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(viii) 

OPSOMMING 

Hierdie ondersoek handel oor die psigometriese verwantskappe tussen verskeie 

konseptualiserings van psigologiese optimaliteit. Die konsepte selfaktualisering 

(vanuit 'n humanistiese raamwerk), gevoel van koherensie en aangeleerde 

vernuftigheid (vanuit 'n behavioristiese en salutogenesis paradigma) is vir die 

doeleindes van hierdie ondersoek gekies. 

Die gekose meetinstrumente, naamlik die Persoonlike Ori€mtasievraelys vir 

selfaktualisering, die Lewensorientasievraelys vir gevoel van koherensie en die 

Selfkontroleskedule vir aangeleerde vernuftigheid, is op 'n steekproef van 200 

middelvlakbestuurders in 'n semi-staatsdiensorganisasie afgeneem. Pearson

korrelasiekoeffisiente is bereken en 'n faktorontleding is gedoen. 

Daar is verskeie beduidende korrelasies verkry tussen die subskale van die 

Persoonlike Orientasievraelys en die Lewensorientasievraelys, maar slegs enkele 

beduidende korrelasies tussen die Persoonlike Orientasievraelys en die 

Selfkontroleskedule. Die Lewensorientasievraelys en die Selfkontroleskedule het egter 

beduidend gekorreleer. Die faktorontleding het getoon dat selfaktualisering aan die 

een kant, en gevoel van koherensie en aangeleerde vernuftigheid aan die ander kant 

as twee verskillende konstrukte van psigologiese optimaliteit beskou kan word. 

Sleutelterme: Psigologiese optimaliteit, humanisties-eksistensialisme, salutogenesis, 

selfaktualisering, Persoonlike Orientasievraelys (POl), gevoel van koherensie, 

Lewensorientasievraelys (OLQ), aangeleerde vernuftigheid, Selfkontroleskedule 

(SCS), bestuursontwikkeling. 



(ix) 

SUMMARY 

The relationships between various conceptualisations of psychological optimisation 

are investigated. The concepts of self-actualisation (from a humanistic paradigm), 

sense of coherence and learned resourcefulness (from a salutogenesis paradigm) are 

relevant. 

The measuring instruments were the Personal Orientation Inventory (POl), the 

Orientation to Life Questionnaire (OLQ) and the Self Control Schedule (SCS). They 

were administered by means of random sampling of 200 middle level managers in a 

semi-government organisation. Pearson correlation coefficients were calculated and 

a factor analysis was done. 

Several significant correlations were obtained between the subscales of the POl and 

the OLQ, but limited correlations were found between the POl and the SCS. However, 

significant correlations between the OLQ and the SCS were apparent. The factor 

analysis demonstrated that self-actualisation on the one hand and sense of 

coherence as well as learned resourcefulness on the other hand may be regarded as 

two seperate constructs of psychological optimisation. 

Key terms: Psychological optimalisation, humanistic existentialism, salutogenesis, 

self-actualisation, Personal Orientation Inventory (POl), sense of coherence, 

Orientation to Life Questionnaire (OLQ), learned resourcefulness, Self Control 

Schedule (SCS), management development. 



HOOFSTUK 1. INLEIDING 

Hierdie ondersoek handel oar die psigometriese verwantskap tussen verskeie 

konseptualiserings van psigologiese optimaliteit. 

1.1 AGTERGROND TOT EN MOTIVERING VAN DIE ONDERSOEK 

Sielkunde het gedurende die afgelope eeu baie ontwikkel en gedifferensieer in 

verskeie toepassingsvelde en spesialisgebiede. In die bedryfsielkunde as 

toepassingsgebied van die sielkunde in 'n werksituasie, is in die verlede sterk gefokus 

op prosesse en meganiese insette om gedrag te verander- meestal met die doel om 

produktiwiteit te probeer verhoog. Algaande het die klem verskuif na gedragsdinamika 

(soos ge"lllustreer in die Hawthornstudies) en die geestesgesondheid van die 

werknemer is toenemend beklemtoon (Jenks, 1990: 10). Hierdie klem was veral op 

interpersoonlike gedrag - in die organisasiesielkunde en die sogenaamde 

menseverhoudingsbenadering word verwys na interpersoonlike kommunikasie as 'n 

deel van effektiewe bestuur- en werksgedrag (Jenks, 1990: 10, Kelly, 1969). Hierna 

het die menslike potensiaalbenadering na vore getree, waarin veral die 

intrapersoonlike ontwikkeling van die werknemer en die bestuurder beklemtoon is 

(Kelly, 1969). 

Hierdie bewegings in die veld lei daartoe dat konsepte vanuit verwante vakgebiede 

in die bedryfsielkunde gebruik word, sander helder konseptualisering daarvan binne 

die eie vakgebied. 'n Voorbeeld is empatie wat vanuit die kliniese en veral die 

terapeutiese sielkunde in die bedryf- en bestuursielkunde oorgeneem is, en in 

bestuursevaluering soms vervlak word tot bedagsaamheid (Cilliers, 1992). Sodoende 

word die veel dieper "met die tweede persoon wees asof jy binne-in sy 

belewingswereld beweeg" asook die gevolglike terapeutiese of psigologiese 

hulpverleningseffek van empatie ontken. Dit is logies dat verheldering nodig is om 



- 2-

verwarring uit te skakel aangesien die wetenskaplike begronding van die dissipline 

kan skade ly. 

Soos empatie, is die verbandhoudende ~onsep van psigologiese optimaliteit 

(Shostrom, 1976) wat die hooftema van hierdie ondersoek vorm, vanuit die 

persoonlikheidsielkunde, in die bedryfsielkunde oorgeneem. Meer spesifiek word die 

konsep in die groeisielkunde (Schultz, 1977) as relatiewe nuwe subveld, algemeen 

omskryf as die proses van aile menslike en vera! psigologiese ontwikkeling. In hierdie 

sin word psigologiese optimaliteit gekontrasteer met abnormaliteit en normaliteit -

Walsh en Shapiro (1983) verwys daarna as iets "beyond normality". Waar die 

sielkunde sedert sy ontstaan veral besig was om abnormaliteit en afwykende gedrag 

vanuit die kliniese situasie te bekyk, te bestudeer en met behulp van psigoterapie te 

probeer verander, het die klem mettertyd verskuif na die bestudering van normaliteit 

en later optimaliteit. Volgens Maslow (1971: 17-19) is hierdie onderskeid kwalitatief 

(in tipe) en kwantitatief (in graad) waarneembaar. Dit noodsaak die bestudering van 

psigologiese optimaliteit - en die optimaal funksionerende persoon - vanuit 'n 

andersoortige paradigma, lewens- en wereldbeskouing, teorie en 

stimuleringsmetodes. Om hierdie klemverskuiwing en die terreine en sielkundige 

insette wat daarmee gepaardgaan te verduidelik, word 'n skematiese voorstelling van 

die gedragskontinuum in Figuur 1 aangebied (vgl. Shostrom, 1976). 
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Hierdie ondersoek aanvaar die toepaslikheid van psigologiese optimaliteit in die 

werksituasie soos. in Figuur 1 verduidelik is. Dit word algemeen aanvaar dat die 

bedryfsielkunde nie met abnormaliteit te make het nie. Dit konsentreer eerder op die 

normale mens in sy werkskonteks en poog om deur middel van opleiding, ontwikkeling 

en begeleiding te help om die persoon se potensiaal te stimuleer na die regterkant van 

die kontinuum, met ander woorde na optimale potensiaalbenutting. 

Volgens Wexley & Yuki (1984: 305) het die meeste individue 'n behoefte aan 

persoonlike groei en ontwikkeling wanneer hulle in 'n uitdagende pas aangestel word. 

In bestuursopleiding en -ontwikkeling word daar gepoog om 'n bestuurder eerstens as 

bestuurder en tweedens as mens, meer effektief en optimaal te laat funksioneer 
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(Cilliers, 1988: 15). 'n lndividu se ontwikkeling as bestuurder en as mens kan egter 

nooit van mekaar geskei word nie (Pedler, Burgoyne & Boydell, 1978) en aile 

bestuursontwikkeling is dus ook selfontwikkeling (Cilliers, 1984}. Die 

persoonlikheidskenmerke wat aan 'n psigologies optimale persoon gekoppel word, 

kan dus as 'n ideate persoonlikheidsprofiel beskou word en in 

bestuursontwikkelingsprogramme gestimuleer word. 

Verder beweer Senger (1980: 242} dat suksesvolle organisasies dikwels gelei word 

deur persone wat psigologies meer optimaal funksioneer en dat 'n persoon wat 

voortdurend besig is om te groei en te ontwikkel as mens ook 'n definitiewe invloed 

op sy organisasie se groei en voorspoed kan he. As die bestuurders in 'n organisasie 

dus gestimuleer sou word om psigologies optimaal te funksioneer, behoort dit tot 

grater effektiwiteit van die organisasie lei. 

Een van die basiese konsepte om die groeiproses betrokke by psigologiese 

optimaliteit te beskryf, is selfaktualisering - waarvoor vera! Maslow (1987) bekend is 

na aanleiding van sy behoefte-ordeteorie. Hierdie konsep is later deur Shostrom 

(1976) uitgebrei in sy aktualiseringsterapie waarin gepoog word om juis hierdie 

gedragskenmerke by die individu en in groepe te stimuleer. Hierdie kenmerke is 

geoperasionaliseer in die Persoonlike Orientasievraelys (Shostrom, 1964). 

Terselfdertyd het die menslike potensiaalbeweging (vgl. Carkhuff, 1983) hierdie 

konsepte in 'n tegnologie ontwikkel as 'n raamwerk vir opleiding in 

fasiliteringsvaardighede en sielkundige hulpverlening. 

Die basis van die groeisielkunde, selfaktualiseringsterapie en opleiding le in die 

humanistiese en eksistensiele sielkunde waarin die mens se groeipotensiaal 

beklemtoon word (vgl. Buhler & Allen, 1972). In die afgelope dekade het daar egter 

ook vanuit 'n meer behavioristiese raamwerk konsepte en gepaardgaande navorsing 

na vore getree bekend as die salutogenesis paradigma (uit Latyn: salus = 

gesondheid; Grieks: genesis = oorsprong) (Strumpfer, 1990). Hiermee word verwys 

na die aanpassing en hanteringstyl van persone wat die eise van die omgewing 
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beduidend beter hanteer as abnormale persone wie se gedrag tradisioneel in die 

sielkunde vanuit die patogenesis paradigma bestudeer is. 

1.2 PROBLEEMSTELLING 

Daar bestaan in die literatuur vele begrippe wat na psigologiese optimaliteit verwys. 

In die psigodinamiese raamwerk word verwys na individualisering (Jung, 1975), 

superioriteit (Adler, 1963), selfrealisering (Horney, 1957) en emosionele integrasie 

(Erikson, 1980). Die humanisties-eksistensiele persoonlikheidsbenaderings verwys 

na volwassenheid (Allport, 1961 ), produktiwiteit (Fromm, 1956), ten-volle

funksionering (Rogers, 1973), selfaktualisering (Maslow, 1987; Perls, 1978) en 

selftransendering (Frankl, 1967). Die relatief nuwe salutogenesis paradigma verwys 

na gevoel van koherensie (Antonovsky, 1979), die geharde persoonlikheid (Kobasa, 

1979) en aangeleerde vernuftigheid (Rosenbaum, 1980). 

Bogenoemde konsepte stem oenskynlik konseptueel ooreen in hulle klem op 

uitnemende, effektiewe, bo-normale gedragskenmerke en -styl. Die konsepte, 

selfaktualisering en salutogenesis, word toenemend in die bedryfsielkunde gebruik 

en dit lei tot verwarring oor die omruilbaarheid daarvan, asook oor die toepaslikheid 

binne die veld van bestuursopleiding en -ontwikkeling en loopbaanontwikkeling. 

Navorsingsvrae wat na aanleiding van bogenoemde argumente gevra kan word, is 

onder andere die volgende: 

* Hoe word die konsep psigologiese optimaliteit in die literatuur beskryf? 

* 

* 

* 

* 

* 

Watter paradigmas is hierby ter sprake? 

Stem die gepaardgaande konseptualiserings teoreties ooreen? 

Stem hierdie konsepte psigometries ooreen? 

Hoe dra die verskeie subkonsepte en gedragskenmerke by tot die geheel van 

psigologiese optimaliteit? 

Hoe raak hierdie konsepte en gedragskenmerke die bedryfsielkunde? 
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* Wat is die moontlike toepassingsvelde in die bedryfsielkunde? 

Albei konsepte van selfaktualisering (vanuit die humanistiese raamwerk) en 

salutogenesis {vanuit die behavioristiese raamwerk) is reeds in 'n verskeidenheid 

meetinstrumente geoperasionaliseer. Bogenoemde navorsingsvrae kan dus 

aangespreek word deur die toepassing van hierdie meetinstrumente en om verder te 

bepaal hoe die konsepte met mekaar verband hou en in hoe 'n mate elkeen tot die 

hooftema, psigologiese optimaliteit, bydra. 

1.3 DOELSTELLINGS 

Die algemene en spesifieke doelstellings sal vervolgens vanuit bogenoemde 

probleemstelling geformuleer word. 

1.3.1 Algemene doelstelling 

Die algemene doelstelling van die ondersoek is om die psigometriese verband tussen 

verskeie konseptualiserings van psigologiese optimaliteit te bepaal. 

1.3.2 Spesifieke doelstellings 

Die teoretiese doelstelling is om psigologiese optimaliteit vanuit sy verskeie filosofiese 

en psigologiese raamwerke te beskryf, die gedragskenmerke van elkeen te bepaal 

en te teoretiseer oar die konseptuele ooreenkomste. 
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Die empiriese doelstelling is om 'n metingsbattery vir psigologiese optimaliteit saam 

te stel, op 'n steekproef middelvlakbestuurders af te neem, die onderlinge statistiese 

verbande en verwantskappe tussen hierdie konstrukte te bepaal en aanbevelings 

hieruit ten opsigte van bestuursontwikkeling te formuleer. 

1.4 PARADIGMATIESE PERSPEKTIEF VAN DIE NAVORSING 

Vervolgens word spesifiek verwys na die metateoretiese aannames, die toepaslike 

teoretiese modelle en die metodologiese aannames van die ondersoek. 

1.4.1 Metateoretiese aannames 

Hierdie ondersoek vind plaas in die bedryfsielkunde as vakterrein wat omskryf kan 

word as die afdeling van die toegepaste sielkunde wat te doen het met werk in 

organisasies. Dit sluit onder meer die volgende in: personeelsielkunde, keuring en 

plasing van personeel, opleiding, taakontleding, poswaardering, motivering van 

personeel, prestasiebeoordeling, die bestudering van moreel en vermoeidheid, 

ergonomika, organisasiesielkunde, verbruikersielkunde en beroepsveiligheid (vgl. 

Plug, Meyer, Louw & Gouws, 1986: 36). Meer spesifiek is die fokus van hierdie 

ondersoek binne die organisasiesielkunde wat omskryf kan word as die bestudering 

van organisasies, die elemente en sisteme waaruit hulle bestaan, en van faktore wat 

die doeltreffendheid van hulle funksionering be"invloed, dit wil se vera! die interaksie 

tussen die individu en die organisasie (vgl. Plug et al., 1986: 256; Robbins, 1993). 

Die beskouing ten opsigte van organisasiesielkunde wat as vertrekpunt in die 

ondersoek gebruik word, is die sisteembenadering. Die sisteemmodel (Randolph & 

Blackburn, 1989: 13-30; Robbins, 1993: 27-34) beskryf 'n organisasie in terme van 

drie vlakke, naamlik die individuele vlak, die groepvlak en die organisasievlak. By die 
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individuele vlak word gefokus op aspekte soos persoonlikheid, waardes en houdings, 

vermoens, persepsie, motivering en leer. Met hierdie ondersoek word gefokus op die 

individuele vlak en veral die persoonlikheid van die bestuurder en vanuit die 

persoonlikheidsielkunde word verder gefokus op 'n individu se optimale ontwikkeling 

(soos verduidelik in Figuur 1). 

Omdat die ondersoek so sterk op die individu fokus, is dit ook nodig om die relevante 

mensbeskouing en gepaardgaande paradigma(s) te omskryf. In aansluiting by die 

persoonlikheidsbeskouings van die behaviorisme en die derde mag in die sielkunde 

(humanisme, eksistensialisme, fenomenologie) wat in hierdie ondersoek ter sprake 

is, word die mens as die fenomeen onder bestudering, beskou as 'n Godgeskape 

wese wat as 'n eenheid van liggaam, psige en gees op 'n ge·integreerde bio-psigo

sosiale wyse funksioneer in sy voortgesette strewe na heelheid. Die mens beskik oor 

die potensiaal vir groei en verryking wat uit die geestesdimensie spruit. 

Vervolgens word die relevante navorsingsvakterminologie omskryf, naamlik 

paradigma, konsep, teorie, konseptuele/teoretiese raamwerk, model en aanname. 

'n Paradigma (of denkrigting) kan omskryfword as 'n dissipline se verbondenheid aan 

'n konstellasie van gelowe wat 'n bepaalde siening van die wereld verteenwoordig. 

Dit dien as algemeen aanvaarde struktuur wat die prosesse en resultate van 

ondersoek organiseer. Binne die geesteswetenskaplike dissiplines is daar sprake van 

multi-paradigmas (Mouton & Marais, 1989: 19). Dit verskaf 'n kaart wat die navorser 

kan lei en dien as 'n wyse om persepsies te organiseer. 

