tlf.:'IU, llUU!Al·SENSITIVE, SllY 
(lhteclial 

------- ---!-----------------· 
5 4 
IO 1 
11 10 

POACllCAl. TOUGH·MINDED 
· (ttama) 

VIG.OROUS, GOES READILY WITH GnOUP 
(Ze('roal 

·------·------------
SECURE, nEmueur. coNr10ENr 

(Cnnlldenl Mr.quac:yl 
-- --- -- --1----'------·-------
Ho 9 
q 

II 
4 
1 

anouP FOLLOWEn, VALUES SOCIAL 
APPOOVhL 

------·----------

nn.AXF..D. cnurcmr:11 
(low Erg·1e f "''~kN1J 

Second·Ordcr Facto1s (011llonal): 

Extraverslon [==:J Anxiety~ 
Comments: 

STANDAOD TEN SCORE (STENI 

9 10 

0 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
0 

• 

• 

• 
e 

• 

!llFN!I 

HIGll SCORE 
llES.::OIPTION 

WARM, SOFT·llEARTEO, rllRTICIPATING 
(Cyclolhymlal 

MORE INTELLIGENf, nmmn 
(HIQh General Menial C.•oacilyl 

E"10TIONALLY MATURE, Sf ADLE, 
REALISTIC 
(Ego !\lrenglhl 

uunESTnAINED. NERvous 

(Excllahililyl 

A~~r1111vr. ACHJU •;·avr. Ill '1111 HUI!~ 

(Ocwnln:m<:r1 

llAPPY·GO·LUCKY, ENlllUSIASTIC 

(SurgenO 

CONSCIENTIOUS, PERSEVERING 
r·super Ego .. Slrenglhl 
---------·--------! 
YF·~runesOME, TtllCK-!'iKIHHEO 

(l'Mmial 

TENDER MINDED. SEllSlflVE, PnOTECTED 

(Ptemslal 

INDIVIDUALISTIC, OBSTRUCTIVE, 
REFLECTIVE 
(Coa'slhenlal 
------------~-----! 
OISCOllOAGEll, wu1111rnm, SELF· 
REPROllClllHG 
(GUtll Proneness( 

MAKES OWN DCCISIONS, nES.OURCEFUL 

(Sell·Sufliciencyl 

-------'---------· 
SEl.F·COtnnou.rn. snr RESrECllNG 

tSlronn Self·Suflicicnrv1 

l[NSE, DntVEN, rn~lllAlllE 
Ctllgh Errjic l e1lsion1 



GEVALLESTUDJ:E B 

Stlaan, standerd 7, vyftlen jaar oud 

BVLAE 8:1 

FIGUUR 3: Stiaan se menstekening. 

·A 
i \ 
~ \ 1). 

l \ 
' \ /-{ 

I 
i 

/ 
' i 

I 

\ I 

s I 
if 
! 

ii ' 

;.·!\!. J ~ . §1 
-:.· -.. :~. ". ; . 

! 

., 
! 

' 

'· 

.: 
i 

/ 
I 

\ 

7 



FIGUUR 4: Stiaan 

BVLAE 

se gesinstek . en1ng. 

8 

B:1:1 



BVLAE B:2 

Stiaan se sinsvoltooiingsprotokolle: 

vOLTOOI DIE VOLGENDE SIUNE Ol.1 JOU WERKLIKE GEVOELENS UIT TE DRU!<. 
PROBEER OM ALMl\.L TE VOLTOOI. 

1. Ek sal daarvan hou om - -;-- ~ l-.-"f \'J\ s;. N \'}\~ D 0 \() k \:-1£1\ i-s: .. R '-/ . . . . -
2. My vriende :C~ ~~"1-E. f\"b.T~Q)\..) ~S\~ E:f\l \\k!Y(\ 
. · D ~ f?l u \j ~ g,__ M y · . . 

3. Werk is vir my LE j\\) £ R \'\ S E \'\ Q \?t\-\ \:$. =+-- S'>l 
~~ \ & S\)C'x ST'S: 1 .. 

ti. Ek is jar:i.mer E \\ \.\S:-1" N aa rr C--h)BR ~ 
"t~ sn. \\"\) \~ 1-

3. Wat my hinder is 

9 

~~~~--..,.-~~~~~~~~~~~~~~~ 

4. ~i~a~~dreig~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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19~ 

20. 

21. 

22. 

::·~·· 
• ,· ~~~1..2~...,...:l.J.l!:...?:i1.--~~~f.--~~l:\,,,.l~~~.L..:~~~4=3........::~~~~~--~~~~ 
24. 

25. 

27. 

2:..·:. 
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/• 
38. As ek gaan 

39. 

41. 

42. 

43 • 

. 44 
\;.l' . 
>'45. 

46. 

.17. 

43. 

51. 

SS. 

56. 

Ek :-ens ~, ~'i>:S) kS:} ~~~ ~~- \'£"" ~.)( 

-sn~;G~~ ~~X"~ ~~\)%\SS:~;~ 

As 'n mens nie h d werk nie \, ~~ ~'{S-.)f S'>Q. ~ . 
\~ ~~,,~\.\.).~_) \\ ~ 
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BVLAE B:3 

PERSOONLIKHEIDSPROFIELE VAN STIAAN 

BVLAE B:3:1 

Stiaan se EPI-profiel: 
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BYLAE B:3:2 

Stiaan se HSPV-profiel: 

IPAT H.S.P.Q. TEST PROFILE 2114 

Name: Age: ___ Sex: ___ Sid. In School: __ Dale: 

a: Raw Scme STANDARD TEN SCORE (STEN) 
0 Sien LOW SCORE HIGll SCORE .. Average 
u Score DESCRIPTION OESCRIPT'')N ... F0<m roun 5 • 9 10 ... lolal 

A n I 
9_ 5 CJll llCllL, llESERVEU, COOL WARM, sorr-llEARIEU, PARTICIPATING 

A (Schltolhymia) • • • • • • {Cyctothymlat 

-- -- --
6 4 DULL, LF.SS INTELllOENT 

Mone INTELLIGENr. nmGUT 

B (low or.nr.ritl "'ental capacity) • • • • • • (High General Mental Capacity) 

---
1'3 --, E ... OTIONALLY MAIUllE, STABLE, 

c 
EMOTIONALLY IMMATUllE ANO UNSTABLE REALISTIC 

(Ego weakness) • • • • • • (Ego Slrenglh) 

-- ---
IZ 6 DELllJERll TE, STODGY, PLllCID 

UNRESTRAINED, NERVOUS 

D {Phlegmatic Temfjerament) • • • • • (Excitability) 
... 

14 9 nm 111rt11, Mii u. urPrunn11 A~~rn uvr. "'~nm •;·~1vr. 111 111 1 1 1ou~i 

E (!it1bml~~lvnnn,!lll • • • • (Oondn:.nr.r.) 

-- --
12 l SOIJER. Sii.ENT, SERIOUS 

llAPPY-GO·LUCKY, ENTllUSIASTIC 

F (Oesu•genll • • • • • IS urgent) 

13 -, CllSUAL, OUllTlllG, UllDEPENDllBLE 
CONSCIENTIOUS, PERSEVERING 

G f'SupP.r Ego·· Weaknesst • • • • • • ("'Super Ego" Slronglh) 

------------- ------------

'" -, TIMI!!, lllllEAT SENSlllVF, SllY 
VFNtUnESOME. TlllCK.!)KINNEO 

II (fhrectla) • • • • • • (Panniat 

---- --- ---

~ 3 PllACllCllL, TOUGll-MINOED 
TF.NDEll MINDED, SENSITIVE. PROTECTED 

(tlarrta) • • • • • {P1emsla) 

<6 5 VIGOROUS. GOES llEADIL Y WITH GROUP 
INOIVIDUllLISTIC, OBSTRUCTIVE, 

J 
REFLECllVE 

(ZeppiaJ • • • • • • (Coasthenia) ---------------- ---· --- - ·--------- ·--

11 6 5Ecune. RE51llEUT, CONrlDENT 
OtSCOllflAGCU, W(.)ltllVIUG, SELF· 

0 
REPROllClllNG 

(Conlldcmt Atlr.quar.yt • • • • • • (Guill P1on0t1ess1 I -- ---- -- -------
a, ~ 4 GROUP iuLLOWER, VllLUES SOCllll MllKES OWN DECISIONS. RESOUllCEFUL 

llPPllOVAL • • • • • • (Self·Sufficlency} 
tGmus1 OP.prnrlem:y) ------------ -- -- ---·---- -----

o, I \ s CAll(Lr!;~. ita•onr~; 5tA.r~1>Arn1~l.1.Ax • • • • • • SF.1.F-CONTROLl.fll, sr1.r RESl'ECTING 

(Wr.:tk Sr.II Sr.ntimr.nlf 
(Slron9 Self·Sullicicncvl 

----· ---- --·--- -----·-·------·- --·· 
a, -, ij. nF.tA.XF.O, COMrO!;ff) • • • • • • TENSE. DRIVEN. lllRllllRLE 

(low Ergtr. f r.n!'ll<M•t 

t 
(Hlqh EuJiC 1 en:tit>nl 

Second-Order Faclors (Optional): 

c=J Anxlclyc:J 

a 10 

Exlrnvcrslon SIFNS 

Comments: 

-- ;..;;vrir.hl1!-iMfn-;ih,;;t;;;-;;;;;.;~~iii,:'"".~~~Mffilv f;;;ti:,-Ai'1 ,i,;i:1r. ,,..,,.,vrrl P1intM i._ ii'F."A-·----------·-
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GEVALLESTUDJ:E C 

Johan, standerd 6, vyftien jaar oud 

BVLAE C:1 

FIGUUR 5: Johan se menstekening. 

FIGUUR 6: Johan se gesinstekening. 



BVLAE C:2 

Johan se sinsvoltooiingsprotokolle: 

IHSTttucnoHs: Below :ire sixty partly co111plctc:tl sentences. Rc2d e:ich 
one :111tl lini~h it by writing the lirst thing th:it comes 
to your minJ. \.Vnrl< u quicldy 2s you c~n. If you e:in- · 
not complete 211 item, circle the number :111<l return · 
to it lacer. 

1 
1 --

1. t feel th:it nl)' f2ther selJom , .. lc_e , ol [-:· ~f::J' 
1. When the od.ls :ire ,:1g:1inst mer lee.\::~ r!?C/""111 ·\Cj i:I o\ f C\ b 1Y'\C'\ G-\ -·,3 Ir::; 
J· I :1lw2ys w:inrcd ;o kvQ.. 0 f'Y'Ob;:>f"' b; lee . J . _ I 

1 4. Jf J were in charge L ~6'-'1.ID. Y'Yol<<e I .~E' ,-..,..,0 rQ_ ("~; E'r' Loi -e.\.]et~'1 ~co'~ 
S• To me the future looks \ 1ke I G :,..J 1 : 1 i:.,;:; r-~ I\ 2i [." -ii·· • _ j ~ 
6. The men over me - · . "-= l r'01 ('\()I ~ 

• 7. I know it is silly but I :irn :ifr:iiJ of~· C.,h'c; I"°'. 
8. l feel th2t :i rc:il friend$~1ol i-.-efp ,....e'-i"' ewer.__ c.v~ 
9. '\-Vhen l w:is 

0

:1 child , _ _/ -=-' 
ro. My idc2 of :i perfect wornm BIL.A~ <'-;!e~ . •"--C.< \e::.~ 8ro{ 
11. When I sec :i tn:in :ind :i worn:in together ' · '.J 

n. Comp:ired with most families, mine - · ./' 
i 3. At work, I get :ilong ~st "'ith, 1"1.';j · r 1 ~ ~ • 

14. My mother 6 0<.i LI\ '-G.~ ~4 r'\ 1 C7 
rs. I would Jo :mythinc to 'fbrzer the time I ~Cf'i ~ drQU:-./ 
16, If my f:ither would only MO· tu k::d?Sb tor ~ j,-.._/'S 
17. r bclie\•e th:it I h:zve the ability to d 6 CJ.:.1t J-...,· i:>g 
18. I could be perfectly h~ppy if J:- L-J,dr>::'>O h.o.'f<? :,..::r"'·~.)-o/e/")o"'?"S 
19. If people work for me , , .. I L. ~ 
10. I look Corw:ir<l to b1ve ~/,C1 c;vr=> . 
11.Inschool,myte:icherscre. (\CD~O V"\,C..( 60 f"-i'C 
:u. Most of. my. friends don't know th:it 1 2m :ifr:ii~ of C-; cJ·'I b , 0 c 
23. I dont lilcc people who~-~ c::r~i..\,),,"'\CVC..._j~ 1--,lJ.rc 
14. Before the w2r, I . ':! -· .::J 1...... /'J . · 

2r. l think most girls~ 0€~ '!'\\~ 
2~ ll!y ~eeling :about married life is ,.,..---.... 

·' 
'-Ci'YJ i [ L1 

. ·:J 
c__.rtl-: ~ 

,. 
t-c 

C.. I 
1 rC,L..-
! " 

15 

:·'Y\{_ 
(_,J I . !::17 . 

-"I· 
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BVLAE C:3 

PERSOONLIKHEIDSPROFIELE VAN JOHAN 

BVLAE C:3:1 

Johan se EPI-profiel: 
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BVLAE C:3:2 

Johan se HSPV-profiel: 

JPAT H.S.P.O. TEST PROFILE 2114 

Name: Age: ___ Sex: __ Std. In School: __ Dale: 

a: Raw Sc0<e STANDARD TEN SCORE (STEN) 
0 Sien LOW SCORE HIGll SCORE .. 
u Score oescmrTroN DEs.:mrnoN .. F0<m rnnn 8 s 9 10 ... Jolat 

A A 

J1l • cm llCAL. llESERVEll. COOL WARM. SOFJ.ttEAllTEU. PARTICIPA llNG 

A fSchlzolhyrnial • • • • • • • (Cyclolhymlal 