Die paradigmas van toepassing in die literatuuroorsig van hierdie ondersoek is die 

humanisties-eksistensiele en salutogenesis. Laasgenoemde het veral uit die . 

behavioristiese skoal in die sielkunde ontstaan, hoewel ook humanistiese denke 

daarin teenwoordig is. In hierdie ondersoek word dus oor paradigmagrense heen 

gewerk. Op hierdie vlak kan die doelstelling dan uitgebrei word na 'n paging om 

vanuit die verskeie paradigmas 'n bydrae tot die teoretiese beskouing oor 

psigologiese optimaliteit te gee. Die empiriese navorsing word vanuit die 



- 9 -

funksionalistiese raamwerk aangebied (Morgan, 1980: 608). Die orientasie is 

regulerend en pragmaties in 'n poging om 'n geordende en gereguleerde realiteit daar 

te stel. Die basiese aanname is dat die gemeenskap op 'n werklike, konkrete en 

sistematiese wyse funksioneer. Die ontologiese aanname is gegrond op die geloof 

in 'n objektiewe en waardevrye sosiale wetenskap waarin die navorser onpartydig 

van die bestudeerde gedrag staan en met objektiewe en streng wetenskaplike 

metodes werk. Tematies word na die meting van die konstruk psigologiese 

optimaliteit verwys, waarin van psigometriese beginsels gebruik gemaak word (Smit, 

1981). 

'n Konsep kan omskryf word as die mees elementere simboliese konstruksie 

waardeur die mens die werklikheid klassifiseer of kategoriseer, met ander woorde, 

begryp (Mouton & Marais, 1989: 126). 'n Bondige definisie is dus: 'n Konsep is 'n 

simbool van betekenis. Die kernkonsepte ter sprake in hierdie ondersoek is 

psigologiese optimaliteit, humanisties-eksistensialisme, salutogenesis, 

selfaktualisering, gevoel van koherensie, aangeleerde vernuftigheid en 

bestuursontwikkeling. 

'n T eorie is 'n groep logies samehangende stellings wat aangebied word as verklaring 

vir 'n groep verwante verskynsels en/of as 'n sistematiese beskrywing van die 

verbande tussen die feite wat op 'n saak (of 'n groep verwante sake) betrekking het 

(Plug et al., 1986: 362). 'n Teorie word gesien as 'n stel definisies, konsepte en 

verhoudingsverklarings wat 'n sistematiese oorsig van verskynsels projekteer, deur 

spesifieke interverwantskappe, vir die doel van beskrywing, verklaring en voorspelling 

tussen die konsepte onderling aan te wys. Vir doeleindes van hierdie ondersoek word 

verwys na persoonlikheidsteorie(e) en meer spesifiek teoriee oor persoonlikheidsgroei 

en die optimaal-funksionerende persoonlikheid. 

Konseptuele raamwerk en teoretiese raamwerk word as sinonieme konsepte binne 

hierdie ondersoek gesien. 'n Konseptuele raamwerk verteenwoordig 'n matriks van 

konsepte wat gesamentlik die fokus van die ondersoek beskryf. Die doe! van 'n 

konseptuele raamwerk is om 'n fokus aan aile aktiwiteite rondom die ontwikkeling van 
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'n bepaalde teorie te voorsien. Dit verskaf 'n netwerk waarbinne vrae gestel kan word, 

data en teoriee gepas kan word, en maak die identifisering moontlik van areas waarin 

die teorie nog leemtes ervaar. Vir doeleindes van hierdie ondersoek is die 

konseptuele raamwerk, die psigologiese-optimaal funksionerende persoonlikheid en 

werknemer/bestuurder wat deur sy sensitiwiteit, aanvaarding van eie 

verantwoordelikheid, interne lokus van kontrole, effektiewe hanterings("coping") 

meganismes en interpersoonlike relasies, 'n meer effektiewe bydra tot die organisasie 

kan maak. lndien hierdie kenmerke as deel van bestuursontwikkeling en 

loopbaanbeplanning gestimuleer word, kan die organisasie en die gemeenskap ook 

baat en moontlik op meer optimale wyse sy potensiaal ontwikkel. 

'n Model kan beskryf word as 'n voorstelling, in simbole, van die beginsels wat 

veronderstel word om die een of ander aspek van gedrag te onderle, of van die 

hipoteses wat geformuleer is om die betrokke gedrag te verklaar (Plug et al., 1986: 

223). Dit kan ook beskryf word as 'n analogie of voorbeeld wat dit moontlik maak om 

iets wat nie direk waargeneem kan word nie, te visualiseer en meer verstaanbaar te 

maak. 'n Model is 'n konseptuele raamwerk wat verskynsels klassifiseer in terme van 

konstrukte en die verbande tussen die verskynsels en veranderlikes sistematiseer. 

'n Model is die voorloper van 'n teorie. Hierdie ondersoek fokus op die 

optimaliseringsmodel van persoonlikheidsontwikkeling en groei. 

'n Aanname is 'n stalling wat deur die navorser voorgehou word as sy bepaalde 

geloof of siening van 'n saak. Die aard van aannames is egter tweerlei van aard: 1) 

aannames wat nie toetsbaar is nie en as waar voorgehou word en as metateoretiese 

aannames bekend staan, en 2) aannames wat wei toetsbaar is, maar deur die 

navorser voorgehou word vanwee die erkende gebruik daarvan binne 'n bepaalde 

dissipline en as teoretiese aannames bekend staan. Die primere aannames in hierdie 

ondersoek is eerstens dat die mens basies goed is, verby sy eie en 

omgewingsbeperkinge kan groei en persoonlikheidspotensiaal kan optimaliseer. 

Tweedens dat die konseptualiserings oor hierdie groei 'n groot mate van teoretiese 

en empiriese gemeenskaplikheid bevat. Derdens dat hierdie gedragskenmerke op 
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psigologiese vlak meetbaar is waaruit geldige afleidings gemaak kan word vir 'n 

teoretiese herkonstruering. 

1.4.2 Toepaslike teoretiese modelle 

Gegrond op bogenoemde metateoretiese aannames, word die volgende teoretiese 

modelle as relevant tot hierdie ondersoek beskou. 

Persoonlikheid as basiese sielkundige konsep en konstruk word vir doeleindes van 

hierdie ondersoek bestudeer vanuit twee paradigmas, naamlik die behaviorisme en 

die derde mag in die sielkunde. Behaviorisme beskryf die mens as 'n passiewe 

slagoffer van eksterne stimuli en verklaar gedrag as die resultaat van leer en 

omgewingsinvloede (Hjelle & Ziegler, 1981: 361). Die derde mag in die sielkunde 

(humanisme, eksistensialisme, fenomenologie) beskryf die mens as basies goed en 

dat 'n mens sal realiseer tot sy of haar volle potensiaal mits die omgewingsfaktore 

gunstig is (Maslow, 1987: 249). 

Persoonlikheid word in hierdie ondersoek beskou as die gerntegreerde en dinamiese 

organisasie van 'n individu se psigiese, sosiale, morele en fisiese eienskappe soos 

dit in sy wisselwerking met sy omgewing en vera! met ander persone tot uiting kom 

en soos bepaal deur die interaksie tussen konstitusionele en omgewingsfaktore. 

Aangesien die persoonlikheid geleidelik ontwikkel gedurende die individu se 

lewensloop en dus nooit staties is nie, dui die term gewoonlik op die patroon van 

eienskappe op 'n gegewe tydstip gedurende die individu se lewe (vgl. Plug et al., 

1986: 274). 

In aansluiting by die persoonlikheidsielkunde word die groeisielkunde as teoretiese 

raamwerk aanvaar en omskryf as die paging om 'n individu se persoonlikheid uit te 

brei en te verryk. Dit fokus verder op dit wat 'n individu kan word en nie noodwendig 

wat hy in die verlede was of in die hede is nie (Schultz, 1977: iii). In die 
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groeisielkunde word die konsep psigologiese optimaliteit as einddoel van menslike 

psigologiese ontwikkeling aanvaar en gedefinieer as "'n natuurlike, dinamiese en 

kreatiewe groeiproses, waarin die individu met 'n volle besef van sy 

verantwoordelikheid, deur selfdefiniering en die optimalisering van aile fisiese, 

psigiese en geestelike potensialiteite tot 'n unieke eenheidsbelewing ontwikkel en 

homself in sy werk, sy interpersoonlike relasies en in sy verhouding tot God, 

transendeer" (Cilliers, 1984: 62). 

Optimaliteit word as bree begrip beskou waaronder vele konseptualiserings bestaan. 

Vir die doeleindes van hierdie ondersoek word gekonsentreer op selfaktualisering 

soos beskryf in die derde mag in die sielkunde, en op gevoel van koherensie en 

aangeleerde vernuftigheid soos beskryf in die salutogenesis as paradigma. Hierdie 

konsepte sal in hierdie volgorde in die teoretiese gedeelte van die ondersoek 

geeksploreer word. 

1.4.3 Metodologiese aannames 

Daar is basies drie navorsingstipes wat onderskei kan word, naamlik verkennende, 

beskrywende en verklarende studies (Mouton & Marais, 1989: 43-46). 'n 

Verkennende studie het ten doel om 'n verkenning van 'n relatief onbekende terrein 

te maak. Die doelwit met so 'n studie is eerder gerig op die verkryging van insig en 

verwerwing van begrip as op die insameling van akkurate, repliseerbare data. 

Beskrywende studies sluit 'n wye verskeidenheid tipes navorsing in. Die klem kan val 

op 'n indiepte-beskrywing van 'n spesifieke individu, situasie, groep, organisasie, 

stam, subkultuur, interaksie of sosiale voorwerp of op 'n beskrywing van die 

frekwensie waarmee 'n bepaalde eienskap of veranderlike in 'n steekproef voorkom. 

Beskrywing het dus 'n sambreelterm vir 'n verskeidenheid soorte navorsing geword 

met die gemeenskaplike elemente om "dit wat is" op een of ander wyse akkuraat en 

noukeurig te beskryf. 
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Die doel met verklarende navorsing is om oorsaaklikheid tussen veranderlikes of 

gebeurtenisse aan te toon en hou regstreeks verband met voorspellende en 

evaluatiewe studies. Hierdie tipe studie probeer dus om bepaalde verskynsels in 

terme van sekere oorsake te verklaar. 

Die navorsingsdoelstelling van hierdie ondersoek is om gedeeltelik 'n beskrywende 

studie en gedeeltelik 'n verklarende studie te doen {Mouton & Marais, 1989: 44-46). 

Die beskrywende studie word in Hoofstukke 2, 3 en 4 gedoen waar verskillende 

konsepte van psigologiese optimaliteit beskryfword vanuit hulle onderskeie teoretiese 

raamwerke. Die verklarende studie word die empiriese gedeelte van die studie waar 

gepoog word om die verbande tussen die verskillende konsepte wat bespreek is, te 

bepaal en te verklaar. In aansluiting hierby word empiriese navorsing uitgevoer 

waarvan die inhoud psigometries van aard is en waarin die verband tussen gekose 

konstrukte bepaal word. Die resultate van die gemete konstrukte word verder deur 

middel van korrelasiebepaling, faktorontleding en bevestigende faktorontleding 

verwerk. Beduidenheid word op die 1%, 5% en 1 0%-vlakke aangedui en 

ge'interpreteer. Die empiriese resultate word binne die konteks van die bestaande 

literatuur in die vorm van 'n teoretiese herstrukturering ge·integreer. Hierdie afleidings 

word as waar in terme van hierdie toevallige steekproef beskou, sodat realistiese 

afleidings en aanbevelings ten opsigte van die populasie gemaak kan word. 

Volgens Cozby {1989: 36) is daar basies twee navorsingsontwerpe waaruit gekies 

kan word indien die verbande of korrelasies tussen veranderlikes ondersoek wil word. 

Hierdie twee metodes is die korrelatiewe antwerp en die eksperimentele antwerp. Die 

korrelatiewe antwerp is nie-manipulerend deurdat gedrag waargeneem word soos dit 

natuurlik na vore kom. Die korrelatiewe antwerp word ook dikwels geassosieer met 

navorsing deur middel van 'n opname waar vrae aan 'n steekproef persone gevra 

word rakende byvoorbeeld hulle agtergrond, vorige ervarings en houdings om 

sodoende verbande tussen bepaalde faktore te kan bepaal {Nachmias & Nachmias, 

1987: 133). In teenstelling hiermee word veranderlikes gemanipuleer by die 

eksperimentele metode. 
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Aangesien psigologiese optimaliteit by 'n individu oor 'n tydperk redelik stabiel bly 

(Antonovsky, 1 979), is 'n korrelatiewe metode vir die doeleindes van hierdie 

ondersoek gekies. Die proefpersone het elkeen onafhanklik die vraelyste wat die 

verskillende veranderlikes meet, voltooi. Daar is egter twee gevare aan hierdie 

metode verbonde wat in die interpretasie van die resultate in ag geneem moet word. 

Eerstens is dit in so 'n ontwerp moeilik om te se watter veranderlike het die ander 

veroorsaak, met ander woorde as daar 'n hoe verband tussen twee veranderlikes is, 

watter invloed het die een op die ander en in watter mate het die een moontlik 

veroorsaak dat die ander een ook hoog is. Die tweede probleem met hierdie ontwerp 

is dat die verband tussen twee veranderlikes moontlik toegeskryf kan word aan 'n 

derde of meer veranderlikes wat nie in die ondersoek geevalueer is nie. 

Geldigheid en betroubaarheid word in die navorsing verseker deur in die 

literatuuroorsig van 'n voorafbepaalde struktuur gebruik te maak in die aanbieding en 

vergelyking van die konstrukte. In die empiriese ondersoek word van erkende geldige 

en betroubare meetinstrumente gebruik gemaak. Verder word die empiriese 

prosedure so gekontroleerd moontlik uitgevoer en gerapporteer. 

1.5 HOOFSTUKINDELING 

Die teoretiese ondersoek behels die definiering en omskrywing van psigologiese 

optimaliteit. Verskeie begrippe (selfaktualisering in Hoofstuk 2, gevoel van koherensie 

in Hoofstuk 3 en aangeleerde vernuftigheid in Hoofstuk 4) sal verder gedefinieer en 

omskryf word. Die persoonlikheidskenmerke van elke teoretiese konsep en 

toepassingsvelde in die Bedryfsielkunde sal ook in die betrokke hoofstukke bespreek 

word. 

Hierna word die navorsingsmetodologie in terme van die empiriese doel van die 

ondersoek, die steekproef, die mees geskikte psigometriese instrumente vir elke 

konstruk en die ondersoekprosedure gerapporteer (Hoofstuk 5). 



- 15-

Hierna (in Hoofstuk 6} word die resultate gerapporteer en bespreek en 

gevolgtrekkings en aanbevelings geformuleer. 

1.6 HOOFSTUKSAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is die agtergrond en motivering tot en die probleemstelling van die 

ondersoek bespreek. Tweedens is die algemene en spesifieke doelstellings vir die 

ondersoek geformuleer, 'n paradigmatiese perspektieftot die ondersoek gegee en die 

hoofstukindeling bespreek. 

In Hoofstuk 2 word die begrip selfaktualisering gedefinieer en omskryf. 
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SELFAKTUALISERING 

In hierdie hoofstuk word die begrip selfaktualisering gedefinieer en omskryf. Die 

oorsprong van die begrip word vanuit die humanisme, eksistensialisme en 

humanistiese sielkunde omskryf, daarna word die begrip omskryf en dan word die 

spesifieke persoonlikheidskenmerke wat daaraan gekoppel word, beskryf. 

2.1 TEORETIESE AANLOOP TOT DIE BEGRIP 

Die humanisme, eksistensialisme en humanistiese sielkunde sal vervolgens bespreek 

word. 

2.1.1 Humanisme en Eksistensialisme 

Humanisme as 'n bree filosofiese benadering tot die mens en sy bestaan het 

waarskynlik sy oorsprong by Sokrates en sy geloof aangaande 'n individu en 

opvoeding. Humanisme as 'n spesifieke intellektuele beweging het ontstaan uit prates 

teen die rigiede Skolastisisme van die Middeleeue. Die Skolastici is geassosieer met 

die kerk en daarom is die humanistiese beweging, veral toe dit 'n hoofstroming in die 

Renaissance geword het, dikwels beskou as 'n anti-kerkbeweging (BOhler & Allen, 

1972: 16) 

Die waardestelsel wat tans die humanisme onderle, was eintlik toevallig aan die 

aanvanklike beweging gekoppel wat die klem laat val het op die klassieke studies. 

Die naam "humanis" is geleen van die fokus van die studies, naamlik Studia 

Humanitas. Volgens die humaniste het die klassieke studies die hoogste vlak van 
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menslike prestasie verteenwoordig en sou kennis van die klassieke dus lei tot die 

ontwikkeling van psigologies optimale persone {BOhler & Allen, 1972: 17). 

Die term "eksistensialisme" kom van "exsistere" wat letterlik beteken "om buite 

homself te staan", "te voorskyn te kom" of "om uit te tree". Die eksistensialis wildie 

mens oak so openbaar - as 'n mens in wording, een wat besig is om te voorskyn te 

tree. Dit impliseer verder dat die mens meer kan wees as wat hy is, dat hy die 

vermoe het om buite homself te staan en dat hy sy genetiese en 

omgewingsbeperkinge kan oorkom {Meyer, Moore & Viljoen, 1988: 335). 

Die eksistensialiste beklemtoon veral die volgende: Die ervarende persoon in 'n 

proses van wording; die subjektiewe beleweniswereld van die ervarende mens; 

selfrefleksie en transendering van die self, met ander woorde die uitstyg bo die 

beperkinge van die self en die uitstyg bo omstandighede deur bepaalde houdings 

teenoor omstandighede te kies. Die mens het dus vryheid van keuse en neem 

verantwoordelikheid vir sy eie bestaan. Verder word die klem geplaas op 'n egte en 

eerlike bestaan waarvolgens die persoon waarlik homself kan wees en nie volgens 

ander se voorskrifte lewe nie. Die lewe is dus in essensie wat die mens self daarvan 

maak (Meyer et al., 1988: 336-337). 