-- -- ---
~ -, DULL. lf.S$ INTELLIGENT 

uone INfELLJGENr. IJOIGl-H 

0 {low gt'!neral menlaf c-apacily, • • • • • • {High General Menlal Capacily) 

---
l5 s El,IOTIONALLY Ml\IURE. STABLE. 

c 
EMOTIONALLY IMMAIUllE AND UNSTABLF. llEAUSTIC 

{Ego weakness1 • • • • • (Ego Slrenglhl 

---- ---
9 5 OELlllEllATE, STODGY, PLACID 

UNRESTRAINED, NERVOUS 

0 {Phlegmatic Temperament} • • • • • {E•cifabilily) 
- - -·· --- -··· ·---

9 5 01111un11, Mii o. orPnu1n11 
Ar.~rfl uvr. A<~nm ·~~·.1vr. m flf t 11ou~~ 

e f~i11bml!t"';IVtJnft,~J • • • • • (01Mnln:mcr• 

------ ·--
14. 'Z> sonEn, Sii.ENT, semous 

HAPPY-GO-LUCKY, ENlltUSIASTIC 

F (Oesurgont) • • • • • (SurgenO 

ii q CASUAL. QUI ITING, UNDEPENDABLE 
CONSCIENTIOUS, PERSEVERING 

G ("Surr.r Ego" Weakness) • • • • (""Super Ego"' Slronglhl 

--------·--· --· --·-----------
'H Ho q TIMI!>, lllll[AT SENSlllVF., SllV 

(fhrecllal • 
VFtlfUOE~OME, ftUCK-!":KINNEO 

• • • (ParrniaJ 

-------
G 4 PnACl ICAL, TOUGH-MINDED 

TF.NDER MINDED, SENSlllVE, PROTECTED 

(ll11rrial • • • • • • (P1emsia) 

C6 5 VIGOROUS, GOES READILY WITH GROUP 
INDIVIDUllUSTIC, oesrnucnve. 

J 
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GEVALLESTUDIE D 

Jacques, standerd 9, sestien jaar oud 

BVLAE D:1 

EERSTE ONDERHOUD 

Jacques se ouers het horn persoonlik, teen sy wil, na die Onder

wyshulpsentrum gebring omdat hulle horn nie meer tuis kon beheer 

nie (postulaat 5). Hy is rebels en opstandig tuis en op skool. Hy 

wil nie meer skoolgaan nie omdat hy die skool, skoolreels en on

derwysers haat (postulaat 4). Hy rook, misbruik drank en was al 

met daggarokers deurmekaar (postulaat 12). Die skoolhoof wou horn 

op die stadium skors om bogenoemde redes en omdat hy so bale stok

kies draai. 

Jacques se ouers kom oud en afgemat voor. Hulle het na drank ge

ruik (postulaat 3). Jacques was glad nie beindruk met die hele si

tuasie nie. Al wat hy wil doen,_1s om 'n tegniese kollege byte 

woon en weg te kom uit die huis. Hy was bale onwillig ·om met pro

jeksie toetsing te begin en het bale kere nie vir terapie opgedaag 

nie. 

Die verkenningsmedia wat vir Jacques gebruik is, is die mensteke

ning, gesinstekening (aangepas), sinsvoltooiingsmedium, EPI en 

TAT. 
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BVLAE D:2 

GESINS- EN HENSTEKENING 

Die tekeninge hieronder is afdrukke van die gesins- en mensteke

ninge wat deur Jacques weergegee is. 

Figure 7 en 8: Hens- en gesinstekening van ~acques. 

}J a (~ perd. 

i~ 
_ ......... 1- --....._,,,_, 

,;.~! tt,_ 
·;;_~~.:, 

JI ' 
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BVLAE D:2:1 

MEHSTEKEHIHG 

Die waarnemings ult die menstekening van Jacques word in TABEL 21 

weergegee, asook moontlike interpretasies van elke waarneming. 

TABEL 21: Waarnemings uit menstekening van ~acques. 

Waarnemings uit tekening Moontlike Interpretasie 

1. Begin nie dadelik of binne Onsekerheid; gespannenheid; 
halfminuut na versoek om te angstigheid (postulaat 1) • 
teken nie. 

2. Min tydsverbruik. Opstandigheid; lewensonseker-
held; afwysing van die taak of 
ondersoeksituasie. 

3. Figuur meer na links geteken. Introversief; selfbewus; basies 
onseker. 

4. Figuur op boonste helfte ge- Ingestel op prestasie, maar be-
teken. lee£ homself as ontoereikend 

(postulaat 8) . 
Onsekerheidsbelewing. 

5. Baie kort sketsagtige lyne. _, An gs (postulaat l) • 
Lewensonsekerheid. 

6. Stywe lyne. Opstandigheid en aggressiwi-
teit. 

7. Klein, skraal en tingerige Gevoelens van verwerping (pos-
figuur. tulaat 3) • 

Terneergedruktheid; lewensonse-
kerheid. 

8. Groot kop in vergelyking met Aggressiwiteit. 
lyf. Intellektuele aspirasies. 

9. Grynslag (mond). Gemaak-vriendelik. 
Soek na goedkeuring in inter-
persoonlike relasies. 

10. G:root ore. Oo:rgevoelig vi:r k:ritiek (postu-
laat 8). 

11. Uitgestrekte a:rms. Behoefte aan liefde. 
Lewensonsekerheid. 

,,_ 

12. Hande, vingers en voete weg- Onsekerheid; gevoelens van hul-
gelaat. peloosheid; onmag om te p:res-

tee:r; sosialiseringsp:robleme; 
nee:rslagtigheid (postulaat 1) • 
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Uit die menstekening kan die volgende afleidings met betrekking 

tot Jacques se relasies met sy gesin, die self, die portuur en sy 

aggresslewe gedragsmanlfestasles gemaak word: 

Dit wil voorkom asof gesinsrelasies uiters ontoereikend is as ge

volg van die onsekerheid en angstigheid wat uit die gesinstekening 

na vore kom (postulaat 3). Opstandigheid teenoor outorit!re figure 

mag voorkom, maar hy smag oak terselfdertyd na liefde (postulaat 

5 ) • 

Ontoereikende gesinsrelasies manifesteer in 'n ontoereikende self

konsep (onrealisties-negatief) wat gekenmerk word deur terneerge

druktheid, gevoelens van verwerping en lntroversie (postulaat 8 en 

10). Die karaktereienskappe kan daartoe lei dat Jacq~es se por

tuurrelasies ook ontoereikend van aard is, alhoewel hy na goedkeu

ring in interpersoonlike relasies soek (postulaat 12). 

Opstandlgheid en aggressle word uit die menstekening geidentifi

seer deur stywe lynvoering en 'n groot kop. 
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BVLAE 0:2:2 

GBSIHSTEKBHIHG 

Jacques het geweier om sy gesin te teken. Dit mag op ontoereikende 

gesinsrelasies dui (postulaat 3). Die terapeut het dit aanvaar en 

hom toe versoek om sy vader en moeder as objekte te teken. Die 

versoek was meer aanvaarbaar. 

Jacques het sy vader as 'n perd voorgestel omdat 'n perd, volgens 

horn, 'n aggressiewe dler is (postulaat 3). Die gevolgtrekking wat 

hleruit gemaak kan word, is dat Jacques se vader moontlik aggres

sief teenoor sy seun optree (postulaat 7). 

Jacques het sy aoeder as 'n swaan geteken, wat kan dui op 'n meer 

toereikende relasie met haar as met sy vader. Die swaan kan ook op 

skoonheid dui. Volgens Jacques is sy moeder 'n baie mooi vrou. 



23 

BVLAE D:3 

SINSVOL TOOi ING 

Jacques se sinsvoltooiingsprotokolle: 

Complete these sentences to express your real feelings. Try to do every one. 

Be sure to m~e a complete sentence. 

- 2. 

< 
, ' 

6. 

~ . 
8. The best =L....e;./0.l,,L-~..1..L-J~c.=.--_.,,,_____.~~~~~LL-----(;,,.D>.-L-.ld-f..---'-<::=--..=!~~;i..------

9. \Vhat annoys m~\.-"-"~=w~~~J-LL;U...V...L.-"'~..L,.p.J..£;~.:....:_j,.¥..l....J~~J...h'-~~l-2d~::!.A..i'-6£.~~:.b.!'l~I 
. ---·-·--···~·· - -:·_·!'. -· 

11. 

13. 

14. In school t ~ 

15. I can't cp- fu Ci I tJ.r rd , I 1l1 e [if; .1 Jr;, t a ae'.f; -f-.ot ft:. 
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BVLAE D:3:1 

SIHSVOLTOOIIHGSPROTOKOLLE 

Jacques se sinsvoltooiingsprotokolle kan soos volg in tabelvorm 

ingedeel word. 

TABEL 22: Sinsvoltooiingsprotokolle van Jacques. 

(Die nommer dui die sinnommer aan, terwyl P of N die positiewe of 

negatiewe aard van die sin aandui). 

Aggressie Gesinsrelasies Relasie met die Portuurrelasies 
self 

5 Skuldge- 11 Goeie re- 7 Lae self- 40 Goeie re-
voe lens N lasie met konsep N lasies met 

13 Vr.ees om moeder p 5 Skuldge- vr.oulike 
iemand te 20 Swak re- voe lens N por.tuur-
vermoor N lasies 9 Skuldge- lede (pos-

19 Impulsiwi- met voe lens N tulaat 11) p 
teit N susters N 12 Depres- 2 swak re-

25 Ernstige sie N 6 lasies met 
pr.obleme 18 Senuwee- 14 skoolwerk, 
met ge- agtig N 15 skoolpor-
sinsrela- 23 Skuldge- 37 tuur en 
sies N voe lens N onderwy-

32 Vr.ees om ser.s (pos-
huis toe tulaat 11) N 
te gaan N 

33 Vader, 
moontlik I 

alkoholis N 
35 Vader tree 

skoor.soe-
kerig op 
(postu-
laat 6) N 

40 Goeie re-
lasie met 
moeder p 

Ult die sinsvoltooiingsmedium kan die volgende gevolgtrekkings ge

maak word met betr.ekking tot Jacques se relasiestigting en aggres-:-_,_ 

slwltelt. 

Dit wil voorkom asof Jacques goeie relasies met sy moeder het, 

maar nie goed met sy susters oor die weg kom nie (postulaat 3). 

Ernstige probleme in die gesin kom voor as gevolg van die vader se 

drankprobleem. Die moontlikheid bestaan dat die vader outoritAr en 
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aggressief teenoor sy gesin optree, daarom dat Jacques die huis 

vrees (postulaat 3, 5, 6 en 7). 

Jacques se ontoereikende gesinsrelasies manifesteer in 'n onrea

listies-negatiewe selfkonsep wat qekenmerk word deur depressiwi

tei t, senuweeagtigheld en skuldgevoelens (postulaat 1 en 8). 

Jacques se portuurrelasles met die vroulike portuurgroep blyk goed 

te wees, moontlik as gevolg van sy goeie relasies met sy moeder. 

Hy kan egter neig om met 'n negatiewer portuurgroep te identifi

seer, as gevolg van sy negatiewe houding jeens die skool, skool

werk en onderwysers (postulaat 12). 

Jacques se aggressiwitelt word veroorsaak deur sy ontoereikende 

geslnsrelasies, ontoereikende selfkonsep en ontoerelkende portuur

relasies (postulaat 8, 10, 11 en 12). Skuldgevoelens en vrees ma

nifesteer as gevolg van sy aggresslewe gedragsmanifestasles (pos

tulaat 1). Sy aggressiewe gedragsmanifestasies teenoor andere kan 

daarop gemik wees om sy selfkonsep te versterk. In die situasies 

manifesteer 'n onrealistles-positiewe selfkonsep (postulaat 10). 
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BVLAE 0:4 

BPI 

Die verskillende persoonlikheidstrekke, soos ult die EPI na vore 

kom, word in TABEL 23 weergegee. 

TABEL 23: Persoonlikheidstrekke volgens die.EPI van Jacques. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Dimensies 

Gehoorsaam 
Wankontrole 
Behoedsaam 
Somber 
Wantrouig 
Beheersd 
Aggressief 
Sosiaal 
Vooroordeel 

Roupunt 

22 
8 
14 
4 
12 
22 
3 
17 
39 

Sy profiel sien soos volg daaruit: 

so'='p..P..'-

Persentiel 

82 
21 
49 
35 
64 
61 
14 
67 
72 
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BVLAE D:4:1 

UI'l'VALLE VOLGEHS DIE EPI 

Vir die doel van die studie word slegs uitvalle onder 15\ en bo 

80\ bespreek. 

Gehoorsaamheid (82%): Die hoe telling dui op die neiging om dinge 

te aanvaar, betroubaarheid, gehoorsaamheid en afhanklikheid. Die 

hoe telling kom in konflik met die hoer gemiddelde telling wat 

Jacques vir die dimensie wantrouig (64%) behaal het. Die hoer tel

ling dui op koppigheid, fyngevoeligheid, 'n sarkastiese houding, 

vyandigheid en 'n kritiese ingesteldheid. Die persoonlikheidseien

skappe kan meer met Jacques se negatiewe houding teenoor sy vader, 

die skool en skoolreels in verband gebring word (postulaat 3 en 

4) • 

Aggressie (14%): Die lae telling dui op min aggressiwiteit. Hy 

neig om effens passief te wees en-nie sy aggressie openlik te toon 

nie, maar eerder te onderdruk. Die lae telling kom in konflik met 

die kombinasietelling van hoe gehoorsaamheid en die lae gemiddelde 

telling vir behoedsaamheid. Die kombinasie dui op die neiging om 

swak te oordeel, avontuurlustigheid en impulsiwiteit, wat in ver

band met aggressiewe gedragsmanifestasies gebring kan word (postu

laat 4). 

Ult die EPI kan afgelei word dat Jacques in konflik verkeer tussen 

gehoorsaamheid en wantrouiqheid. Dit kan moontlik wees dat hy meer 

wantrouig en minder gehoorsaam is as wat hy voorgee. Die konflik 

verklaar moontlik sy negatiewe houding teenoor outorit~re figure, 

veral sy vader en onderwysers, asook die skool en skoolreels (pos

tulaat 3 en 5). 

Sy aggressie is passief van aard. Dit kan wees dat hy ult vrees 

vir sy vader, sy aggressiwiteit onderdruk (postulaat 7). Onder-
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drukking van sy ware aggressiwiteit lei tot die manifestering van 

die konflik tussen gehoorsaamheid en wantrouigheid. 
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BVLAE D:S 

TAT 

Hieronder volg 'n opsomming van die belangrikste TAT-protokolle 

van Jacques: 

Kaart 1: "Outj ie het mooi viool gehad en w.ou di t nog al tyd gespeel 

het. Hy het niemand gehad om dit te leer speel nie. 

Kommentaar: Jacques distansieer homself van die buitew~reld en die 

else wat aan horn gestel word. Die felt dat niemand horn ooit leer 

viool speel het nie, dui daarop dat sy behoeftes nie bevredig word 

nie en dat hy moontlik verwerpingsgevoelens ervaar (postulaat 3}. 

Kaart lBH 

drink bale 

(Frustrasiekaart): "Die meisie is moeg vir lewe. Sy 

pille om dood te gaan. Sy slaap nog van al die pille. 

Sy sal nie sterf as hulle haar by 'n dokter kan kry nie". 

Kommentaar: Die meisie op die kaart is nie by magte om haarself te 

handhaaf nie, daarom probeer sy-selfmoord pleeg. Haar aggressie is 

op haarself gerig. Hieruit kan afgelei word dat Jacques se agqres

sie op homself qemik is. Die felt dat die geweer nie raakgesien is 

nie, kan dui op die onderdrukking van aggressiewe gevoelens. Ern

stige depressie by Jacques word vermoed (postulaat 1). 

Kaart 4: "Han wou uitgegaan het om iemand te gaan slaan. Vrou pro

beer horn keer". 