2.1.2 Humanistiese sielkunde 

Vroeg in die negentiende eeu het William James en G. Stanley Hall reeds 'n 

orientasie in die sielkunde wat as humanisties beskou kan word, voorgestaan. Hulle 

orientasie het vera! die mens se geheelheid, passie en uniekheid beklemtoon 

(Shaffer, 1978: 3). Die term "humanistiese sielkunde" is gekies deur 'n groep 

sielkundiges wat in 1962 onder Ieiding van Abraham Maslow bymekaar gekom het 

om 'n nuwe, derde beweging in die sielkunde te vorm. Die hoofdoel van die 

sielkundiges was om die gedragskenmerke en emosionele dinamika van 'n val en 

gesonde mens te ondersoek (BOhler & Allen, 1972:1). 



- 18-

Die "American Association of Humanistic Psychology" beskryf die veld van die 

humanistiese sielkunde in 1962 as volg: "Humanistic psychology is primarily an 

orientation toward the whole of psychology rather than a distinct area or school. It 

stands for the respect for the worth of persons, respect for differences of approach, 

open-mindedness as to acceptable methods, and interest in exploration of new 

aspects of human behavior. As a 'third force' in comtemporary psychology, it is 

concerned with topics having little place in existing theories and systems: e.g., love, 

creativity, self, growth, organism, basic need-gratification, self-actualization, higher 

values, being, becoming, spontaneity, play, humor, affection, naturalness, Warmth, 

ego-transcendence, objectivity, autonomy, responsibility, meaning, fair play, 

transcendental experience, peak experience, courage, and related concepts" (Shaffer, 

1978: 2). 

Die humanistiese sielkunde neem as basiese model die verantwoordelike mens wat 

vrylik kan kies tussen die moontlikhede tot sy beskikking en beklemtoon oak die mens 

in wording - 'n persoon wat voortdurend met 'n proses van groei besig is - waardeur 

hy poog om sy potensiaal te verwesenlik en waarlik hom self te wees (Meyer et al., 

1988: 338). Jourard (1974: 359} defineer humanistiese sielkunde as "an effort to 

disclose man and his situation to himself, to make him more aware by any and all 

means, of what forces were influencing his experience and hence his action". 

Die kerneienskappe van die humanistiese denkrigting binne die sielkunde kan onder 

die volgende hoofde saamgevat word (Meyer et al., 1988: 338-340): 

(1) Die individu as ge·integreerde geheel 

Een van die basiese aannames onderliggend aan die humanistiese benadering is dat 

elke individu as 'n ge'integreerde, unieke, georganiseerde geheel of gestalt bestudeer 

moet word. 

(2) Die individu as menswaardige wese 

Die mens is 'n unieke wese met besondere eienskappe wat hom onderskei van 

lewelose objekte soos borne, maar oak van diere (Wandersman, Poppen & Ricks, 

1976: 5). Kenmerke wat uniek is aan mense, soos byvoorbeeld om 'n keuse te kan 

uitoefen, wilskrag, konseptuele denke, verbeeldingskrag, introspeksie, selfkritiek, 
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aspirasies vir die toekoms en kreatiwiteit word dus in die humanistiese sielkunde 

ondersoek (Hjelle & Ziegler, 1981: 366-367; Maddi & Costa, 1972: 3). 

(3) Die positiewe aard van die mens 

Volgens die humanistiese siening is die menslike aard basies goed of ten minste 

neutraal. Dit impliseer egter nie dat elke mens in 'n positiewe rigting sal ontwikkel nie, 

want die moontlikheid bestaan steeds dat 'n persoon verkeerde keuses kan maak en 

dat omgewingsinvloede hom so negatief kan be"invloed dat hy nie sy ware potensiaal 

sal verwesenlik nie. 

(4) Die bewuste prosesse van die individu 

Die humaniste gee erkenning aan die rol van bewuste besluitnemingsprosesse. Dit 

fokus hoofsaaklik op die individu se bewustelike ervarings en kan daarom ook die 

subjektiewe ervaring evalueer. Die fokus is op hoe 'n persoon sy of haar ervarings 

organiseer en hoe die verskillende persoonlikheidsfasette van 'n persoon verband hou 

met mekaar (Wandersman et al., 1976: 9). Humaniste ondersoek die mens se 

potensiaal eerder as om sy persoonlikheid in terme van statiese 

persoonlikheidskenmerke te beskryf en beskryf 'n persoon eerder in 'n voortdurende 

proses van verandering ten einde optimaal te kan funksioneer. 

(5) Die persoon as aktiewe wese 

Humaniste erken die individu se aktiewe deelname in die bepaling van sy eie gedrag, 

sy inherente neiging tot die aktualisering van sy potensiaal en sy kreatiewe 

skeppingsvermoe. Dit gaan dus om die erkenning van 'n persoon se eie bydrae in die 

proses van groei en verwesenliking van sy potensiaal. Aktiewe deelname veronderstel 

vryheid van keuse en daarom word die persoon verantwoordelik vir die rigting wat sy 

lewe inslaan. 

(6) Klem op psigologiese optimaliteit 

Die humaniste gaan van die stand punt af uit dat die psigologies optimale persoon die 

kriterium moet wees waarteen funksionering gemeet behoort te word en nie die 

neurotiese of psigotiese persoon nie. 

Humanistiese psigoterapieterapie is gevolglik 'n poging om 'n individu se potensiaal 

tot uiting te laat kom deur die gedragskenmerke en emosionele dinamiek te 

ondersoek wat kan lei tot persoonlike ontwikkeling (Wandersman et al., 1976: 5). Die 
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ekwivalent hiervan in die bedryfsielkunde is die algemeen aanvaarde konsep en 

praktyk van personeelontwikkeling. Dit blyk egter dat die bedryfsielkunde hierdie 

paging tot groei steeds nie vanuit 'n duidelik-omlynde paradigmatiese beskouing en 

teoretiese fundering benader nie. Hierdie ondersoek stel voor dat bogenoemde 

paradigmatiese perspektief van die humanisme (wat in beginsel in die 

bedryfsielkunde aanvaar word) meer diepgaande bestudeer en in 

personeelontwikkeling geoperasionaliseer word. 

Alhoewel Maslow, wat in die bedryfsielkunde baie bekend is, die vader van die 

humanistiese sielkunde genoem kan word (Hjelle & Ziegler, 1981), was hy nie die 

inisieerder van 'n unieke tipe humanistiese psigoterapie nie. Daar het verskeie 

psigoterapeutiese tegnieke uit die humanistiese skool in die sielkunde ontstaan 

waarvan Rogers (1961; 1973) se persoonsgesentreerde psigoterapie waarskynlik die 

bekendste is. Dit is 'n nie-direktiewe benadering wat 'n gemeenskaplike verhouding 

tussen twee gelyke persone, eerder as 'n terapeut-pasient- verhouding, aanmoedig. 

Die bedoeling is verder om sodanige atmosfeer te skep dat selfgerigte verandering 

kan plaasvind om grater kongruensie binne die persoon of klient te bewerkstellig. Dit 

berus op die aanname dat elke individu oor voldoende interne kapasiteit beskik om 

konstruktief die aspekte te hanteer waarvan hy bewus mag raak {Rogers, 1961: 104 ). 

Die terapeut moet egter in staat wees om met die nodige empatie, warmte en 

egtheid akkuraat te reageer op die klient (Wandersman et al., 1976: 18). Hierdie blyk 

die mees aanvaarbare kerndefinisies van selfaktualisering op die interpersoonlike 

vaardigheidsvlak te wees. 

2.2 BEGRIPSOMSRYWING 

Die term "aktualisering" is oorspronklik gebruik deur Goldstein {1939) om die 

groeiende proses van 'n organisme te beskryf. Maslow, May, Rogers en Perls het 

onder andere die idee van 'n selfaktualiserende persoon verder ontwikkel {Shostrom, 

1976: 1). Van die vele begrippe wat na psigologiese optimaliteit verwys, word die 
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definisies van humanistiese sielkundiges en teoretici wat in die verband navorsing 

gedoen het verskaf om sodoende die mees omvattende omskrywing van 

selfaktualisering te kan weergee. 

Allport ( 1961: 275-304) verwys na 'n volwasse persoon as iemand wat 'n hoogs 

gerntegreerde persoonlikheid het in die sin dat sy propriale ontwikkelings en 

funksionele outonomie op 'n hoe vlak verkeer en as gevolg hiervan is hy in staat om 

sy eie gedrag en verdere ontwikkeling bewustelik te bepaal, in 'n grater mate as die 

onryp persoon by wie die omgewing en onbewuste drange bepalend is. 

Volgens Maslow (1987) verwys selfaktualisering na die begeerte om alles te wees 

waartoe 'n mens in staat is, dit wil se om ten valle gebruik te maak van aile 

vermoens, talente en potensiaal. Hy beskryf die optimaal-funksionerende persoon as 

iemand wat die beperkinge van die omgewing oorkom het ten einde sy gebreks

behoeftes gereeld te bevredig en die verantwoordelikheid aanvaar het om sy self te 

aktualiseer en sodoende die beste te word wat hy kan wees - om sy potensiaal ten 

valle te verwesenlik. 

Rogers ( 1961: 185-187) beskryf 'n ten valle funksionerende persoon as iemand wat 

'n wye verskeidenheid van ervaringe erken en dit in verhouding met sy selfkonsep 

organiseer. Dit kom daarop neer dat hoe wyer die spektrum van ervaringe wat die 

persoon tot sy beskikking het en hoe meer hiervan in sy selfkonsep ge·integreer is, 

hoe beter sal hy homself ken, sy vermoens en talente kan benut, in staat wees om 

konstruktiewe optrede te kies en in staat wees om sy potensiaal ten valle te kan 

verwesenlik. 

'n Persoon bereik volgens Frankl (1978) optimale ontwikkeling wanneer hy op die 

geestelike vlak funksioneer en sy geestelike dimensie tot sy reg kom. 'n Persoon wat 

op hierdie vlak verkeer besit wilsvryheid en verwesenlik die basiese menslike motief, 

naamlik om na sin in sy lewe te soek. 
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Volgens Adler (1963) het elke individu die sentrale strewe om sy minderwaardighede 

te oorkom en om superioriteit of perfeksie nate street. Die toppunt van hierdie strewe 

word bereik wanneer die individu nie net sy eie (egosentriese) perfeksie nastrewe nie, 

maar ook in diens van die welsyn van die gemeenskap staan. Volgens Adler kan 

slegs 'n persoon met 'n goed ontwikkelde gemeenskapsgevoel werklik psigologies 

optimaal genoem word. 

Alhoewel Jung beskou kan word as 'n psigo-analis en later die stigter van die 

analitiese psigologie (Plug et al., 1986) en dus nie werklik deel vorm van die 

humanisties-eksistensialistiese raamwerk nie, het hy in sy beskrywing van die 

individualistiese persoon aangesluit by die konsep van selfaktualisering. 

lndividualisering beteken individu-wording, 'n proses waarin die persoon in staat is 

om 'n suksesvolle balans te verkry deur die onbewuste en bewuste te integreer en 

hul eie innerlike te ervaar, in 'n posisie om psigologiese optimaliteit te bereik (Jung, 

1975). 

Shostrom (1976: 1) gebruik die term "aktualiseer" om die proses te beskryf van wat 

'n persoon is en om meer te word as wat hy kan wees, teenoor om in 'n statiese 

toestand te wees. Shostrom se aktualiseringsteorie is gebaseer op die aanname dat 

elke persoon 'n unieke wese is wat vervulling soek. 

Shostrom (1976: 3-4) het hoofsaaklik die uitgangspunte van Maslow, Rogers en Perls 

ge"integreer in die ontwikkeling van aktualiseringsterapie. Hy baseer sy teorie op die 

volgende aannames: 

(1) lndividuele uniekheid - Elke persoon is 'n unieke menslike wese wat 

selfvervulling soek. 

(2) Hier-en-nou-fokus- Alhoewel aktualisering 'n toekomsgerigtheid impliseer, vind 

dit plaas in 'n oomblik-tot-oomblik-groeiproses. 

(3) Vryheid - Alhoewel baie van 'n persoon se gedrag bepaal word deur sy 

geskiedenis en eksterne kragte buite sy beheer, is 'n persoon se toekoms 

grootliks onbepaald en het hy dus die vryheid om keuses daaromtrent uit te 

oefen. 
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(4) Verantwoordelikheid- Elke individu moet self verantwoordelikheid vir sy lewe 

aanvaar. 

(5) Aangeleerdheid - Sosiale gedrag word aangeleer en verandering in gedrag 

volg op die leerproses. 

(6) Sosiale interaksie - Sosiale interaksie is die voertuig vir sekere voorwaardes 

van aktualisering soos eerlikheid ten opsigte van gevoelens, bewustheid van 

die self, vryheid van uitdrukking en vertroue in die self en ander. 

Shostrom ( 1976: 1) beklemtoon in die definisie die oomblik-tot-oomblik-groeiproses. 

Die hier-en-nou is die hooffokus van die proses, maar dit sluit nie 'n persoon se 

verlede en toekoms uit soos wat dit verband hou met die huidige nie. 

Vir die doeleindes van hierdie ondersoek word die volgende ge'integreerde definisie 

as beskouing van selfaktualisering aanvaar: Selfaktualisering is die voortdurende 

groeiproses om 'n persoon se potensiaal beter te benut. 'n Persoon se potensiaal is 

sy uiterste vermoe om homself kreatief uit te druk, interpersoonlik effektief te 

funksioneer en om vervuld te lewe. Die operasionalisering van die konsep le in die 

ondersoek na die kenmerke daarvan. 

2.3 PERSOONLIKHEIDSKENMERKE 

Uit die literatuur oar selfaktualisering blyk dit dat die persoonlikheidskenmerke van 

'n selfaktualiserende persoon veelvuldig is, maar dat dit sinvol verdeel kan word in 

intra- en interpersoonlike ,kenmerke (Shostrom, 1976: 30). Hierdie twee tipes 

kenmerke is interafhanklik en dit blyk dat die interpersoonlike kenmerke uit die 

intrapersoonlike vloei, met laasgenoemde as die bepalende (Cilliers, 1984: 63). 

Verder kan oak spesifieke werksgerigte kenmerke ge'identifiseer word. 
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2.3.1 lntrapersoonlike kenmerke 

Die intrapersoonlike kenmerke van die selfaktualiserende persoon kan weer verder 

verdeel word in fisieke, kognitiewe, emosionele en konatiewe kenmerke. 

2.3.1.1 Fisieke kenmerke 

Die selfaktualiserende persoon is bewus van sy fisieke funksionering en hy voel 

tevrede daarmee (Maslow, 1971: 27-29). Die persoon voel ook dat hy of sy die 

bewegings, behoeftes en funksies van sy liggaam kan beheer en is meestal fisiek 

gesond. So 'n persoon leef gesond, rus voldoende, oefen gereeld en volg 'n 

voedsame dieet (Jourard & Landsman, 1980: 158). 

2.3.1.2 Kognitiewe kenmerke 

'n Selfaktualiserende persoon beskik oor 'n bogemiddelde intellektuele vermoe 

(Allport, 1951: 147-150). So 'n persoon beskik oor 'n realistiese persepsie van die 

wereld rondom hom (Allport, 1961: 288; Maslow, 1987: 128). Hy voel nie bedreig deur 

die onbekende nie en sien die realiteite van die lewe soos dit werklik is, nie soos wat 

hy dit graag sou wou sien nie. Omdat hy homself kan losmaak van en 'n afstand kan 

plaas tussen homself en wat binne en buite homself aangaan, het hy die vermoe en 

die moed om dinge objektief en krities te beskou (Frankl, 1978; Fromm, 1963: 32). 

Hierdie persoon kan gewoonlik baie duidelik onderskei tussen die middele om 'n doel 

te bereik en die doel op sig self. Alhoewel hy die middele daartoe beslis ondergeskik 

stel aan die doel self, verskil sy persepsie van die doel dikwels van die van ander 

persone. Vir hom sal 'n reis na 'n bepaalde bestemming byvoorbeeld 'n doel op 

sigself wees. Hy toon ook minder verwarring of onsekerheid oor wat reg of verkeerd 

en goed of sleg is (Maslow, 1987: 141). Volgens Rogers (1961) vertrou 'n 

selfaktualiserende persoon toenemend op homself en op sy eie natuurlike oordeel 

wanneer hy bevredigende gedrag vir 'n bepaalde situasie moet kies. 
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2.3.1.3 Affektiewe kenmerke 

Die persoon aanvaar homself met sy sterk punte, sowel as sy swak punte. Aangesien 

hy ook sy swak punte aanvaar, kan hy openlik wees oor sy emosies en gevoelens 

en is dit nie nodig om hom anders voor te doen as wat hy werklik is of om skuldig te 

voel oor sy foute nie (Allport, 1961: 287; Maslow, 1987: 130-131). Hy beskik ook tot 

'n groot mate oor die insig om dit wat hy dink hy is en wat hy rerig is met mekaar te 

versoen (Allport, 1961: 290). Sy selfbeeld word gekenmerk deur selfaanvaarding, 

selfesteem, selfrespek, selfliefde, selftevredenheid, selfgelding en positiewe selfagting 

{Horney, 1950: 328-334; Maslow, 1987: 208). 

Oor die algemeen is die gedrag van 'n selfaktualiserende persoon oop, direk en 

natuurlik. Hy steek nie sommer sy gevoelens of emosies weg nie, maar is 

terselfdertyd sensitief genoeg om nie daardeur ander persone seer te maak nie. Hy 

is baie individualisties in sy idees en ideale, maar nie noodwendig onkonvensioneel 

in sy gedrag nie (Maslow, 1987: 132-133). 