Konnentaar: Die vrou probeer die man keer om nie met andere te 

gaan baklei nie. Hierdie protokol kan dui op overte aggressie by 

Jacques se ~uers (postulaat 3 en 6). Die man tree moontlik fisiek 

aggressief teenoor andere op, terwyl sy vrou horn probeer keer 

(postulaat 7). 

Kaart 7BH (Vader/seun verhouding}: "Jong ou bale ongelukkig omdat 

dinge nie gebeur soos hy dit wil h~ nie. Die ou oom probeer altyd 

alles teen horn doen." 
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Kommentaar: Uit die protokol kan afgelei word dat Jacques se vader 

horn bale teenstaan in dit wat hy probeer doen (postulaat 5). Die 

negatiewe houding van sy vader manifesteer in 'n diepe ongelukkig

heid by Jacques, wat nou grens aan depressie (postulaat 1). 

Kaart 8BH (direkte aggressiwiteit): "Ou was in skietongeluk. Die 

mense is besig om te opereer om die koe!l te verwyder. Hy gaan dit 

nie maak nie. Hy het te veel bloed verloor." 

Kommentaar: Die feit dat daar 'n operasie ter sprake is, dui daar

op dat Jacques sy aqgressiwlteit met goele bedoelings kamoefleer. 

Hy slen egter nie die geweer raak nie, wat weer eens op die onder

drukking van sy aggressiwitelt dul. 

Uit die TAT-protokolle kan die volgende gevolgtrekkings met be

trekklng tot Jacques se relasiestigtlng en aggressiwiteit gemaak 

word: 

Sy relasiestigting met sy vader_ is ontoerelkend, moontlik weens 

die vader se aggressiwiteit teenoor sy gesinslede (postulaat 7). 

Dit wll voorkom asof Jacques se vader sy seun nle aanvaar nie. Ge

volglik manifesteer verwerpingsgevoelens en depressie (postulaat 

1). Daar is alreeds in die sinsvoltooiingsmedium vasgestel dat 

Jacques se vader moontlik gewelddadig teenoor sy gesinslede optree 

(postulaat 7). Vrees manifesteer by Jacques, wat daartoe lei dat 

hy sy aggresslwltelt onderdruk (postulaat 1). 

Relaslestlgting tussen Jacques se ouers is ontoereikend. Dit wil 

voorkom asof sy moeder as buffer dien tussen die vader en diegene 

teenoor wie hy aggressief optree. Dlt kan wees dat sy probeer om 

haar gesinslede teen haar man te beskerm (postulaat 3, 5, 6 en 7). 

Die feit dat Jacques gevoelens van verwerping en depressie ervaar 

as gevolg van sy ontoereikende gesinsrelasies, manifesteer in 'n 



32 

ontoereikende selfkonsep wat gepaard gaan met aggresslewe gevoe-

lens wat onderdruk word of teenoor homself gemik is. Selfmoord as 

gevolg van sy depressie kan nie uitgesluit word nie (postulaat 1, 

8 en 10). 
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BVLAE D:G 

ASKS 

Die resultate wat Jacques op die selfkonsepskaal behaal het, word 

in TABEL 24 weergegee. 

TABEL 24: Resultate van Jacques se selfkonsepskaal. 

Subtoets met Punt Punt Mak- Pro-
onderdele uit vir simum bleem-

6 sub- totaal areas 
toe ts van 

behaal sub-
toets 

A: E112ieke .{ 

~ 
Identiteit 3 
Aanvaarding 4 8 18 

Gedrag 1 

B: ~e;c12oon- .{ 

l1ke self 
Identiteit 1 
Aanvaarding 1 4 18 

Gedrag 2 .. -
C: l:Ue 12elf .{ 

1n ~ei;J:u2yg 1 ng 
m~t 9~!21D en 

fsm111~ 
Identiteit 4 
Aanvaarding 2 9 18 

Gedrag 3 

D: IH~ §elf .{ 

in ~e:cb2yg1ng 
met gj,~ §O-

~iAl~ gem~um-
. §..lwl. 

Identiteit 2 
Aanvaarding 1 6 18 

Gedrag 3 

E: IH~ self .{ 

in ~~:cb2yg1ng 
m~t HSsu;g~§ 
Identiteit 1 
Aanvaarding 0 3 18 

Gedrag 2 

F: Selft;c1- .{ 

tJ.fils.. 8 8 10 

Totaal 38 100 
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Uit die selfkonseptoets kan die gevolgtrekking gemaak word ten 

opsigte van Jacques se relasies met sy gesin, die self en sy 

portuur, dat hy oor 'n lae (ontoereikende) selfkonsep beskik. 

Sy relasiestigting met sy gesin is ontoereikend. Hy voel nie trots 

op sy gesinsituasie nie, moontlik as gevolg van sy vader se drank

probleem (postulaat 3), hulle onderlinge rusie en sy vader se ge

welddadige optrede teenoor sy gesin (postulaat Sen 7). Die gevolg 

hiervan is 'n ontoereikende selfkonsep (postulaat 8). Die ontoe

reikende selfkonsep werk weer nadelig in op sy relasies met sy 

portuur. As gevolg van sy gebrekkige identifisering met sedelike 

waardes, kan hy eerder met 'n negatiewe as 'n positiewe portuur

groep identifiseer (postulaat 12). 
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BVLAE D:7 

SAHEVATTEHDE PERSOOHSBEELD 

BVLAE D:7:1 

RELASIE MET GESIH 

Gesinsrelasies blyk ontoereikend te wees ·cpostulaat 3). Ernstige 

relasieprobleme tussen Jacques en sy vader manifesteer, as gevolg 

van sy vader se drankprobleem en gevolglike gewelddadige optrede 

teenoor gesinslede (postulaat 5 en 7). Die gevolg is dat Jacques 

sy vader vrees (postulaat 1). Ontoereikende relasiestigting tussen 

man en vrou kom ook voor (postulaat 3). Dit wil voorkom asof 

Jacques se moeder haar gesinslede teen haar man wil beskerm (pos

tulaat 6 en 7). Dit lei alles daartoe dat hy beter met sy moeder 

as met sy vader oor die weg kom. 



BVLAE 0:7:2 

RELASIE MET DIE SELF 

36 

Ontoereikende gesinsrelasies manifesteer in 'n ontoereikende self

evaluering (postulaat 8). Jacques se ontoereikende (onrealisties

negatiewe) selfkonsep gaan gepaard met 'n lae selfagting wat mani

festeer in die onderdrukking van sy aggressie, onsekerheid, gevoe

lens van hulpeloosheid, skuldgevoelens, depressie en opstandigheid 

(postulaat 1 en 8). Die gedragsmanifestasies kan tot selfvernieti

gende gedrag lei. Passiewe aggressie manifesteer (postulaat 1). 



BVLAE 0:7:3 

RELASIE MET DIE PORTUUR 

37 

Ontoereikende gesinsrelasies het tot gevolg dat Jacques nie op 

voldoende wyses met normes en waardes identif iseer nie (postulaat 

4). Die gevolg is dat sy identiteitsdiffusie tot die vorming van 

'n negatiewe identiteit lei (postulaat 10)' en hy gevolglik geneig 

is om met die negatlewer portuur te identif iseer as gevolg van sy 

antagonistiese houding teenoor die skool, skoolwerk, die skoolpor

tuur en onderwysers (postulaat 11 en 12). 
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GEVALLESTUDIE E 

Karel, standerd 5, veertien jaar oud 

BVLAE E:1 

EERSTE ONDERHOUD 

Karel is by die Onderwyshulpsentrum aang~meld omdat hy gereeld 

stokkies draai, rook, parmantig en opstandig is, drank misbruik en 

verbaal aggressief teenoor onderwysers optree (postulaat 2, 4 en 

12). Die hoof dreig om hom te skors. 

Hy is die tweede jongste van die kinders. Sy ouer broer is 18 jaar 

oud en op kollege. Sy klein sussie is nog nie op skool nie. Sy 

broer het op skool gereeld stokkies gedraai, gerook en drank mis

bruik (postulaat 9). Karel se vader is 'n welbekende besigheidsman. 

Sy moeder help sy vader in die besigheid. Die kinders is gevolglik 

baie op hulself aangewese en is meestal alleen tuis (postulaat 3). 

Karel was bale gretig om met die·· afneming van die verkenningsmedia 

te begin. Die media wat gebruik is, is die menstekening, gesins

tekening, sinsvoltooiingsmedium, EPI en TAT. 

Karel het die terapiesessies baie geniet. Die HSPV en ASKS is nie 

afgeneem nie, omdat Karel se gedrag na bemoeienis, bale verbeter 

het en hy nog op laerskool is. 
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BVLAE E:2 

HEHSTEKEHIHG 

Die tekening hieronder is 'n afdruk van die menstekening wat deur 

Karel weergegee is. 

Figuur 9: Menstekening van Karel. 

rn<fi:_h-e r 
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BVLAE E:2:1 

BESPREKIHG VAN HEHSTEKEHIHG 

Die waarnemings uit die menstekening van Karel word in TABEL 25 

weergegee, asook moontlike interpretasies van elke waarneming. 

TABEL 25: Waarnemings uit menstekening van Karel. 

Waarnemings uit tekening Moontlike Interpretasie 

1. Begin nie dadelik nie. Onseker, gespanne, angstig 
(postulaat 1) 

2. Teken lid van die teenoorge- Moontlike identif ikasieprobleme 
stelde geslag. met vader (postulaat 3) • 

3. Teken in die middel van die Onbuigsaam, gespanne, probleme 
papier. t.o.v. interpersoonlike rela-

sies. 

4. Groot, in die middel van die Aggressief, opstandig en agter-
papier. dogtig. 

5. Neusgate. Aggressiwiteit. 

6. Wegge late pupil le. Liggaamsbelewing (moontlik 
swaksiende). 

--
7. Beklemtoonde mond. Aggressiwiteit. 

8. Beklemtoonde hare. Gevoelens van liggaamlike on-
toereikendheid, puberteits-
probleme, interpersoonlike 
relasieprobleme, aggressie 
(postulaat 8). 

9. Arms regaf langs lyf. Spanning (postulaat 1) • 

10. Voete in teenoorgestelde rig- Beleef opvoedingsituasie as 
tings. problematies (postulaat 3) • 

Uit die menstekening kan die volgende gevolgtrekkings met betrek

king tot Karel se relasiestigting en aggressiwiteit gemaak word: 

Karel se opvoedingsituasie tuis kan as ontoereikend (problematies) 

beskou word (postulaat 3). Dit wil voorkom asof hy ontoereikend met 

sy vader as rolmodel identifiseer (postulaat 9). Angstigheid, span

ning en onsekerheid manifesteer (postulaat 1). 

Onsekerheidsgevoelens en ontoereikende liggaamsbelewing kan in ver

band gebrlng word met 'n ontoereikende selfkonsep wat manifesteer 
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in ontoereikende interpersoonlike relasies, wat portuuurrelasies 

kan insluit (postulaat 12). 

Aggressiwiteit by Karel kan veral geidentif iseer word deur die 

groot figuur, die neusgate, beklemtoonde mond en beklemtoonde hare. 

Dit is nog nie duidelik teenoor wie Karel se aggressie gemik is 

nie. 
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BVLAE E:2:2 

GESIHSTEKEHIHG 

· van Karel. Figuur 10: Gesinsteken1ng 
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In TABEL 26 word die waarnemings uit die gesinstekening van Karel 

weergegee, asook moontlike interpretasies van elke waarneming. 

TABEL 26: Waarnemings ult die gesinstekening van Karel. 

Waarnemings uit tekening Moontlike Interpretasie 

1. Vader en moeder nie langs Moontlike relasieprobleme 
mekaar geteken nie. (postulaat 3) . 

2. Bro er langer as vader ge- Bro er kan moontlik die domi-
teken. nerende f iguur in die gesin 

wees. Vader speel dus nie die 
rol as outorit~re figuur wat 
hy behoort te speel nie 
(postulaat 5) . 

3. Karel langs sy vader ge- Hy smag moontlik na meer kon-
teken. tak met sy vader (postulaat 

3) . 

4. Karel teenoor sy vader Moontlike goeie identif ikasie 
geteken en via hulle met vader of die begeerte na 
voete met mekaar verbind. meer kontak met sy vader 

(postulaat 3) . 

5. Figure verbind met mekaar Hoontlike goeie samewerking 
via voete. tussen gesinslede of begeerte 

tot beter samewerking tussen 
gesinslede (postulaat 3) . 

6. Vyandige, agterdogtige en Hoontlike aggressiewe ge-
dreigende oe, prominente dragsmanifestasies by gesins-
neuse en groot monde met lede. 
tande. 

7. Groot figure. Problematiese opvoedingsitua-
sie, spanning, grootdoenerig-
he id, vyandigheid, aggressie 
en gevoelens van ontoerei-
kendheid (postulaat 3 en 8). 

8. Laat sy jongste suster Hoontlike relasieprobleme met 
ult tekening. sy suster, a.g.v. die groot 

ouderdomsverskil (postulaat 
3) • 

Uit die afleidings kan die volgende gevolgtrekkings met betrekking 

tot Karel se relasiestigting en aggressiwiteit gemaak word: 

Karel beskou sy gesinsituasie as problematies, moontlik as gevolg 

van konflik tussen sy moeder en vader, asook sy broer se domineren

de houding (postulaat 3 en 5). Die gevolge hiervan is dat Karel 

moontlik nie na wense met sy vader identifiseer nie (postulaat 10), 
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maar tog ook behoefte tot meer kontak met horn openbaar (postulaat 

3). Aggressiwiteit kom oenskynlik by gesinslede voor, wat tot span

ning, vyandigheid en aggressie by Karel lei (postulaat 3). Die on

toereikende gesinsrelasies dra by tot gevoelens van ontoereikend

heid wat in 'n ontoereikende selfkonsep kan manifesteer (postulaat 

8 ) . 
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BVLAE E:3 

SIHSVOL'l'OOllHG 

Karel se sinsvoltooiingsprotokolle: 

COUPLETE THESE SENTENCES TO I!. •• i".t:GSS Y1..1.JJ.... fu::AL FEELINGS. TRY TO DO ~HEM 
· . ~\J.n ~ enJo'j ''1cU£S€l \- 1 

. 
1. I would like to ,Qo= Jn- ,...} "n%t0. -

<J . 

2. Hy friends cJYQ ------
3. work i~ cO< Ac~~ ~ ~ ~ QAf5l 
4. I am sorry '.1 ~· ~ 1J. J<i]J), /JJL.<zj lk'dP\ IW 

5. Infut~e I s~ll~(~~~~~~~~~~A~c~k~Y-~~~M~0~~2~~~~~~~~-~l=A~~~~--~ 

6. r·Iy sister H!OJ;l g;{ &A"J.6 ;yn e.,, 
~ 'U 

7. In the past 0 44rn./l ,Ct 

8. Sports is ,-0Prcrt_ 4 

10. i~y teacher eJI) ~ fl ,j,ce 

11. ( 

---------------~-----~· _;....._ _____ _ 
12 I would prefer to]\ro- p ~ 

13. What bot.'-:-·~~rie- M~ ~ ~---------·---------

16. My mother ....,0......_. __ .J""'ie..a...9'----Jf7+---.:it£;.....~~·....;;._;;.p....':.___------------
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18. Headache .-M=..__.;.1'f?ct~4'ZJl44--..'-A.J:S.~~~~~~;;;.;.._----------

------·--
21. IF ONE makes a mistake ~ fYYL.1Mt .J a&'2J]. ~/ 41 