Hierdie persoon beskik oor die vermoe om die mees algemene en basiese dinge in 

die lewe, soos 'n sonsondergang of 'n geliefkoosde gereg, telkens met verwondering, 

plesier en selfs ekstase te waardeer. Hy sal selde verveeld raak met lewenservaringe 

{Maslow, 1987: 136-137). Rogers (1961: 189) brei hierop uit deur te veronderstel dat 

so 'n persoon 'n toenemende neiging het om ten volle in elke oomblik te leef. Elke 

oomblik is nuut omdat die persoon nie weet wat hy in die volgende oomblik sal wees 

of hoe hy sal optree nie. Frankl (1978) sluit ook hierby aan deur spesifiek te verwys 

na 'n ontvanklikheid en waardering van die goeie, mooie en egte wat die lewe bied. 

Maslow (1987: 137-138) beweer verder dat 'n selfaktualiserende persoon oomblikke 

van intense ekstase, verwondering en genot ("piek-ervarings") ervaar waartydens hy 

homself verloor of transendeer. Tydens hierdie ervarings voel die persoon dan ook 

vol selfvertroue en baie beslis in sy optrede. Volgens Rogers (1961: 195-196) is die 

lewe van 'n selfaktualiserende persoon ryk, vol en opwindend en beleef so 'n persoon 

aile soorte emosies en gevoelens baie intens. 
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'n Selfaktualiserende persoon het 'n unieke sin vir humor. Hy sal nie iets humoristies 

vind indien dit ander persone kan seermaak of verkleineer nie. Hy vind egter 

aanklank by humor wat die mensdom of hul eie dwaasheid uitwys (Allport, 1961: 290; 

Maslow, 1987: 141-142). Volgens Frankl (1978: 14) is 'n selfaktualiserende persoon 

deur humor in staat om so 'n afstand tussen homself en sy swakhede en probleme 

te plaas, dat hy vir homself kan lag. 

Volgens Rogers (1-961: 187) toon 'n selfaktualiserende persoon 'n toenemende 

oopheid en gereedheid om ervaringe te akkommodeer wat moontlik voorheen as 

inkongruent met sy selfkonsep beskou is. Die persoon leef in kontak met sy 

bewustheid sodat hy sy valle potensiaal vir groei besef en ontwikkel (Schultz, 1977: 

32-35). 

3.3.1.4 Konatiewe kenmerke 

Die selfaktualiserende persoon aanvaar verantwoordelikheid vir wat hy doen, vir 

keuses wat hy maak en houdings wat hy inneem (Horney, 1950: 334) vanuit sy 

interne lokus van kontrole. Hy ervaar 'n vryheid van keuse en handeling om volgens 

sy eie verwagtinge sy gedrag te kontroleer, sander om aan hom self uitgelewer te voel 

(Frankl, 1978: 36-41). 

2.3.2 lnterpersoonlike kenmerke 

Bogenoemde intrapersoonlike kenmerke (bv. sensitiwiteit vir en aanvaarding van die 

self en eie gedrag) sal lei tot interpersoonlike gedragskenmerke wat daaruit kan 

voortvloei. Hierdie konsep word veral in die persoonsgesentreerde benadering 

algemeen erken (vgl. Devonshire, 1991: 15-23). 

Die selfaktualiserende persoon se selfbewustheid en selfgelding veroorsaak dat hy 

van homself aan ander kan gee sander om homself in die proses te verloor. Omdat 
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hy sy sterk punte en swak punte ken en aanvaar, kan hy homself aan ander blootstel 

sander 'n vrees dat hy misbruik sal word {Maslow, 1987: 130-131). 'n 

Selfaktualiserende persoon is in staat om ander persone duidelik, objektief en 

akkuraat te beoordeel {Maslow, 1987: 128-130), 'n akkurate oordeel oor mense te vel 

en word oor die algemeen maklik aanvaar deur ander persone {Allport, 1961: 290). 

Aangesien hierdie persoon nie vooroordele teenoor ander persone het nie, 

respekteer, waardeer en aanvaar hy basies aile persone, ongeag klas, opvoeding, 

ouderdom, ras of politieke oortuiging, as uniek (Frankl, 1978). Hy is bereid om na 

enige persoon te luister en van hom te leer {Maslow, 1987: 139) en kom as 

kongruent en eg voor {Fromm, 1963: 33; Schultz, 1977: 96-100). Hy het 'n diep 

deernis met die lot van ander persone, sowel as 'n begeerte om hulle te help. Dikwels 

het hy die ingesteldheid van 'n ouer broer of suster teenoor jonger kinders (Allport, 

1961: 285; Jourard, 1974: 5; Maslow, 1987: 138-139). 

Die selfaktualiserende persoon is in staat om diep betekenisvolle verhoudinge met 

ander persone aan te knoop deurdat hy liefde vir ander persone onvoorwaardelik en 

nie besitlik is nie. Alhoewel hy in staat is tot grater liefde en intimiteit, dieper 

vriendskappe en groter identifisering met ander, is sy vriendekring gewoonlik baie 

beperk. Hy sal ook waarskynlik net met persone wat oor dieselfde tipe eienskappe 

as hy beskik, vriendskappe sluit (Allport, 1961 : 285; Maslow, 1987: 139-140). Hy kan 

isolasie van ander persone goed hanteer en verkies dikwels afgesonderdheid. Hy is 

nie van ander persone afhanklik vir bevrediging nie en kan moontlik koud en 

onvriendelik ervaar word. Hy tree egter net meer outonoom open het nie warmte van 

ander nodig om hom te ondersteun nie {Maslow, 1987: 134-135). 
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2.3.3 Werkskenmerke 

Aangesien die individu in sy totaliteit in 'n werksituasie betrokke is, is dit waarskynlik 

dat die genoemde intra- en interpersoonlike kenmerke van 'n selfgeaktualiseerde 

persoon as voorvereistes vir die persoon se werksgedrag sal dien (Cilliers, 1984: 80). 

Die selfaktualiserende persoon kan met oorgawe betrokke raak by iets buite homself 

en is dan probleemgesentreerd in sy betrokkenheid. Hy voel sterk verbind tot sy werk 

en werk baie hard, maar vind groat plesier en vervulling daarin. Hy werk nie omdat 

hy meet werk nie, maar omdat hy wil werk (Allport, 1961: 283; Maslow, 1987: 133-

134). Frankl (1959: 166) stel dit duidelik dat 'n selfaktualiserende persoon na buite 

gerig is en nie op homself ingestel is nie. Hy wil 'n taak as 'n uitgedaging sien en 

beskou sy werk of professie as 'n roeping. 

Die selfaktualiserende persoon se werk en gepaardgaande verantwoordelikheid 

verskaf vir hom sin en kontinuneit in die lewe. Daarom is dit vir hom moeilik om voort 

te gaan sander om belangrike en verantwoordelike werk te he om te doen (Allport, 

1961: 288). Volgens Rogers (1961: 194-195) kan hy vertrou word om in enige 

werksituasie positief en konstruktief op te tree. 

Die selfaktualiserende persoon maak staat op sy eie potensiaal en hulpbronne vir 

persoonlike groei en ontwikkeling. Hy is oak in staat om relatief kalm en bedaard te 

bly in omstandighede wat ander persone erg sal ontstel (Maslow, 1987: 135-136). 

Kreatiwiteit is een kenmerk wat 'n mens sou verwag om by 'n selfaktualiserende 

persoon aan te tref en hy is dan oak oorspronklik en innoverend in sy benadering tot 

sy werk. Hierdie kenmerk impliseer nie dat hy noodwendig iets artistiek sal skep nie, 

maar eerder oar die verbeeldingskrag en vindingrykheid beskik om op 'n direkte en 

onvooropgestelde manier na dinge te kyk (Maslow, 1987: 142-143; Rogers, 1961; 

Schultz, 1977: 35). 
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Fromm (soos aangehaal deur Schultz, 1977: 47-51) verwys na produktiewe denke as 

die vermoe tot aktiewe, objektiewe, intelligente redenering en die selfaktualiserende 

persoon is in staat om ooreenkomstig sy potensiaal produktief te werk en sy 

vermoens te benut. Hy beplan en rig sy aktiwiteite en tree probleemoplossend op 

(Allport, 1961: 28). 

Volgens Rogers (1961) beskik 'n selfaktualiserende persoon oor keusevryheid, met 

ander woorde dat hy kan kies wat hy wil in die lig van sy ervaringsveld. Hy voel 

verantwoordelik vir sy beroepskeuses en is in die uitoefening van keuses bewus van 

positiewe sowel as negatiewe aspekte van sy vermoens en vaardighede. 

2.4 TOEPASLIKHEID IN DIE BEDRYFSIELKUNDE 

Selfaktualisering beklemtoon 'n individu se behoefte aan outonomiteit, uitdaging, groei 

en die volle benutting van sy vermoens en talente (Maslow, 1987). Volgens Schein 

(1980: 72) vorm selfaktualisering 'n belangrike en selfs kritiese deel van 'n persoon 

se bestuursgedrag. Baie organisasies gebruik takseersentrums om bestuurders se 

potensiaal te evalueer. Sekere generiese takseersentrumdimensies kan gekoppel 

word aan die persoonlikheidskenmerke van 'n selfaktualiserende persoon. Hierdie 

dimensies sluit onder andere selfontwikkeling, kreatiwiteit en interpersoonlike 

kommunikasievaardighede soos redeneringsvermoe in. 

'n Selfaktualiserende persoon ken en aanvaar sy sterk en swak punte en maak staat 

op sy eie potensiaal en hulpbronne vir sy verdere ontwikkeling. Ten opsigte van 

selfontwikkeling as bestuursdimensie sal 'n selfaktualiserende bestuurder dus insig 

toon in en realisties wees oor sy ontwikkelingsareas en verantwoordelikheid daarvoor 

aanvaar. 

'n Selfaktualiserende persoon is verder in staat om ander persone objektief en 

akkuraat te beoordeel wat hom 'n goeie waarnemer van gedrag maak. Ten opsigte 
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van so 'n persoon se beoordeling van sy ondergeskiktes se prestasie, behoort die 

beoordeling objektief en realisties te wees. Hy is bereid om na ander persone te 

luister en handhaaf goeie interpersoonlike en kommunikasievaardighede, ook teenoor 

sy ondergeskiktes em kollegas in 'n werksituasie. 

'n Selfaktualiserende bestuurder toon begrip vir die feit dat sy ondergeskiktes die 

behoefte het om te groei in hul werk en om hul vermoens en vaardighede 

voortdurend uit te brei. So 'n bestuurder sal dus poog om sy ondergeskiktes se werk 

intrinsiek meer uitdagend en betekenisvol te maak wat die intrinsieke motivering van 

werknemers in 'n organisasie stimuleer. 

Kreatiwiteit is 'n verdere bestuursdimensie wat aanwesig is by 'n selfaktualiserende 

bestuurder. Volgens Schein (1980: 69) is die kern van selfaktualisering gelee in die 

uitdaging om 'n probleem op te los deur 'n oorspronklike en innoverende benadering. 

Objektiewe en intelligente redeneringsvermoe is 'n ander bestuursdimensie wat 'n 

organisasie verlang van sy bestuurskorps en 'n selfaktualiserende bestuurder beskik 

alreeds oor hierdie vaardigheid. Die kenmerke gekoppel aan selfaktualiserende 

persone ondersteun dus bestuursgedrag wat verlang word in 'n organisasie. 

Bogenoemde word in hierdie ondersoek gestel as die profiel van die effektiewe 

werknemer en bestuurder. Hipoteties word aanvaar dat, indien die werknemer en/of 

bestuurder oor die selfaktualiseringsprofiel beskik, hy (sistemies gesien) as individu 

(op die mikrovlak) meer optimaal sal funksioneer op die intrapersoonlike vlak, as 

kommunikator meer betekenisvolle relasies in die werksituasie sal kan vorm {op die 

mesovlak) en 'n meer substansiele bydrae tot die organisasiedinamika kan lewer (op 

die makrovlak). 
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2.5 HOOFSTUKSAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is die begrip selfaktualisering omskryf vanuit die humanistiese 

sielkunde en gedefinieer. Die persoonlikheidskenmerke van 'n selfaktualiserende 

persoon is bespreek, waarna die toepaslikheid van hierdie begrip in die 

Bedryfsielkunde bespreek is. 

In Hoofstuk 3 word die gevoel van koherensie omskryf en gedefinieer en die 

persoonlikheidskenmerke daaraan verbonde bespreek. 
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GEVOEL VAN KOHERENSIE 

In hierdie hoofstuk word die begrip gevoel van koherensie gedefinieer en omskryf. Die 

oorsprong van die begrip word vanuit beide die behaviorisme en die humanistiese 

sielkunde omskryf, daarna word die beg rip en die spesifieke persoonlikheidskenmerke 

wat daaraan gekoppel word, beskryf. 

3.1 TEORETIESE AANLOOP TOT DIE BEGRIP 

Die beg rip en konsep 'n gevoel van koherensie het ontstaan en word omskryf vanuit 

die salutogenesis paradigma {Strumpfer, 1990: 266). Die eerste aanduiding van die 

paradigma is Super {1955: 5) se onderskeid tussen die normaliteite van persone {oak 

van abnormale persone) en abnormaliteite van persone {oak normale persone). Super 

beweer dat die normale persoon hoofsaaklik die terrein van die 

voorligtingsielkundiges is, in teenstelling met die kliniese sielkundiges wat op die 

terrein van die abnormaliteite of psigopatologie werk. Hy verwys verder daarna dat 

'n persoon se normaliteite in terme van sy of haar persoonlike en sosiale hulpbronne 

verder ontwikkel meet word sodat die individu daarvan gebruik kan maak wanneer 

nodig. 

Die salutogenesis paradigma toon bepaalde ooreenkomste met sekere uitgangspunte 

van die behaviorisme, sowel as met sekeres uit die humanistiese sielkunde. 

Vervolgens sal hierdie teoretiese ooreenkomste bespreek word. 
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3.1.1 Verwantskap met behaviorisme 

Rotter ( 1954, so as aangehaal deur StrOmpfer, 1990: 266) se navorsing ten opsigte 

van sosiale leer kan as 'n oorsprong van salutogenetiese denke beskou word. 

Antonovsky (1979: 9-10) beweer verder dat aile persone blootgestel word aan 

stressors, met ander woorde dat stres, in watter vorm oak al, alomteenwoordig is in 

'n menslike bestaan. Sommige persone is egter in staat om hierdie stres beter te 

hanteer. Suksesvolle streshanteringstegnieke is die kern van die salutogenesis 

paradigma. In hierdie verband steun salutogenesis dus oak op die navorsing wat in 

die behaviorisme oar hanteringsvaardighede gedoen is (byvoorbeeld Lazarus se 

navorsing oar stressors en hanteringstyle, soos aangehaal deur Antonovsky, 1987: 

55). 

3.1.2 Verwantskap met humanistiese sielkunde 

Soos alreeds in Hoofstuk 2 omskryf is, is die kern van die humanistiese sielkunde dat 

die mens voortdurend met 'n proses van groei besig is en dus poog om sy potensiaal 

te verwesenlik (Meyer et al., 1988: 338). Salutogenesis ondersteun hierdie 

uitgangspunt deur onder andere te verwys na die "behoefte na selfaktualisering" wat 

Maslow (1971; 1987) beskryf het en Rogers (1973) se konsep van die ten valle 

funksionerende persoon. Goldstein (1939: 197) se stelling dat elke persoon oar een 

dryfkrag beskik, naamlik om homself te verwesenlik, ondersteun verder die 

uitgangspunte van salutogenesis. 

Kobasa (1979) se persoonlikheidsbenadering ten opsigte van die kenmerke wat 

daartoe bydra dat 'n persoon weerstand kan bied teen oormatige spanning, vind 

aansluiting by die eksistensiele sielkunde (Cilliers, 1984: 57) en die salutogenesis 

paradigma (StrOmpfer, 1990). Sy verwys na hierdie kenmerke as die sogenaamde 
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geharde persoonlikheidstyl met die drie belangrikste kenmerke die vermoe tot 

toegewydheid {"commitment"), die ervaring van beheer en 'n oopheid en 

ontvanklikheid ten opsigte van uitdagings. 

Antonovsky { 1979: 38-69) konseptualiseer 'n kontinuum met die twee pole totale 

optimaliteit en totale abnormaliteit. Volgens hom le aile persone iewers op die 

kontinuum tussen die twee pole totale optimaliteit en totale abnormaliteit. Die vraag 

wat Antonovsky begin ondersoek het, is waarom sommige persone op die kontinuum 

begin beweeg in die rigting van die psigologies optimale pool. Hy wou dus verstaan 

waarom persone beweeg van emosionele lyding na blydskap en vreugde, van 'n 

vermorsing van emosionele energie na die produktiewe gebruik daarvan, van die 

rigiditeit van verdedigende strukture na 'n vermoe om voortdurend innerlik aan te pas 

en te groei (Antonovsky, 1985: 274). 

Om die salutogenesis konsep verder te verduidelik, gebruik Antonovsky die beeld van 

lago Galdston {Antonovsky, 1985: 275). Volgens hom is die lewe soos om op 'n 

spantou te loop. Jy begin om jou balans te verloor en herwin dit dan weer; of jy gly, 

vang die tau en kom terug na die staande posisie; of jy gly, val in die net en keer 

weer terug na die tau; of jy val en beseer jou so ernstig dat jy nie weer op die tau kan 

loop nie. Sommige persone voltooi die oefening, met al die wisselvallighede, maar 

met sukses. Dan vra Antonovsky die vraag: Hoe gebeur dit dat enige iemand dit 

maak? 