22. · The correct thing to do is ~.U-0 rela::- ljO-r4tC JlJCr021 
.~ . . <J . 'El ' . 

24. · ?·ly brother dll C& v( tf:c.'1." ~ <Ode~ . 
2J ~ u 

25. Homework ho }tRi ~ ;JltA/j1g .8 ;ti)" ·cJc.,-

26. I hope that 2J/,rJ!1! . -trffi . A ~ ;;fiCI[: . 

27. I have decided ,k:O: ,,P~ _ ~ 

28. My father .cOa~ b:~ an·-_-,q-t;;rcet3---....;e-,...-ofl-------
l doesr-it jq~1kv . VN -1 r pa~ TO 9a~~ 

29. Our principal ..L4.._-0<- .I(~~ /J'Ytg.r? 

3o. Ls;~:\t~,~~~~~~~~Mtm ~~ 
31. A raother Ml__::r:"iJ!i.~iiJj~.fuzc-~------

32. If somecne tectses me .©~ _(ru.L>J: '1ttr°.<~-- ~ 

p;;;;f eJd< ~d: 33. Rules and regul~tio~s ~ 

Jke:~· ' 
34. ~ter;= ~ !a:n:;r &-a;= r/11 C?rlLc 

36. A father l{A ~~71.~2 · b" ~4 

37. I like~~ 4f4-etA~~~A:_7::,£.' . . v ,... 
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38. 

39. People ~ . , /y-:"t> 1 4-/4b'L--:<?:$? 
. . rl/. .. . •- ...... -· 

40. My greatest fear is .6114- ;,:r, de ahat ah<. 

41. stomach pain c0 rf1:tL(- ,d!CzrJ· .aei:c0 
42. FroJi, now on I shall ;;/J;Oy .af"C 41j' AorrK,h;;J 

43. My nerves 0/1{) ,,q.-<J ~-;;_:;., &;.;;; 
44. My only problem is g A;;& ;;;J{;ei;.l 

45. Secretly _3._~ .;;Jbf/ ?(;)/_~· 
46. 

47. 

48. To get a hiding dA A.Kd'-1} ~ 

49-. I have failed ~ ~ 

56. If one does not work_l'.lc;~. ~ :g;c;pe4: 
57. I ca~ It ft?:. PatU.tG ?iiJl <ilk/ 'iu?id e. .. 
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BVLAE E:3:1 

SINSVOLTOOIINGSPROTOKOLLE 

Karel se sinsvoltooiingsprotokolle kan soos volg in tabelvorm inge

deel word. 

TABEL 27: Sinsvoltooiingsprotokolle van Karel. 

(Die nommer dui die s~nnommer aan, terwyl P of N die positiewe of 

negatiewe aard van die sin aandui). 

Aggressie Relasie met Relasie met Relasie met 
gesin self portuur 

52 Erken aggres- 4 Aggressief 35 Geniet dit 2 Baie 
siwiteit p teenoor om soms al- vriende p 

57 Kan nie al- bro er N leen te 9 Antago-
tyd dapper 5 Suster pla wees p 33 nistiese 
wees nie p horn N houding 

13 Ontoerei- teenoor 
kende re- reels N 
lasie met 10 Sport-
ouer broer N vriende p 

16 Goeie re- 15 Goeie re-
lasie met 23 lasie met 
moeder ·- p vroulike 

19 Goeie re- portuur-
31 lasie met lede p 

moeder p 17 Swak ge-
24 Ou er bro er drag in 

is 'n goeie klas om 
f ietsryer p portuur-

28 Vader werk groep te 
baie hard - beindruk N 
spandeer 55 Goeie por-
min tyd tuurrela-
saam met sies p 

gesin N 
36 Begeer meer 

kontak met 
sy vader N 

50 Vader gaan 
moontlik 
baie op be-
sigheids-

·-·-toere N 
51 Ouers ge-

bruik sterk 
drank N 

54 Moeder by-
kans op af-
tree-ouder-
dom p 
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Uit die analise kan die volgende afleidings met betrekking tot 

Karel se relasiestigting en aggressiwiteit gemaak word: 

Karel se gesinsrelasies blyk ontoereikend te wees. Sy vader is 'n 

besigheidsman wat selfs naweke nie tuis is nie. Die gevol~ is dat 

Karel meer kontak met sy vader begeer (postulaat 3). Beide sy ouers 

gebruik sterk drank. Ten spyte hiervan is Karel se relasiestigting 

met sy moeder toereikend. Hy kan sy probleme met haar bespreek. Ka

rel identifiseer met sy ouer broer wat 'n goeie fietsryer is. Ag

gressiewe gedragsmanifestasies tussen hulle kom voor. As gevolg van 

sy identifisering met sy broer as rolmodel, kan 'n diffuse of nega

tiewe identiteit ontwikkel omdat hy nie op positiewe wyses met sy 

vader identifiseer nie (postulaat 9). 

Portuurrelasies blyk toereikend te wees. Hy bet goeie portuurrela

sies met beide geslagte. Hy identifiseer met beide die negatiewer 

en positiewer portuurgroep (postulaat 12). Vrees bestaan dat hy met 

'n negatiewer portuurgroep kan identifiseer as gevolg van sy anta

gonistiese houding teenoor die skool en skoolreels (postulaat 12). 

Op 'n meer positiewe wyse identifiseer hy met 'n sportportuurgroep. 
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BVLAE E:4 

EPI 

Die verskillende persoonlikheidstrekke van Karel, soos dit uit die 

EPI na vore kom, word in TABEL 28 weergegee. 

TABEL 28: Persoonlikheidstrekke volgens die EPI van Karel: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Dimensies 

Gehoorsaam 
Wankontrole 
Behoedsaam 
Somber 
Wantrouig 
Beheersd 
Aggressief 
Sosiaal 
Vooroordeel 

Roupunt 

22 
8 
12 
0 
13 
20 
6 
20 
40 

Sy profiel sien soos volg daaruit: 

Persentiel 

82 
21 
35 

4 
71 
49 
32 
99 
78 
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BVLAE E:4:1 

UITVALLE VOLGEHS DIE EPI 

Gehoorsaamheid (82%): Die hoe telling dui daarop dat Karel dinge 

aanvaar, betroubaar is, gehoorsaam is en moontlik afhanklik kan 

wees. Die telling verkeer egter in konflik met die hoe gemiddelde 

telling van 71~ vir wantrouigheid wat op koppigheid, fyngevoelig

heid, sarkasme en 'n kritiese ingesteldheid dui. 

Wankontrole (21%): Die lae telling dui op die neiging om nie avon-

tuurlustig te wees 

verkeer. Dit is in 

sosiaal behaal het. 

nie en die neiging om weg te skram van sosiale 

konflik met die hoe telling van 99% wat hy vir 

Somber (4%): Die konflikte wat Karel ervaar, manifesteer in gevoe

lens van depressiwiteit omdat die lae telling wat hy vir die dimen

s ie behaal het, moontlik dui op die ontkenning van sy depressiewe 

gevoelens (postulaat 1). 

Identifisering van aggressiwiteit uit die EPI 

Alhoewel Karel 'n lae gemiddelde telling van 32% vir aggressiwiteit 

behaal het, het hy ook 'n lae gemiddelde telling vir die teenoorge

stelde dimensie van aggressie, naamlik behoedsaam, behaal. Dit dui 

op 'n konflik tussen aggressiwiteit en behoedsaamheid. Hy kan dus 

meer bakleierig, aggressief en rebels wees as wat hy voorgee om te 

wees. Lae behoedsaamheid dui op die neiging om minder versigtig te 

wees, kanse te waag en hy kan soms as gevolg hiervan in die moei

likheid beland. Die karaktereienskappe korreleer meer met aggres

siwiteit. 

Ontkenning van sy ware aggressiewe gevoelens manifesteer in depres

siwiteit (postulaat 1). 



BVLAE E:S 

DIE TAT 

5~ 

Hieronder volg 'n opsomming van die belangrikste TAT-protokolle van 

Karel: 

Kaart 1: "Once upon a time there was a young boy who wants to be a 

musican. Gets a violin for his birthday. He practice, broke a 

string. Next day he have it fixed - played it. He decided to start 

playing for the school and became the best violin player in the 

school. One day his violin broke." (2 minute, 5 sekondes). 

Kommentaar: Uit die protokol kan afgelei word dat Karel ambisie 