3.2 BEGRIPSOMSKRYWING 

Daar is tot redelik onlangs relatief min navorsing in die sielkunde gedoen oar mense 

se reaksie teenoor stresvolle situasies en om teoretiese modelle te ontwikkel om te 

verklaar en te voorspel hoe individue sal reageer in so 'n situasie (Antonovsky & 

Sagy, 1986: 213). Lazarus (1976: 74) beskryf "coping" as dit wat 'n persoon doen om 

stresvolle of emosionele vereistes wat aan hom gestel word te hanteer. In sy 
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teoretiese model probeer Antonovsky (1979) die verwantskap tussen stres en 

psigologiese optimaliteit beskryf deur die term "gevoel van koherensie". 

Antonovsky (1979) gebruik die term algemene weerstandshulpbronne om die 

hulpbronne te beskryf wat 'n persoon help om 'n stresvolle situasie te hanteer en te 

bestuur. Hy verwys onder andere na 'n reeks hulpbronne wat insluit: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

fisiese en biochemiese hulpbronne; 

artefakte-materiaal hulpbronne, veral rykdom, maar oak mag en status; 

kognitiewe hulpbronne wat intelligensie, maar oak spesifiek kennis 

(byvoorbeeld oar die voorkoming van vigs) insluit; 

emosionele hulpbronne; 

hanteringstrategiee om veral stres te oorkom; 

interpersoonlike hulpbronne soos sosiale ondersteuning; en 

makro-sosiokulturele hulpbronne wat godsdienstige oortuigings insluit. 

Volgens Antonovsky (1987, xiii) help die algemene weerstandshulpbronne vir 'n 

persoon om sin te maak uit al die stressors waarmee hy voortdurend gebombardeer 

word. Antonovsky (1985: 274) verkies om die stressors waarmee 'n individu 

deurlopend gekonfronteer word eerder uitdagings te noem, aangesien 'n uitdaging 'n 

aksie inisieer wat katastrofies of gelukkig kan eindig, afhangend van hoe dit hanteer 

word. Soos 'n persoon oar 'n periode van tyd herhaaldelik sin vind in die stressors 

of uitdagings, ontwikkel hy 'n sterk gevoel van koherensie. 

Antonovsky (1987: 19) definieer gevoel van koherensie as "a global orientation that 

expresses the extent to which one has a pervasive, enduring though dynamic feeling 

of confidence that (1) the stimuli deriving from one's internal and external 

environments in the course of living are structured, predictable and explicable; (2) the 

resources are available to meet the demands posed by these stimuli; and (3) these 

demands are challenges, worthy of investment and engagement". 

Vir die doeleindes van hierdie ondersoek sal bogenoemde definisie aanvaar word as 

die definisie van gevoel van koherensie en sal vervolgens verder toegelig word. 
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Die term "enduring" of blywend impliseer nie dat daar nooit wisselvallighede by die 

persoon voorkom nie. 'n Spesifieke gebeurtenis of situasie, byvoorbeeld 'n groat 

sukses of mislukking, kan 'n tydelike of klein verskuiwing in terme van 'n persoon se 

gevoel van koherensie teweegbring, maar sulke veranderinge sal steeds random 'n 

bepaalde stabiele punt op die kontinuum plaasvind (Antonovsky, 1979: 124). 

Die term dinamies verwys daarna dat 'n persoon se gevoel van koherensie 

voortdurend deur die verloop van sy of haar lewe, nie slegs tydens die kinderjare nie, 

gevorm en getoets, versterk en gewysig word. So kan 'n drastiese verandering in die 

struktuur van 'n persoon se lewe (byvoorbeeld 'n huwelik of werksverandering) 

aanleiding gee tot 'n beduidende aanpassing in die persoon se gevoel van koherensie 

(Antonovsky, 1979: 125). 

Gevoel van koherensie is dus 'n disposisionele orientasie en nie 'n 

persoonlikheidskenmerk van 'n persoon nie. Dit sluit komponente van persepsie, 

geheue en inligtingprosessering in wat oorgaan in gewoontevormende patrone 

waarvolgens die persoon sal optree. Gevoel van koherensie kan dus oak omskryf 

word as 'n repertorium van konkrete gedrag wat opgebou is uit sukseservaringe 

(Antonovsky, 1987). Hierdie orientasie spreek dus die oorkoepelende kwaliteit van die 

persoon se gedrag aan en nie sy of haar reaksie in 'n spesifieke situasie nie 

(Flannery & Flannery, 1990: 415). 

Uit die definisie kom daar drie kernkomponente van gevoel van koherensie na vore 

wat vervolgens bespreek sal word. Dit is verstaanbaarheid, hanteerbaarheid en 

betekenisvolheid. 

Verstaanbaarheid verwys na die mate waartoe 'n persoon interne, sowel as eksterne 

stimuli as duidelike, geordende, gestruktureerde en konsekwente inligting ervaar en 

die basis waarvolgens hy kan verwag dat hierdi~ stimuli in die toekoms oak 

geordend, duidelik en selfs voorspelbaar sal voorkom. Dit beteken dat sy persepsies 

vir hom kognitief sin sal maak. Verstaanbaarheid word oak as die kernkomponent van 

gevoel van koherensie beskou (Antonovsky, 1987: 50). 
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Boyce (1977, soos aangehaal deur Antonovsky, 1987: 39) verwys na dieselfde 

konsep wanneer hy die begrip gevoel van permanensie beskryf. Volgens hom sal 'n 

kind wat opgroei in 'n huishouding waar daar aksies voorkom wat waarneembaar, 

herhalend en voorspelbaar is, meer geneig wees om die wereld ook so waar te neem. 

Werner & Smith (1982, soos aangehaal deur Antonovsky, 1987: 41-43) beklemtoon 

verder dat indien 'n kind blootgestel sou word aan 'n netwerk van persone wat 

dieselfde waardes en beginsels handhaaf in 'n dinamiese, maar stabiele omgewing, 

sal so 'n kind waarskynlik die wereld as voorspelbaar waarneem. Antonovsky (1985: 

277) beweer dat konsekwentheid in 'n persoon se lewenservaringe spesifiek 'n 

invloed uitoefen op die mate waartoe hy of sy die wereld as verstaanbaar ervaar. Dit 

beteken dat 'n persoon 'n bepaalde lewenservaring in verband moet kan bring met 

sy vorige lewenservarings. 

Hanteerbaarheid verwys na die mate waartoe 'n persoon 'n gebeurtenis in sy lewe 

sien as 'n situasie wat ten minste uithoudbaar is of nog beter as iets wat hy kan 

hanteer of steeds beter as 'n nuwe uitdaging om te hanteer. 

Volgens Antonovsky (1985: 278) het 'n balans in die oorlading en onderlading van 

stimuli 'n invloed op die mate waartoe 'n persoon gebeurtenisse as hanteerbaar 

ervaar. Die balans verwys spesifiek na die hoeveelheid energie, vaardighede en 

vermoens waaroor 'n persoon beskik om die vereistes wat die lewe aan hom of haar 

stel, te kan hanteer. 

Betekenisvolheid dui op die mate wat 'n persoon voel dat die lewe emosioneel, 

eerder as noodwendig kognitief, ook sin maak. Hierdie komponent word as die 

kritiese en deurslaggewende komponent van gevoel van koherensie beskou, 

aangesien dit 'n persoon se motivering en dryfkrag is om die wereld en die 

hulpbronne tot sy of haar beskikking beter te verstaan. 

In haar beskrywing van die geharde persoonlikheid, verwys Kobasa (1979, soos 

aangehaal deur Antonovsky, 1987: 35) na dieselfde konsep as sy een van haar 
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kernkomponente, naamlik "commitment!! beskryf. Sy verwys na "an overall sense of 

purpose". 

Volgens Antonovsky (1985: 277) sal deelname aan besluitneming ten opsigte van sy 

lewe die mate waartoe die persoon die lewe as betekenisvol ervaar, be"invloed. 

In terme van bogenoemde komponente sal 'n persoon met 'n sterk gevoel van 

koherensie die wereld ervaar as voorspelbaar, hanteerbaar en betekenisvol. So 'n 

persoon is dus in staat om vir homself uit te klaar watter stressors in sy lewe 

teenwoordig is, hy glo dan verder dat hy oor die nodige hulpbronne beskik om dit te 

kan hanteer en is gevolglik gemotiveerd en in staat om dit suksesvol te kan hanteer. 

In teenstelling hiermee ervaar 'n persoon met 'n lae gevoel van koherensie interne 

en eksterne stimuli as ongeordende en onvoorspelbare chaos, dat gebeurtenisse in 

sy lewe net ongelukkig en altyd teen hom is en dat niks in die lewe meer saak maak 

nie (Antonovsky, 1987: 17 -18}. 

'n Belangrike faktor om in gedagte te hou, is dat indien 'n persoon oor 'n sterk gevoel 

van koherensie beskik, hy nie noodwendig die hele wereld as verstaanbaar, 

hanteerbaar en betekenisvol ervaar nie. Elke mens stel vir homself sekere grense, 

sommige wyd en ander nou, en wat ook al buite daardie grense gebeur, pia hulle nie. 

Met ander woorde, 'n persoon kan min belangstelling toon in die landsregering of 

internasionale politiek en moontlik oor min handvaardighede beskik en steeds oor 'n 

sterk gevoel van koherensie beskik wat dan binne die grense wat hy vir homself 

gestel het, val (Antonovsky, 1984: 119). Volgens Antonovsky (1987) is daar egter vier 

terreine wat 'n persoon nie kan uitsluit indien hy oor 'n sterk gevoel van koherensie 

beskik nie, naamlik sy eie gevoelens, onmiddellike interpersoonlike verhoudings, die 

belangrikste terrein van aktiwiteit (gewoonlik sy werk) en die eksistensiele aspekte 

van dood, onvermydelike mislukkings, tekortkominge, konflik en isolasie. 

Daar is sekere algemene faktore wat volgens Antonovky 'n rol kan speel in die sterkte 

van 'n persoon se gevoel van koherensie (Antonovsky & Sagy, 1986: 214-215). 

Hierdie faktore sluit ouderdom, verhouding met ouers en 'n stabiele gemeenskap in. 
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In terme van ouderdom blyk dit dat adolessente waarskynlik oor 'n swakker gevoel 

van koherensie sal beskik as ouer persone, aangesien adolessensie 'n tydperk in 'n 

persoon se lewe is waartydens baie verandering plaasvind en basiese orientasies ten 

opsigte van 'n persoon self ontwikkel. Met verwysing na ouer-verhoudinge word 

aangeneem dat 'n persoon wat emosioneel sterk bande met sy ouers het waar oop 

kommunikasiepatrone gevestig is, waarskynlik die wereld makliker sal sien as 

koherent as 'n persoon wat swak emosionele bande met sy ouers het. 'n Persoon wat 

vir 'n lang periode in 'n stabiele gemeenskap woonagtig is, sal waarskynlik oor 'n 

sterker gevoel van koherensie beskik as 'n persoon wat baie rondtrek en nooit seker 

is waar hy volgende sal wees nie. 

3.3 PERSOONLIKHEIDSKENMERKE 

Antonovsky (1979) beweer dat 'n persoon ongeveer op die ouderdom van 30 jaar die 

wereld kan ervaar en sien as koherent. Soos reeds genoem speel die mate van 

konsekwentheid (die mate waartoe 'n persoon se lewenservaringe inpas by sy vorige 

lewenservaringe), 'n balans tussen die oorlading en onderlading in stimuli (die mate 

waarin daar so 'n balans in 'n persoon se stimuli voorkom dat hy dit kan hanteer) en 

deelname aan besluitneming te opsigte van sy lewe, 'n besliste rol in die mate 

waartoe die persoon geneig sal wees om die wereld as koherent te sien (Antonovsky 

& Sagy, 1986: 214; Margalit, Leyser, Ankonina & Avraham, 1991: 429-430). 

Aangesien 'n persoon met 'n sterk gevoel van koherensie die wereld ervaar as 

voorspelbaar, hanteerbaar en betekenisvol, sal hierdie drie komponente 'n kernrol 

speel in die manifestasie van so 'n persoon se persoonlikheidskenmerke soos wat dit 

na vore kom in terme van intra- en interpersoonlike, sowel as werkskenmerke. 
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3.3.1 lntrapersoonlike kenmerke 

'n Persoon wat oor 'n sterk gevoel van koherensie beskik, beskik oor die kognitiewe 

vermoe om realisties 'n goeie oordeel te kan vel, sander om emosioneel daarby 

betrokke te raak (Antonovsky, 1987: 17). So 'n persoon sal dikwels praat oor die 

aspekte in sy lewe wat vir hom belangrik is en saak maak. Sulke aspekte sal beskou 

word as uitdagings en die moeite werd om homself emosioneel, en nie slegs 

kognitief, daaraan te verbind (Antonovsky, 1987: 18}. Die lewe maak dus ook op 

emosionele vlak vir so 'n persoon sin. 

'n Persoon met 'n sterk gevoel van koherensie sal verder kalm en met selfvertroue 

optree in enige situasie, dit wil se voorkom asof hy in beheer is van die situasie 

(Antonovsky, 1987: 24). Hy sal ook nie geneig wees om 'n eksterne stresvolle 

situasie as bedreigend vir sy ego te ervaar nie of te ervaar dat so 'n situasie 

angstigheid opwek nie (Antonovsky & Sagy, 1986: 216). 'n Stresvolle situasie sal 

eerder as 'n geleentheid beskou word wat positiewe resultate kan oplewer of as 'n 

uitdaging wat die moeite werd is om verder te ondersoek en energie op te spandeer 

(Antonovsky, 1984: 121 ). 

'n Persoon met 'n sterk gevoel van koherensie sal 'n lewenshouding he wat orde 

soek en oor die vermoe beskik om struktuur te vind in enige gebeure (Kalimo & Vuori, 

1990: 77). Tog sal die persoon nie rigied volgens reels lewe nie, maar 'n balans soek 

tussen reels en strategiee en tussen bestaande en potensiele nuwe inligting 

(Antonovsky, 1987:27). 

So 'n persoon sal ook oor 'n interne lokus van kontrole beskik, met ander woorde glo 

dat hy beheer het oor die gebeurtenisse in sy lewe (Rotter, 1966 soos aangehaal 

deur Kalimo & Vuori, 1990: 77). 

Hoe sterker 'n persoon se gevoel van koherensie, hoe meer sal hy geneig wees om 

gevaar of bedreigings te vermy. So 'n persoon sal veel eerder betrokke raak in 
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aktiwiteite wat bevorderlik is vir sy gesondheid as by aktiwiteite wat gevaarlik kan 

wees vir sy gesondheid. Aangesien die persoon die lewe as betekenisvol ervaar, het 

hy 'n goeie rede om gesond te wil wees - juis om optimaal te kan funksioneer 

(Antonovsky, 1984: 120). 

3.3.2 lnterpersoonlike kenmerke 

'n Persoon wat oor 'n sterk gevoel van koherensie beskik, sal in staat wees om die 

uitdagings en eise van die omgewing, suksesvol te hanteer (Antonovsky, 1985: 275). 

So 'n persoon handhaaf positiewe interpersoonlike verhoudings wat gebaseer is op 

wedersydse en gemeenskaplike ondersteuning en besorgdheid. Hy sal verder in 

samewerking met ander persone werk wat die moontlikheid daarstel om 

ondersteuning van ander te ontvang (Kalimo & Vuori, 1990: 87). 

3.3.3 Werkskenmerke 

Aangesien die werkende persoon tot 'n derde van sy dag by die werk deurbring, is 

dit 'n dominante bron van eksterne, sowel as interne stimuli, wat as verstaanbaar, 

hanteerbaar en betekenisvol ervaar moet word. Volgens Strumpfer (1990: 26-27) sal 

'n persoon wat dus oor 'n sterk gevoel van koherensie beskik na aile waarskynlik 

soos volg optree: 

* 

* 

* 

sy werkplek sal vir hom kognitiewe sin maak en die stimuli sal as duidelike, 

geordende, gestruktureerde, konsekwente en voorspelbare inligting ervaar 

word; 

hy sal sy werk beleef as ervarings wat uithoudbaar en hanteerbaar is en as 'n 

uitdaging wat aanvaar en bereik kan word deur sy persoonlike hulpbronne; 

die uitdagings in die werk sal emosionele en motiverende sin maak en hy sal 

bereid wees om energie daaraan te spandeer. 
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Kalimo & Vuori {1990: 84-86) ondersteun die feit dat werk 'n baie belangrike rol speel 

by 'n persoon met 'n sterk gevoel van koherensie. So 'n persoon sal ook in 'n gegewe 

situasie eerder 'n probleem gesentreerde hanteringstrategie volg as 'n emosioneel 

gesentreerde strategie. 'n Probleem gesentreerde strategie word beskou as 'n meer 

produktiewe hanteringstrategie as 'n emosioneel gesentreerde strategie. 

3.4 TOEPASLIKHEID IN DIE BEDRYFSIELKUNDE 

'n Koherente persoon se werkplek en -omstandighede sal vir hom kognitiewe sin 

maak, hy sal sy werk as hanteerbaar en 'n uitdaging en betekenisvol ervaar en sal 

'n bydrae lewer tot die werkstevredenheid en produktiwiteit van die organisasie. 

So 'n persoon beskik oor die kognitiewe vermoens om realisties goeie oordeel aan 

die dag te le en kalm en met selfvertroue op te tree in enige situasie, ook stresvolle 

situasies. Hy beskik verder oor 'n interne lokus van kontrole en neem dus 

verantwoordelikheid vir sy eie lewe en ontwikkeling. Hierdie persoon handhaaf 

positiewe interpersoonlike verhoudings met aile ander persone wat gebaseer is op 

wedersydse begrip en ondersteuning. AI hierdie kenmerke is eienskappe wat ook 

verlang word van die bestuurders van 'n organisasie en kan ondersteun en ingesluit 

word in bestuursontwikkelingsprogramme. 

3.5 HOOFSTUKSAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is die begrip 'n gevoel van koherensie vanuit die behavioristiese, 

sowel as die humanisties-eksistensiele teoretiese uitgangspunte omskryf en 

gedefinieer. Die persoonlikheidskenmerke van 'n persoon wat oor 'n sterk gevoel van 

koherensie beskik, is beskryf en die toepaslikheid van hierdie begrip in die 

bedryfsielkunde is bespreek. 
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In Hoofstuk 4 word die begrip aangeleerde vernuftigheid vanuit die behaviorisme 

omskryf en gedefinieer. 
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AANGELEERDE VERNUFTIGHEID 

In hierdie hoofstuk word die begrip aangeleerde vernuftigheid gedefinieer en omskryf. 

Die oorsprong van die begrip word vanuit die behavioristiese sielkunde omskryf, 

daarna word die begrip omskryf en die spesifieke persoonlikheidskenmerke van 'n 

persoon wat oar aangeleerde vernuftigheid beskik, beskryf. 

4.1 TEORETIESE AANLOOP TOT DIE BEGRIP 

Die behaviorisme as denkrigting kan teen die agtergrond van veral die Britse 

empirisme van die sewentiende en agtiende eeu en die Darwinistiese evolusieteorie 

van die negentiende eeu gesien word (Meyer et al., 1988: 180). Die empiristiese 

siening kom daarop neer dat die menslike gees beskou word as iets wat by geboorte 

sander enige kennis of ander inhoud is en dat aile kennis by wyse van sintuiglike 

ervaring opgedoen word. Aile idees, kennis en ander geestesinhoude is dus die 

resultaat van invloede vanuit die omgewing. Die woord "empirie" dui letterlik op 

ervaring van die omgewing. 

Charles Darwin (1809-1882) se evolusieteorie word deur behavioriste aanvaar. Die 

implikasie hiervan vir die behavioriste is dat menslike gedrag volgens dieselfde 

beginsels as die gedrag van laer diersoorte verklaar kan word en op dieselfde wyse 

bestudeer kan word. Die behavioriste skroom dus oak nie om diere as proefpersone 

vir navorsingsprojekte te gebruik en daaruit afleidings oar menslike gedrag te maak 

nie (Meyer et al., 1988: 180-181). Die primere motivering hiervoor is dat 

eksperimentele navorsing gewoonlik meer produktief is as die navorsers soveel as 

moontlik kontrole het oar hulle proefpersone (Weiten, 1989: 9). 

Die behavioriste se mensbeskouing hang verder ten nouste saam met hulle siening 

van die aard van wetenskap. Watson, vader van die behaviorisme, het voorgestel dat 
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sielkundiges die studie van die bewuste moet verwerp en uitsluitlik moet fokus op 

gedrag wat direk waargeneem kan word (Watson, 1913 soos aangehaal deur Weiten, 

1989: 8). 

Watson se grootste motivering vir die klemverskuiwing was dat die krag van enige 

wetenskaplike metode daarop berus dat die resultate geverifieer kan word. Volgens 

Watson is die bewussyn, onderbewussyn en enige verstandsprosesse nie geskik vir 

wetenskaplike navorsing nie, aangesien daar geen manier is om dit direk waar te 

neem of die resultate te verifieer nie. Hy stel dus voor dat indien sielkunde 'n 

wetenskap wil wees, dit 'n wetenskap van gedrag moet raak. 

Watson definieer gedrag as enige overte respons wat waargeneem kan word deur 

ander. Hy beklemtoon verder die belangrikheid van die omgewing op 'n persoon se 

gedrag. Die behavioriste sien die doel van sielkunde as 'n poging om overte of 

waarneembare gedrag (response) in verband te bring met waarneembare 

gebeurtenisse in die omgewing (stimuli). Behavioriste ondersoek dus stimulus

respons verwantskappe en behaviorisme staan dikwels bekend as stimulus-respons 

(S-R) sielkunde (Weiten, 1989: 8-9). 

Behaviorisme word verder geassosieer met die studie van leer in die sielkunde 

(Wandersman et al., 1976: 4). Navorsing in die behaviorisme sentreer hoofsaaklik om 

vas te stel hoe leer plaasvind, of anders gestel hoe die verwantskap tussen 'n 

stimulus en 'n respons ontstaan (Weiten, 1989: 190). In hierdie verband het daar drie 

hoofrigtings in die behaviorisme ontstaan, naamlik: 

( 1) Klassieke kondisionering 

Klassieke kondisionering is 'n tipe leer waar 'n neutrale stimulus die vermoe het om 

'n bepaalde respons te ontlok wat aanvanklik deur 'n ander stimulus ontlok is. Die 

proses is oorspronklik in 1903 deur Pavlov beskryf wat die kondisies of 

omstandighede wou bepaal wat hierdie tipe leer bewerkstellig. Die proses is later 
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klassieke kondisionering genoem bloat om dit te onderskei van ander vorme van 

kondisionering deur ander teoretici (Rachlin, 1991: 63-75; Weiten, 1989: 190). 

(2) Operante kondisionering 

Operante kondisionering is 'n vorm van leer waar die gedrag nie deur spesifieke 

identifiseerbare stimuli voorafgegaan word nie en dit dus lyk asof die organisme dit 

spontaan produseer. Operante gedrag word egter deur die stimuli wat daarop volg, 

beheer {Meyer et al., 1988: 193-197). Skinner het in die 1930's hierdie tipe leer 

operante kondisionering genoem. 'n Ander term vir operante kondisionering is 

instrumentele leer- 'n term wat vroeer deur Thorndike {Rachlin, 1991: 78-79) gebruik 

is om te beklemtoon dat 'n respons dikwels instrumenteel is om 'n verlangde uitkoms 

te bewerkstellig. Hierdie leer berus op die beginsel wat Thorndike die Wet van Gevolg 

noem. Hiervolgens sal 'n respons wat in die teenwoordigheid van 'n stimulus tot 

bevredigende gevolge lei, die verwantskap tussen die stimulus en die respons 

versterk (Weiten, 1989: 199). 

(3) Waarnemingleer 

Klassieke kondisionering en operante kondisionering verklaar egter nie aile leer wat 

plaasvind nie. Daar is baie leer wat by mense of diere plaasvind wat verklaar kan 

word deur waarnemingsleer. Waarnemingsleer vind plaas wanneer 'n individu se 

response be·invloed word deurdat 'n ander persoon waargeneem word, wat in hierdie 

geval 'n model vir die persoon word (Weiten, 1989: 217). Bandura (1977, 1986) het 

veral baie navorsing ten opsigte van sosiale leer gedoen en die proses van 

waarnemingsleer beskryf. Die eerste stap in waarnemingsleer is dat die waarnemer 

aandag moet gee aan die gedrag van die model. Wanneer die waarnemer die 

gemodelleerde gedrag met aandag waarneem, sal hy dit waarskynlik onthou, met 

ander woorde daar sal retensie plaasvind. Of die gedrag wei aanvaar en 

gereproduseer sal word, hang onder andere af van die waarnemer se motivering of 

meer spesifiek sy verwagtings met betrekking tot die resultate van sy gedrag. 
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4.2 BEGRIPSOMSKRYWING 

Teen bogenoemde agtergrond het Rosenbaum die begrip aangeleerde vernuftigheid 

hoofsaaklik gebaseer op die navorsing wat veral in die sewentigerjare oar selfbestuur 

en die toepassing van selfbestuurtegnieke in behavioristiese terapie gedoen is 

(Goldfried & Merbaum, 1973; Kanfer, 1977; Mahoney & Thoresen, 1974; Thoresen 

& Mahoney, 197 4 soos aangehaal deur Rosenbaum, 1980). Hy het veral gefokus op 

die navorsing van Bandura oar selfeffektiwiteit, Meichenbaum en Goldfried oar 

streshantering, Kanfer oar selfkontrole en Lazarus se hanteringsteorie (Rosenbaum, 

1983: 62-66). 

Bandura word gewoonlik as die belangrikste navorser van die sosiale leerteorie 

beskou (Meyer et al., 1988: 233). Hy het in sy leerteorie heelwat navorsing oar 

selfeffektiwiteit gedoen. Hy beskou 'n individu se selfeffektiwiteit as 'n sentrale faktor 

in aile funksionering van die persoon. Dit bepaal naamlik, volgens hom, of 'n individu 

enigsins 'n paging sal aanwend om 'n situasie te hanteer al dan nie en dit het 'n groat 

invloed op sy keuse van situasies omdat hy neig om situasies te kies waarin hy meen 

hy sukses sal kan behaal (Meyer et al., 1988: 244-245). 

Bandura (1977: 130) beskryf verder selfregulering as die vermoe van 'n individu om 

sy eie gedrag en veral sy leerprosesse te reguleer. Dit sluit in selfversterking (dit wil 

se die versterking van eie gedrag deur homself te beloon wanneer hy aan sy eie 

standaarde en verwagtings voldoen) en selfstraf (dit wil se die uitskakeling van 

sekere gedragswyses deur homself op een of ander wyse te straf as dit wei 

voorkom). Bandura onderskei twee basiese vorme van selfregulering, naamlik interne 

en eksterne selfregulering. Interne selfregulering het te make met die individu se 

subjektiewe beoordeling van sy eie gedrag en 'n persoon gebruik hier maatstawwe 

wat gebaseer is op sy vorige ervaring, sy selfeffektiwiteit, sy toekomsverwagtinge en 

sy waardes. Eksterne selfregulering behels dat die individu die resultate van sy 

gedrag so reel dat hy homself op 'n konkrete wyse beloon of straf (Bandura, 1977: 

142). 
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Meichenbaum (1977) en Goldfried (1980), soos aangehaal deur Rosenbaum (1983: 

64), hetvoorgestel dat persone spesifieke vaardighede (byvoorbeeld selfontspanning, 

probleemoplossing en selfinstruktering) kan aanleer wat hulle in staat sal stel om 

toekomstige stresvolle situasies meer effektief te kan hanteer. Goldfried het verder 

voorgestel dat die term "hanteringsvaardigheid" vervang moet word met "selfkontrole 

vaardighede". 

Kanfer (1970, 1980 soos aangehaal deur Rosenbaum, 1983: 62-63) beskou 

selfkontrole as 'n spesiale vorm van selfregulering. Volgens hom verwys 

selfregulering na 'n situasie waar 'n individu sy eie gedrag rig, terwyl selfkontrole wys 

op 'n situasie waar die gedrag wat uitgevoer en vermy moet word in konflik met 

mekaar is. Kanfer se model van selfregulering beskryf die aard van 'n individu se 

gemotiveerdheid om sy gedrag te reguleer en wanneer 'n persoon waarskynlik 

vernuftigheidsvaardighede sal aanleer. 

Lazarus het waarskynlik die grootste bydrae tot die teorie van hanteringsvaardighede 

gelewer (Rosenbaum, 1983: 65-66). Volgens Lazarus is hanteringsvaardighede 'n 

reaksie op stres en behoort enige model oor stres ook as 'n model van hantering 

gesien te word. Lazarus beskryfverder hanteringshulpbronne wat volgens hom intern 

tot 'n persoon kan wees (byvoorbeeld fisieke gesondheid) of ekstern tot die omgewing 

(byvoorbeeld ondersteuning van ander). 

Studies oor selfkontrole fokus op 'n persoon se gedrag tvdens 'n situasie waar 

gebruiklike response nie die verlangde uitkoms bied nie (Rosenbaum & Ben-Ari, 

1985). Rachlin (1991: 265) verwys verder na die nou-versus-later-kenmerk van 

selfkontrole. Selfkontrole beteken dus dat 'n persoon 'n groter beloning in die 

toekoms bo 'n kleiner beloning in die hede verkies. 'n Persoon wat byvoorbeeld besig 

is met 'n dieet sal die beloning om minder te weeg in die toekoms verkies bo die 

beloning van 'n lekkerny nou. Volgens Rosenbaum (1980: 1 09) verskil individue 

volgens die mate waarin hulle 'n effektiewe repertorium van selfkontrolegedrag 

opgebou het. Rachlin (1991: 274) beweer dat die individuele verskille ten opsigte van 

selfkontrole moontlik te make het met 'n individu se verbeeldingskrag of 
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vindingrykheid. lndien 'n persoon dus in staat is om 'n beloning in die toekoms te 

visualiseer en vir homself voor te stel, is hy waarskynlik tot 'n grater mate in staat om 

selfkontrole toe te pas. 

Psigologiese optimaliteit word nooit in die literatuur van die behaviorisme eksplisiet 

omskryf nie. Daar word slegs daarna verwys in twee terapeutiese benaderings in die 

behavioristiese sielkunde, naamlik assertiwiteitsopleiding (waar psigologiese 

optimaliteit aan die hand van assertiewe gedrag beskryf word) en die rasioneel 

emotiewe terapie. In laasgenoemde word die konsep beskryf as 'n optimale, 

selfvervullende, kreatiewe en emosioneel bevredigende lewe, wat potensieel deur 

elke persoon bereik kan word deur middel van gedissiplineerde denke (Cilliers, 1984: 

51-52). Alhoewel die sosiale leerteoretici dus geen spesifieke uitsprake maak oor wat 

optimale ontwikkeling behels nie, maak Meyer et al. ( 1988: 248-249) tog die afleiding 

dat 'n persoon wat daarin slaag om gedrag te produseer wat aan sy eie standaarde 

voldoen, 'n optimale vlak van ontwikkeling bereik het. Die sosiale en kulturele 

omgewing waarbinne 'n persoon beweeg, bepaal egter in 'n groot mate wat 'n 

individu as nastrewenswaardig sal beskou en dus wat sy standaarde sal behels. 

Volgens Dollard en Miller, soos aangehaal deur Meyer et at. (1988: 224), is 'n 

optimale persoon iemand wat sy drange (primer en sekonder) sander veel probleme 

en konflikte kan bevredig. Dit impliseer dat hy oor 'n gedragsrepertorium beskik wat 

hom in staat stel om sy drange op so 'n wyse te bevredig dat hy selde in botsing met 

sy sosiale omgewing kom en as goed aangepas en relatief vry van konflikte beskryf 

kan word. 

Meichenbaum {1977, soos aangehaal deur Rosenbaum, 1983: 55) het eerste die term 

aangeleerde vernuftigheid gebruik om persone se houdings nadat hulle 'n 

stresopleidingsprogram deurloop het, te beskryf. Rosenbaum gebruik die term egter 

nie net om 'n persoon se persepsies of houdings te beskryf nie, maar sy of haar 

repertorium van hanteringsvaardighede. 
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Rosenbaum (1983: 57) sluit by aangeleerde vernuftigheid gedrag in wat: 

(1) 'n aanduiding gee van 'n interne gebeurtenis, en 

(2) wat die ingrypende gevolge van sodanige gebeurtenis op prestasie of gedrag 

probeer verminder of elimineer. 

Aangeleerde vernuftigheid is dus 'n vaardigheid, hoofsaaklik 'n kognitiewe 

vaardigheid, waarmee 'n persoon sy emosies, pyn en bewussyn self kan reguleer en 

verskaf 'n basis vir toekomstige leer - 'n persoon wat dus in die verlede daarin 

geslaag het om sy interne response self te reguleer, sal waarskynlik in die toekoms 

dieselfde doen. 

Rosenbaum (1988) konseptualiseer die proses van selfregulering in drie fases, 

naamlik: 

(1) die voorstellingsfase, waar 'n individu, sonder enige doelbewuste poging, 'n 

kognitiewe en/of emosionele reaksie ervaar teenoor veranderinge in homself 

of die omgewing; 

(2) 'n evaluasie van die veranderinge, eerstens as gewens of bedreigend en dan, 

indien bedreigend, 'n evaluasie of enige iets daaraan gedoen kan word; en 

(3) die aksiefase (of hantering) om die negatiewe gevolge van die interne of 

eksterne veranderinge te minimaliseer. 

Volgens Rosenbaum het aangeleerde vernuftigheid die grootste impak op die 

aksiefase met tot 'n mindere mate impak op die evaluasiefase en feitlik geen impak 

op die voorstellingsfase nie. 

Aangeleerde vernuftigheid is dus nie 'n persoonlikheidskenmerk van 'n persoon nie, 

maar 'n persoonlikheidsrepertorium waaroor hy beskik, wat aile kompleksa gedrag, 

kennis en gevoel insluit, deurlopend in interaksie met sy fisiese en sosiale omgewing 

verkeer en in baie verskillende situasies te voorskyn kom (Rosenbaum, 1988). 

Rosenbaum definieer aangeleerde vernuftigheid as 'n basiese gedragsrepertorium vir 

die selfregulering van interne gebeurtenisse. Die gedrag word aangeleer vanaf 

geboorte en dien as 'n basis om stresvolle situasies te kan hanteer (Rosenbaum & 
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Palmon, 1984: 245). Aangeleerde vernuftigheid behels dus primer kognitiewe 

strategiee wat 'n persoon in staat stel om sy emosies, pyn en bewussyn op so 'n 

manier te hanteer dat dit sy doelgerigte gedrag tot 'n minimum versteur (Carey, 

Carey, Carnrike & Meisler, 1990: 391 ). Vir die doeleindes van hierdie ondersoek sal 

bogenoemde as die definisie van aangeleerde vernuftigheid gebruik word. 

4.3 PERSOONLIKHEIDSKENMERKE 

Die behavioriste het hulle oor die algemeen nie baie uitgespreek oor die 

persoonlikheidskenmerke van 'n persoon wat psigologies optimaal funksioneer nie 

(Meyer et al., 1988: 203, 224, 248). Rotter (1982: 235) beskryf die sosiale leerteorie 

as "a theory about learned behavior- not good behavior or bad behavior". Dit word 

egter algemeen aanvaar dat 'n persoon se unieke kenmerke ontwikkel deur sy 

interaksie met ander persone en die omgewing (Maddi, 1980: 639). Hierin is daar 

reeds 'n aanduiding van optimaliteit soos in hierdie ondersoek gekonseptualiseer. 