het, deurdat hy wel aan die eise wat aan horn gestel word, voldoen. 

Hy behaal sukses. Dit wil op die stadium voorkom asof sy ambisie 

moontlik nie op die werklikheid berus nie, en beskou kan word as 

die begeerte of behoefte na sukses. Sy behoeftes word nie tans 

bevredig nie. Depressie manifesteer (postulaat 1). 

Kaart JBM: "Long time ago there was a happy family, mother, father 

and two kids, a boy and a girl. After a few years, the parents 

started to fight. The father drank in front of the children. The 

mother shouted at him. He hit her. The children ran away from home 

and the mother crying." (1 minuut, 15 sekondes). 

Kommentaar: Die kaart ontlok frustrasie en aggressie. Uit Karel se 

protokol kan afgelei word dat hy nie daartoe in staat is om homself 

te handhaaf nie (postulaat 8). Hy en die ander kinders onttrek ult 

die konfliksituasie wanneer die vaderfiguur aggressief teenoor die 

moeder optree (postulaat 3 en 7). Daar kan vermoed word dat Karel 

via sy ontvlugting sy aggressie onderdruk omdat hy nie die geweer 

in die verhaaltjie raakgesien het nie. 

Kaart 6BM: "One day there 

twenties. His mother was 

was a son that grew up. He was in his 

old. He had to go away to the army. 
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Stayed in army for 20 months. He had a weekend pass en went to his 

mother. She was upset because he went to the army voluntary. He had 

to go. Have to go to the police prison, because he had to give a 

month notice." (1 minuut, 50 sekondes). 

Kommentaar: Karel het in die protokol die moeder/seun verhouding 

raakgesien. Dit wil voorkom of die moederfiguur nie die seun wil 

laat gaan nie en horn steeds wil beskerm. Sy sien moontlik nie werk

lik haar seun se behoeftes raak nie (postulaat 3). 

Kaart 7BM: "Business man started a company. He lend money from the 

bank, years ago. Years later, he lost 3,2 million dollars. He had 

spend all his money on a vacation. Bank contacted him to ask where 

money was that he lent. They went to court. Tackled lawyer. Decided 

to plead guilty. They give him 30 days to pay." (2 minute, 26 se

kondes). 

Kommentaar: Karel sien via die protokol nie die vader/seun relasie 

raak nie, maar beskryf hier eerder die aard van sy vader se beroep 

('n besigheidsman). Die man in die verhaaltjie tree oneerlik op, 

maar die saak word tog opgelos. Skuldgevoelens oor die oneerlikheid 

kom ook uit die protokol na vore (postulaat 3 en 4). 

Kaart 8BM: " One day, a soldier from the army came home. He went 

out to a meal and went to a bar and got drunk. When he came home, 

drunk, the next morning he did'nt go to the army. He was in trou

ble. Three weeks later he got a weekend pass. He went to his wife. 

He must go to war. Here he was shot. There was an operation to take 

the bullet out." (2 minute, 6 sekondes). 

Kommentaar: Die kaart verteenwoordig direkte aggressiwiteit, omdat 

dit 'n gewelddadige toneel skep. Uit Karel se protokol kan afgelei 

word dat sy aggressie teenoor homself gerig is. Hy is die een wat 

geskiet is. Hy meld nie wie die operasie uitvoer nie. Wat egter van 

belang is, is die gewonde se houding teenoor drank. Dit blyk dat hy 
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drank mag misbruik, wat tot die betrokkenheid by die negatiewe por

tuurgroep kan lei (postulaat 1 en 12). 

Uit die TAT-protokolle kan die volgende gevolgtrekkings met betrek

king tot Karel se relasiestigting en aggressiwiteit gemaak word: 

Gesinsrelasies blyk ontoereikend te wees · (postulaat 3). Karel se 

vader tree moontlik aggressief teenoor sy vrou op. Die kinders pro

beer die aggressiwiteit ontvlug (postulaat 7). Dit wil voorkom asof 

Karel se moeder horn probeer beskerm en sodoende soms haar seun se 

behoeftes misken. Karel se vader speel nie 'n belangrike rol met 

betrekking tot sy dissiplinering nie, met die gevolg dat Karel nie 

na wense met sy vader identifiseer nie (postulaat 10). Karel iden

tifiseer wel met sy vader se beroep, maar openbaar 'n begeerte tot 

meer kontak met horn (postulaat 3). 

Karel se onbevredigende behoefte-bevrediging manifesteer in ont

vlugting, onderdrukking van sy aggressiwiteit en skuldgevoelens oor 

swak gedrag. Die gevolge hiervan is 'n onrealisties-negatiewe self

konsep wat kan manifesteer in selfvernietigende gedrag (postulaat 

1, 8 en 10). 

Wat Karel se portuurrelasies betref, kan afgelei word dat hy met 'n 

negatiewer portuurgroep identifiseer veral ten opsigte van drank

misbruik (postulaat 12). 
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BVLAE E:G 

SAMEVATTEHDE PERSOOHSBEELD 

BVLAE E:G:1 

RELASIE MET DIE GESIH 

Karel se qesinsrelasies is ontoereikend, wat te wyte is aan konflik 

tussen sy vader en moeder, asook sy vader se besige besigheidske

dule (postulaat 3). Relasiestigting met sy moeder is meer toerei

kend. Daar bestaan 'n goeie vertrouensverhouding tussen moeder en 

seun, alhoewel sy moeder soms haar seun se behoeftes misken. Die 

gesinsituasie word oorheers deur 'n ouer broer (postulaat 5). Ern

stige konflik, wat in aqgressie manifesteer, bestaan tussen Karel 

en sy broer. Drankqebruik kom gereeld in die qesin voor wat tot 

geweld in die gesinsituasie bydra (postulaat 3 en 7). 
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BYLAE E:6:2 

RELASIE MET DIE SELF 

Ontoereikende gesinsrelasies manifesteer in opstandigheid, span

ning, aggressiwiteit, depressie en gevoelens van ontoereikendheid 

by Karel (postulaat 1). Al die manifestasies kan in verband gebring 

word met 'n onrealisties-negatiewe selfkonsep wat in Karel se geval 

tot selfvernietigende gedrag kan lei (postulaat 1, 8 en 10). 
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BYLAE E:6:3 

RELASIE MET DIE PORTUUR 

Ontoereikende gesinsrelasies en 'n ontoereikende selfkonsep mani

festeer in ontoereikende portuurrelasies, omdat Karel neig om met 

'n negatiewer portuurgroep te identifiseer, waar dit gaan om 'n an

tagonistiese houding teenoor reels, die skool en drankmisbruik 

(postulaat 12). Redes wat hiervoor aangegee kan word, is Karel se 

identifisering met 'n ouer portuurgroep, as gevolg van sy identifi

kasie met sy broer en die ontoereikende identif isering met sy vader 

as rolmodel (postulaat 9). 
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