Met die navorsing wat reeds in die terrein gedoen is, kan 'n persoon wat oor 'n hoe 

mate van aangeleerde vernuftigheid beskik, wei beskryf word in terme van sy intra-, 

inter- en werkskenmerke. 

4.3.1 lntrapersoonlike kenmerke 

'n Vernuftige persoon beskik oor 'n verskeidenheid aangeleerde kognitiewe vermoens 

en vaardighede om veral die interne prosesse in sy lewe te reguleer (Rosenbaum, 

1989: 253). Hierdie vaardighede sluit onder andere in die gebruik van kognitiewe 

stellings om emosionele en psigologiese reaksies uit te druk en te beheer 

(Rosenbaum, 1980: 11 0) en interne reaksies soos pyn of angstigheid te reguleer. Dit 

impliseer verder dat hy oor die nodige verbale vermoens beskik om sy emosies en 
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gevoelens te verwoord en sodoende beter te hanteer (Rosenbaum & Jaffe, 1983: 

216). 

Hierdie persoon beskik oor die kognitiewe vermoe om dit wat hy waarneem te 

veralgemeen en te verander tot 'n gedragskenmerk uniek aan homself en nie ander 

slaafs na te volg nie (Maddi, 1980: 638). Hoe starker 'n persoon se kognitiewe 

vermoens, hoe meer is hy in staat om te onderskei tussen versterkers (positief of 

negatief) en die versterkers te verwerp wat nie op hom van toepassing is nie. 'n 

Persoon raak meer vernuftig as hy meer vry van eksterne versterkers is en meer 

kontrole oor versterkers uitoefen (Bandura, 1974 soos aangehaal deur Maddi, 

1980:639). 

'n Vernuftige persoon beskik verder oor 'n hoe mate van selfeffektiwiteit (Bandura, 

1977; Weisenberg, Wolf, Mittwoch & Mukulincer, 1990: 1 02) wat dui op vertroue in 

sy eie vermoens, meer as 'n persoon wat oor min selfeffektiwiteit beskik. Hoe 

selfeffektiwiteit lei verder tot meer suksesbelewenisse waardeur die persoon se 

selfeffektiwiteit net verder verhoog word (Meyer et al., 1988: 245). 

So 'n persoon tree selfregulerend en rigtinggewend op vanuit 'n interne lokus van 

kontrole (Rosenbaum, 1980: 115). Hy ervaar vryheid van keuse en die vermoe om 

sy eie gedrag te kies, te kontroleer en te beheer, sander om aan magte buite homself 

uitgelewer te voel. Hy is bereid om Ianger te volhard in 'n paging om iets te 

bemeester. 

Die vernuftige persoon sal inisiatief neem om sy gedrag te verander of te verbeter 

waar nodig (Lopatto & Williams, 1976: 5-6). Hy stel self standaarde vir sy gedrag en 

voel dat hy beheer het oor die versterkers van sodanige gedrag. Hy tree gevolglik 

dikwels op as sy eie versterkingsagent. 



-53-

4.3.2 lnterpersoonlike kenmerke 

Aangesien aangeleerde vernuftigheid 'n gedragsrepertorium beskryf wat uniek is aan 

elke individu, kon daar min inligting in die literatuur opgespoor word wat die 

interpersoonlike kenmerke van 'n vernuftige persoon beskryf. 'n Vernuftige persoon 

sal egter selde in botsing kom met sy sosiale omgewing (Meyer et al., 1988: 224) en 

daar kan dus veronderstel word dat hy oor die algemeen goed met ander persone oor 

die weg sal kom. 

Veral die sosiale leerteorie beklemtoon die gedagte dat 'n persoon se gedrag 'n 

resultaat is van die wederkerige invloed wat 'n individu en die omgewing op mekaar 

het (Meyer et al., 1988: 235). 'n Vernuftige persoon sal rolmodelle in ander persone 

soek wat aan sy eie gestelde norms en standaarde voldoen en hierdie persone se 

gedrag waarneem en aanleer. 'n Vernuftige persoon kan onder andere as een van 

sy hanteringhulpbronne die ondersteuning van ander persone verlang wat impliseer 

dat hy in 'n goeie verhouding tot hierdie persone moet staan om hulle as hulpbron te 

kan gebruik. 

'n Vernuftige persoon sal in staat wees om 'n stresvolle situasie beter te kan hanteer 

as 'n ander persoon, aangesien hy 'n wyer verskeidenheid vaardighede sou aanleer 

om die situasie te kan hanteer (Gintner, West & Zarski, 1989: 296). lvancevich & 

Matteson ( 1987 soos aangehaal deur Luthans, 1989: 195) definieer vanuit dieselfde 

teoretiese raamwerk as bogenoemde stres as "an adaptive response, mediated by 

individual differences and/or psychological processes, that is a consequence of any 

external (environmental) action, situation, or event that places excessive 

psychological and/or physical demands upon a person" of anders gestel "die 

interaksie van 'n individu met die omgewing". 'n Stresvolle situasie is dus nie 

noodwendig 'n negatiewe situasie nie (byvoorbeeld as 'n geliefde ernstig siek is), 

maar kan ook 'n positiewe situasie wees (byvoorbeeld as 'n persoon 'n goeie 

bevorderingspos op 'n ander dorp aangebied word). Tydens enige stresvolle situasie 
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sal 'n vernuftige persoon waarskynlik dadelik meer probleemgesentreerd wees en 

gevolglik oplossings vir die situasie probeer genereer (Rosenbaum, 1989: 253-255). 

4.3.3 Werkskenmerke 

'n Vernuftige persoon verskil nie noodwendig van ander in die mate waartoe hy 

selfkontrole-gedrag aanleer nie, maar beslis in die mate waartoe hy die gedrag kan 

toepas wanneer hy gekonfronteer word met 'n stresvolle situasie (Rosenbaum, 1989: 

256). In 'n werksopset sal 'n vernuftige persoon dus tot 'n baie groter mate in staat 

wees om stresvolle situasies waarmee hy gekonfronteer word, te hanteer. Hy beskik 

oor effektiewe probleemoplossingstrategiee wat hy nuttig in 'n stresvolle werksituasie 

kan aanwend. Aangesien hy glo dat hy self in beheer is van sy lewe, ontwikkel hy 

strategiee om byvoorbeeld te beplan, 'n probleem te definieer, alternatiewe 

oplossings te evalueer en moontlike positiewe of negatiewe gevolge te antisipeer 

(Rosenbaum, 1980: 11 0). 

Hierdie persoon beskik oor die vermoe om beloning op kort termyn uit te stel om 

sodoende in die toekoms 'n groter beloning te verkry (Rachlin, 1991: 265). Hy kan 

verder sy frustrasie ten opsigte van die uitstel van die beloning op 'n nie-aggressiewe 

wyse hanteer (Goldfried & Merbaum, 1973: 75). 

'n Vernuftige persoon beskik oor 'n groot mate van deursettingsvermoe en kan Ianger 

met iets volhard sonder om op te gee (Weisenberg et al., 1990: 1 02). As hy dus 'n 

nuwe taak moet aanpak of aanleer, sal hy deursettingsvermoe toon en volhard om 

dit te bemeester (Meyer et al., 1988: 245). 

So 'n persoon beskik verder oor 'n hoe mate van selfdissipline en sal minder geneig 

wees om alledaagse roetinetake uit te stel, maar sal die selfdissipline aan die dag h3 

om dit af te handel (Rosenbaum, 1989: 256). 
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4.4 TOEPASLIKHEID IN DIE BEDRYFSIELKUNDE 

Soos reeds gedefinieer, beskryf aangeleerde vernuftigheid 'n gedragsrepertorium wat 

'n persoon opgebou het wat hom in staat stel om veral stresvolle situasies suksesvol 

te kan hanteer. 

'n Vernuftige persoon sal dus stresvolle situasies meer effektief hanteer deur 

byvoorbeeld gepaste probleemoplossingstrategiee toe te pas. So 'n persoon het 

strategiee aangeleer om 'n situasie te analiseer, oplossings te genereer en positiewe 

of negatiewe gevolge te antisipeer. Volgens Randolph & Blackburn {1989: 269) ly 

persone wat paste beklee wat baie besluitneming en voortdurende monitering van 

situasies vereis meer dikwels aan stres. Gewoonlik beklee die bestuurders in 'n 

organisasie hierdie tipe paste en ly gevolglik die mees waarskynlike aan stres. lndien 

'n bestuurder egter oor aangeleerde vernuftigheid beskik, behoort hy in staat te wees 

om hierdie stres te kan hanteer. 

'n Vernuftige bestuurder is ingestel op selfontwikkeling en sal inisiatief neem om sy 

gedrag te verander of te verbeter waar nodig. Hy tree selfregulerend en 

rigtinggewend op vanuit 'n interne lokus van kontrole en aanvaar dus 

verantwoordelikheid vir sy eie optrede, vaardighede en vermoens. 

Bogenoemde eienskappe word normaalweg van 'n bestuurder verwag en die tegnieke 

van sosiale leer {byvoorbeeld waarnemingsleer of ervaringsleer) kan gebruik word in 

werkspesifieke {"on the job") opleiding tussen 'n bestuurder en sy ondergeskiktes 

(Robbins, 1986: 77), sowel as in bestuursontwikkelingsprogramme om byvoorbeeld 

effektiewe probleemoplossingstrategiee te vestig. 'n Bestuurder wat oor 'n hoe mate 

van aangeleerde vernuftigheid beskik, kan as 'n rolmodel of mentor vir sy 

ondergeskiktes optree om die gewensde gedrag aan hulle te leer. 

'n Verdere voordeel vir 'n organisasie indien sy bestuurders oor 'n hoe mate van 

aangeleerde vernuftigheid beskik, is dat so 'n persoon met deursettingsvermoe 'n 
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nuwe taak of vaardigheid kan aanleer en oor voldoende selfdissipline beskik om selfs 

roetinetake suksesvol af te handel. 

4.5 HOOFSTUKSAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is die begrip aangeleerde vernuftigheid vanuit 'n behavioristiese 

uitgangspunt omskryf en gedefinieer. Die persoonlikheidskenmerke waaroor 'n 

persoon wat oor aangeleerde vernuftigheid beskik, sowel as die toepaslikheid van 

hierdie begrip in die Bedryfsielkunde, is beskryf. 

In Hoofstuk 5 word die navorsingsmetodologie en empiriese doel, die steekproef, die 

gekose meetinstrumente en die prosedure vir hierdie ondersoek bespreek. 
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TEORETIESE INTEGRASIE 

In die voorafgaande drie hoofstukke is psigologiese optimaliteit vanuit verskillende 

filosofiese en psigologiese raamwerke beskryf. Die konsep selfaktualisering is vanuit 

'n humanisties-eksistensieHe benadering beskryf, terwyl gevoel van koherensie en 

aangeleerde vernuftigheid vanuit 'n behavioristiese en meer spesifiek 'n salutogenesis 

paradigma beskryf is. 

AI drie bogenoemde konsepte dui daarop dat 'n persoon wat oor die 

persoonlikheidskenmerke beskik wat aan elke konsep gekoppel word, psigologies 

meer optimaal funksioneer as ander persona, met ander woorde aan die regterkant 

van die gedragskontinuum (vgl. Figuur 1) funksioneer. So 'n persoon is verder in 'n 

voortdurende kreatiewe groeiproses waar sy potensiaal verder ontwikkel en benut 

word. 

Op die intrapersoonlike vlak is daar sekere persoonlikheidskenmerke wat aan al drie 

konsepte gekoppel kan word. 'n Psigologies-optimale persoon beskik oor 'n hoe vlak 

van kognitiewe vermoens wat hom in staat stel om realisties en objektief na homself 

en die wereld random hom te kyk. Hy vertrou op sy eie vermoens om hom in staat 

te stel om die eise en stresvolle situasies in sy lewe te hanteer- hy funksioneer dus 

vanuit 'n interne lokus van kontrole. 

Wat interpersoonlike kenmerke betref, is 'n psigologies-optimale persoon in staat om 

sinvolle verhoudings met ander persona aan te knoop en positiewe interpersoonlike 

verhoudings te handhaaf. 

In 'n werksituasie sal 'n psigologies-optimale persoon baie deursettingsvermoe ten 

opsigte van die taak waarmee hy besig is aan die dag le en voortdurend uitdagings 

soel wat vir hom kognitief stimuleer en bevredig. Hy le baie selfdissipline aan die dag, 

kan stres suksesvol hanteer en tree altyd probleemoplossend op. 
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Selfaktualisering, gevoel van koherensie en aangeleerde vernuftigheid stem dus baie 

ooreen in terme van die persoonlikheidskenmerke wat elke konsep beskryf en dra 

elkeen by tot die geheelkonsep psigologiese optimaliteit. 

Die teoretiese doelstelling wat in Hoofstuk 1 gestel is, is dus bereik naamlik om vas 

te stel of hierdie konsepte op 'n teoretiese vlak ooreenkomste toon. 

Vervolgens word die statistiese ooreenkomste en onderlinge verwantskappe bepaal. 
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NAVORSINGSMETODOLOGIE 

In hierdie hoofstuk word die navorsingsmetodologie van hierdie ondersoek aangebied. 

Eerstens word die doel van die ondersoek en die navorsingsontwerp bespreek. 

Hie rna word die steekproef en die meetinstrumente beskryf, die prosedure, nasien en 

statistiese verwerkings bespreek en ten slotte die hipoteses gestel. 

5.1 EMPIRIESE DOELSTELLING VAN DIE ONDERSOEK 

Die emp1nese doelstelling van hierdie ondersoek is om 'n metingsbattery vir 

psigologiese optimaliteit saam te stel, op 'n steekproef van middelvlakbestuurders af 

te neem, die onderlinge statistiese verbande en verwantskappe tussen hierdie 

konstrukte te bepaal en aanbevelings hieruit ten opsigte van bestuursontwikkeling te 

formuleer. 

5.2 STEEKPROEF 

Die steekproef (N = 200) is met behulp van 'n toevallige steekproefneming 

geselekteer uit al die middelvlakbestuurders (N = 403) in 'n semi

staatdiensorganisasie. 

Die biografiese gegewens van die steekproefgroep word vervolgens genoem vir 

doeleindes van veralgemening aileen (vgl. gevolgtrekkings in 6.5 en aanbevelings in 

6.6). Hierdie data word nie in die statistiese verwerking ingesluit nie. 
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(1) Van die totale steekproef is 148 persone (74%) op die D3-vlak, 23 persone 

(11 ,5%) op die D4-vlak en 29 persone (14,5%) op die D5-vlak van die 

Patterson-posevalueringsisteem werksaam. 

(2) Die organisasie is in ses geografiese streke verdeel met die Hoofkantoor in 

Pretoria. Die geografiese verspreiding van die steekproefgroep is as volg: 94 

persone (47%) is werksaam in die Hoofkantoor, 20 persone (10%) in die 

Transvaalstreek, 29 persone (14,5%) in die Witwatersrandstreek, 14 persone 

(7%} in die Oranje-Vrystaat en Noord-Kaapstreek, 13 persone (6,5%) in die 

Natalstreek, 10 persone (5%}.in die Oos-Kaapstreek en 20 persone (10%} in 

die Wes-Kaapstreek. 

(3) Daar is 'n redelike wye ouderdomsverspreiding in die steekproef in die 

volgende ouderdomskategoriee: een persoon (0,5%) tussen 21 en 25 jaar, 3 

persone (1 ,5%) tussen 26 en 30 jaar, 30 persone (15%) tussen 31 en 35 jaar, 

39 persone (19,5%} tussen 36 en 40 jaar, 47 persone (23,5%) tussen 41 en 

45 jaar, 28 persone (14%} tussen 46 en 50 jaar, 46 persone (23%} tussen 51 

en 55 jaar en 6 persone (3%) tussen 56 en 60 jaar. 

(4) Van die 200 proefpersone is 195 persone manlik en 5 persone vroulik, met 

182 persone getroud, 10 persone ongetroud en 8 persone geskei. 

(5) Wat die proefpersone se opvoedkundige peil betref, het 43 persone (21 ,5%) 

standerd 10 of laer geslaag, 7 4 persone (37%} 'n diploma of 'n 

meestersdiploma, 43 persone (21 ,5%) 'n graad en 40 persone (20%} 'n 

nagraadse kwalifikasie. 

5.3 MEETINSTRUMENTE 

Vir elkeen van die begrippe wat in Hoofstukke 2, 3 en 4 bespreek is, is vervolgens 

'n geskikte meetinstrument gekies. 
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5.3.1 Selfaktualisering 

Die Persoonlike Orientasievraelys is vir die meting van selfaktualisering gekies. 

5.3.1.1 Motivering vir keuse van die POl 

Daar bestaan 'n verskeidenheid vraelyste wat gebruik kan word vir die meting van 

selfaktualisering. Die "Self-actualization Test" van Valett (in Pfeiffer & Jones, 1976: 

69) en die "Self-actualization Test" van Reddin en Sullivan (1972) meet slegs enkele 

aspekte van selfaktualisering en laasgenoemde vraelys dui bevredigende en 

onbevredigende selfaktualiseringsbehoeftes aan. 

Die Persoonlike Orientasievraelys (POl) (Shostrom, 1976: 33) is gebaseer op die 

humanisties-eksistensiele teoriee van onder andere Maslow, Rogers, Perls en 

Riesman. Die POl meet die waardes en gedrag wat van belang in die ontwikkeling 

van 'n selfgeaktualiseerde persoon sou wees. 

Die Selfaktualiseringseienskappevraelys (ISAC) (Pfeiffer & Jones, 1976: 67-77) meet 

selfaktualisering soos gekonseptualiseer in Maslow se selfaktualiseringsteorie. Die 

vraelys bepaal in watter mate 'n persoon oor die vyftien spesifieke 

persoonlikheidseienskappe, soos deur Maslow beskryf, beskik. Die "Reflections of 

Self and Environment"-vraelys (ROSE) (Buckmaster & Davis, 1985: 31) is ook direk 

gebaseer op die vyftien persoonlikheidseienskappe van 'n selfgeaktualiseerde 

persoon soos deur Maslow beskryf. 

Die Sinvolheidstoets (PIL) (Crumbauch & Maholick, 1964, 1969) is gebaseer op die 

teoretiese raamwerk van Frankl se logoterapie. Die PIL is 'n houdingskaal wat 

onderskei tussen die positiewe en negatiewe psigiese houdings van 'n individu. Die 

Soeke-na-Geestelike-Doelwitte-toets (SONG) (Crumbauch, 1977) dien as 'n 

komplementere skaal vir die PIL en poog om die sterkte van die lewensinmotief wat 
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die PIL meet, aan te toon en sukses of mislukking in 'n gegewe lewensituasie te 

voorspel. Die twee vraelyste meet volgens Crumbaugh (1977) nie in isolasie 

ge"interpreteer word nie en die twee saam bied 'n meer volledige meting van die 

belewing van lewensinvolheid. 

Die "Northridge Development Scale" (NRDS) (Gowan, 197 4 sacs aangehaal deur 

Jones & Crandall, 1986: 63) en die "Jones Self-actualization Scale" (JSAS) (Jones, 

1973 sacs aangehaal deur Jones & Crandall, 1986: 63) is twee ander skate wat poog 

om selfaktualisering te meet, maar sander genoegsame inligting oar die validasie van 

die instrumente. Die "Tennessee Self-concept Scale" (TSCS) (Fitts, 1971 sacs 

aangehaal deur Jones & Crandall, 1986: 63) meet persoonlikheidsintegrasie en kan 

beskou word as 'n hulpmeetinstrument om selfaktualisering te meet. 

Die selfaktualiseringsvraelys wat die operasionele definisie van selfaktualisering sacs 

in Hoofstuk 2 beskryf, die beste meet en oak geed ondersteun word deur geldigheids

en betroubaarheidsdata (vergelyk punt 5.4.2.6 van hierdie hoofstuk), is die 

Persoonlike Orientasievraelys (POl). Knapp (1976: 1) ondersteun dit deurte vermeld 

dat dit toenemend wereldwyd gebruik word om selfaktualisering by byvoorbeeld 

bestuurders te meet. 

Die POl evalueer nie patologie nie, maar waarde-oordele, wat veel meer van 'n 

individu se innerlike belewingswereld openbaar en dit dus verder geskik maak vir die 

doel van hierdie ondersoek. 

5.3.1.2 Ontwikkeling en rasionaal van die POl 

Die POl is in 1962 ontwikkel deur Shostrom as 'n instrument om 'n persoon se vlak 

van selfaktualisering te bepaal (Shostrom, 1976: 33). 

Die POl is 'n selfevalueringsinstrument wat gebaseer is op 'n verskeidenheid 

teoretiese formulerings in die humanistiese sielkunde, insluitende Maslow, Rogers, 

Perls en Riesman (Shostrom, 1976: 33). Meer spesifiek is die POl ontwikkel om 'n 
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gestandaardiseerde instrument daar te stel om waardes en gedrag te meet wat van 

belang is in die ontwikkeling van 'n selfaktualiserende persoon (Knapp, 1976: 3). 

'n Waarde-orientasie kan gedefinieer word as 'n veralgemeende en georganiseerde 

begrip wat gedrag be'invloed. Items in die POl is so gekies en gedefinieer dat dit 

algemene waarde-orientasies wat beskou kan word as betekenisvol tot 'n persoon se 

benadering tot die lewe, reflekteer (Knapp, 1976: 3). 

5.3.1.3 Beskrvwing van die POl 

Die vraelysmateriaal van die POl bestaan uit 'n vraeboekie, antwoordblad, stel 

maskers en profielbladsy. 

Die POl bestaan uit 150 pare tweekeusige teenoorgestelde positiewe en negatiewe 

stellings. Die twee pole (positief en negatief) van 'n kontinuum word dus duidelik 

uitgespel. Daar is twaalf skate en elke skaal bevat tussen 9 en 127 items. 

Die twaalf skale waaruit die POl bestaan, word verdeel in twee hoof- en tien subskale 

(Knapp, 1976: 2-7; Shostrom, 1976: 33). Die twee hoofskale is: 

(1) Tydratio (23 items) 

Tydorientasie verwys na die mate waartoe 'n persoon in die hede lewe, eerder as in 

die verlede of die toekoms. 'n Selfaktualiserende persoon is die persoon wat met 'n 

realistiese bewustheid primer in die hede lewe. Hy is in staat om ervaringe uit die 

verlede en toekomsverwagtinge sinvol te integreer in die hede. 'n Hoe telling op 

hierdie skaal dui dus op tydsbevoegdheid. In teenstelling hiermee dui 'n lae telling op 

'n persoon wat tydsonbevoeg is. So 'n persoon lewe hoofsaaklik in die verlede, met 

skuldgevoelens en spyt, en/of in die toekoms met gerdealiseerde verwagtinge of 

vrese. 
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{2) Ondersteuningsratio {127 items) 

'n Ondersteuningsorientasie bepaal of 'n persoon se reaksies kenmerkend 

selfgeorienteerd of andergeorienteerd is. 'n lnnerlike of selfgerigte persoon word 

hoofsaaklik gelei deur gernternaliseerde beginsels en motiverings, terwyl 'n 

andergerigte persoon tot 'n groat mate be'invloed word deur ander persone of 

eksterne kragte. Outonomiteit word gekenmerk deur 'n balans tussen interne en 

eksterne gerigtheid. 

Die tien subskale is twee-twee in vyf afdelings gegroepeer, naamlik in waardes, 

gevoelens, selfpersepsie, sinergistiese bewustheid en interpersoonlike sensitiwiteit. 

Waardes 

{3) Selfaktualiseringswaarde (26 items) 

Hierdie skaal meet die bevestiging van primere waardes van 'n selfaktualiserende 

persoon. 'n Hoe telling dui daarop dat die persoon oar die algemeen !ewe volgens die 

waardes wat kenmerkend is van selfaktualiserende persone. 'n Lae telling dui op die 

verwerping van hierdie waardes. 

(4) Eksistensialiteit {32 items) 

Hierdie skaal meet die vermoe om situasioneel of eksistensieel te lewe, sander die 

rigiede handhawing van beginsels. Dit meet 'n persoon se buigsaamheid in die 

toepassing van waardes of beginsels in sy lewe. 'n Hoe telling weerspieel dus 

buigsaamheid, terwyl 'n lae telling kan dui op die neiging om rigied en dogmaties aan 

waardes te klou. 

Gevoelens 

{5) Gevoelsrefleksie {23 items) 

Hierdie skaal meet die sensitiwiteit of responsiwiteit ten opsigte van eie gevoelens en 

behoeftes. 'n Hoe telling dui op sensitiwiteit hierteenoor, terwyl 'n lae telling dui op 

onsensitiwiteit. 
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(6) Spontaniteit (18 items) 

Hierdie skaal meet die vryheid om spontaan op te tree of om jouself te wees. 'n Hoe 

telling dui op die vermoe om gevoelens spontaan uit te druk en 'n lae telling op 'n 

vrees om gevoelens in gedrag uit te druk. 

Selfpersepsie 

(7) Selfagting (16 items) 

Hierdie skaal meet die bevestiging van die self op grand van die waarde of sterkte. 

'n Hoe telling dui op die vermoe om van jouself te hou as gevolg van jou sterkte as 

persoon, terwyl 'n lae telling dui op gevoelens van lae selfwaarde. 

(8) Selfaanvaarding (26 items) 

Hierdie skaal meet die bevestiging of aanvaarding van die self ten spyte van 

swakhede of tekortkominge. 'n Hoe telling dui op die aanvaarding van die self en 

swakhede, terwyl 'n lae telling dui op 'n onvermoe om eie swakhede te aanvaar. 

Sinergistiese bewustheid 

(9) Konstruktiewe mensbeskouing (16 items) 

Hierdie skaal meet die mate waarin 'n konstruktiewe beskouing aangaande 

menswees gehuldig word. 'n Hoe telling dui daarop dat die mens as basies goed 

gesien word en dat hy teenoorgesteldes soos goed-sleg, manlikheid-vroulikheid en 

selfsugtigheid-onselfsugtigheid kan ontleed en oplos. Dit meet dus die vermoe om 

sinergisties te wees in die begrip vir die aard van die mens. 'n Lae telling dui daarop 

dat die mens inherent as sleg gesien word. 

(10) Sinergie (9 items) 

Hierdie skaal meet die vermoe om sinergisties te wees - dit wil se om 

teenoorgesteldes te transendeer. 'n Hoe telling dui op die vermoe om 

teenoorgesteldes in die lewe betekenisvol in verband tot mekaar te sien, dit wil se te 

sien dat werk en speel nie verskillend en teenoorgesteld van mekaar hoef te wees 
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nie. 'n Lae telling dui daarop dat die teenoorgesteldes in die lewe as antagonisties 

ervaar word. 

lnterpersoonlike sensitiwiteit 

(11) Aanvaarding van aggressie (25 items) 

Hierdie skaal meet die vermoe om eie natuurlike aggressiwiteit te aanvaar in 

teenstelling met ontkenning, verdringing of 'n verdedigende houding daarteenoor. 'n 

Hoe telling dui op 'n vermoe om woede of aggressie in die self as natuurlik te 

aanvaar en 'n lae telling dui op die ontkenning van sulke gevoelens. 

(12) Kapasiteit vir intieme kontak (28 items) 

Hierdie skaal meet die vermoe om betekenisvolle, intieme verhoudings met ander 

persone te ontwikkel, sander bepaalde verwagtinge of verpligtinge. 'n Hoe telling dui 

op die vermoe om betekenisvolle verhoudinge met ander persone te ontwikkel, terwyl 

'n lae telling dui op problema met warm interpersoonlike verhoudings. 

5.3.1.4 Afname en nasienprosedure 

Die POl kan individueel of in groepe afgeneem word. Die instruksies is in die 

vraeboekie uiteengesit en die respondent kan dit self deurlees. Die respondent 

beantwoord die 150 items deur telkens te besluit watter een van die A- of B-stelling 

die beste op sy gedrag van toepassing is. Die antwoordblad word met die stel 

maskers nagesien en die routellings word op die antwoordblad aangedui. Die 

routellings word dan na die profielbladsy oorgedra, waarna die 

selfaktualiseringsprofiel met behulp van standaardtellings getrek word. Hierdie 

standaardtellings is volgens norme van Amerikaanse studente en volwassenes 

bereken (Shostrom, 1964). 



-67-

5.3.1.5 lnterpretasie van die POl 

Die twaalf skate van die POl gee 'n gesamentlike beeld van die respondent se 

selfaktualisering, hoewel die skate onafhanklik ge"interpreteer moet word. 'n Hoe 

telling op 'n individuele skaal dui daarop dat die eienskap van selfaktualisering sterk 

by die individu teenwoordig is en 'n lae telling dat die eienskap in 'n mindere mate 

teenwoordig is. 

5.3.1.6 Betroubaarheid en geldigheid van die POl 

Daar kon geen Suid-Afrikaanse betroubaarheids- en geldigheidsondersoeke 

opgespoor word nie, maar ondersoeke in die Verenigde State van Amerika bled sterk 

positiewe bewyse in die verband (Shostrom, 1964; Knapp, 1976}. 

Wat vervalsing van response betref, toon Knapp (1976) dat dit in 'n oordrewe 

horisontale selfaktualiseringsprofiel gemerk word. Hierdie vervalsing be"invloed veral 

die tyd- en ondersteuningsratio's. Vervalsing van response kan wei voorkom by 

respondente met kennis van die teoretiese beginsels van selfaktualisering, hoewel 

slegs "minimaal" beter response gegee word. In 'n ondersoek deur Braun & La Faro 

(1969} ten opsigte van die vervalsing van response, was hulle gevolgtrekking: "Unless 

students have special information about the POl and self-actualization, the inventory 

shows an unexpected resistance to faking." Vervalsing by nie-gesofistikeerde 

respondente kan tot 'n laer telling lei en hulle slaag nie altyd daarin om 'n goeie of 

swak indruk te skep nie. 

5.3.1.6.1 Betroubaarheid 

Maslow (1971: 28} beweer dat die POl wei selfaktualisering meet soos wat hy dit 

operasioneel gedefinieer het. Hy verwys as volg na die POl: "In studying healthy 

people, self-actualizing people, etc., there has been a steady move from the openly 

normative and the frankly personal, step by step, toward more and more descriptive, 

objective words, to the point where there is today a standardized test of self-
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actualization ... It correlates well with external variables of various kinds and keeps on 

accumulating additional correlational meanings." 

Toets-hertoets-betroubaarheidsondersoeke van Shostrom (1964), Klavetter & Mogar 

(1967) en Ilardi & May (1968, soos aangehaal deur Oakland, Freed, Lovekin, Davis 

& Camilleri, 1978: 80-81) lewer die volgende betroubaarheidskoeffisiente (N = 15 tot 

N = 75): 

* 

* 

* 

0,91 op tydsorientasie en 0,93 op ondersteuningsratio by skoolsielkundiges; 

van 0,52 op aanvaarding van aggressie tot 0,82 op eksistensialiteit by 

studente; 

van 0,40 op sinergie tot 0,74 op eksistensialiteit by verpleegstudente. 

5.3.1.6.2 Geldigheid 

Volgens navorsing van Knapp (1976), Shostrom (1976: 36-42) en Weinrach & Knapp 

(1976: 501-504) beskik die POl oor konstrukgeldigheid en kan die instrument duidelik 

onderskei tussen selfgeaktualiseerde en nie-selfgeaktualiseerde persone in 'n 

terapeutiese situasie. 

Daarteenoor beweer Oakland et al.(1978: 84) dat alhoewel die POl 'n aanduiding gee 

van positiewe geestesgesondheid, die inligting van die vraelys nie sonder meer as 

'n geldige aanduiding van selfaktualisering vertolk moet word nie. 

Sicz & Forest (1980 soos aangehaal deur Cilliers, 1984: 239) spreek hulle kritiek uit 

teen die toepaslikheid van die norms vir die algemene populasie op spesifieke 

groepe. By gebrek aan verskeie normgroepe, soos tans in Suid-Afrika ervaar word, 

is die gebruik van die algemene norms egter nog die enigste oplossing teen hierdie 

kritiek. 
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5.3.2 Gevoel van koherensie 

Die Lewensorientasievraelys is vir die meting van gevoel van koherensie gekies. 

5.3.2.1 Motivering vir keuse van die OLQ 

Die begrip gevoel van koherensie het hoofsaaklik te doen met die suksesvolle 

hantering van stresvolle situasies {soos in Hoofstuk 3 beskryf). Deur navorsing in die 

veld, is daar reeds 'n paar instrumente ontwikkel om dit te meet. 

Kobasa & Puccetti {1983: 844) wat die geharde persoonlikheid ("hardy personality") 

wou meet, het voorgestel dat 'n kombinasie van die volgende skale gebruik word: 

"Alienation from self'-, "alienation from work"- en die "powerlessness"-skale van die 

"Alienation Test" {Maddi, Kobasa & Hoover, 1979); die "security" skaal van die 

"California Life Goal Evaluation Schedule" {Hahn, 1966) en die 1-E skaal {Rotter, 

Seeman & Liverant, 1962 soos aangehaal deur Kobasa & Puccetti, 1983: 844). 

Gehardheid word gedefinieer as "a constellation of personality characteristics that 

function as a resistance resource in the encounter with stressful life events" (Kobasa, 

Maddi & Kahn, 1982: 169). 

Die "Hassles Scale" {Kanner, Coyne, Schafer & Lazarus, 1981 soos aangehaal deur 

Flannery & Flannery, 1990: 417) meet stres deur te fokus op klein, daaglikse, 

frustrerende gebeurtenisse wat 'n invloed kan he op 'n persoon se aanpassing in die 

I ewe. 

Antonovsky {1987) het die Lewensorientasievraelys (OLQ) gebaseer op die 

salutogenesis paradigma met die teoretiese onderbou uit beide die behaviorisme en 

die humanistiese sielkunde. Die vraelys is ontwikkel om 'n gevoel van koherensie te 

meet in terme van drie kernkomponente, naamlik verstaanbaarheid, hanteerbaarheid 

en betekenisvolheid. 
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Vir die doeleindes van hierdie studie is die OLQ gekies, aangesien dit die 

operasionele definisie van die konsep soos in Hoofstuk 3 beskryf, die beste 

ondersteun en deur geldigheids- en betroubaarheidsdata bevestig word (vergelyk punt 

5.3.3.6 van hierdie hoofstuk). 

5.3.3.2 Ontwikkeling en rasionaal van die OLQ 

Vir die aanvanklike ontwikkeling van die OLQ het Antonovsky (1987: 64-74) twee 

kriteria gestel vir moontlike proefpersone, naamlik in die eerste plek dat hulle 'n 

ernstige trauma moes deurgaan wat onontkombare en drastiese gevolge vir hulle 

lewens ingehou het, byvoorbeeld ernstige gestremdheid, verlies van 'n geliefde, 

moeilike finansiele omstandighede of internering na 'n konsentrasiekamp. Tweedens 

moes die persoon deur ander beskou word dat hulle ten spyte van die trauma 

opmerklik goed funksioneer. Sy steekproef wat aan bogenoemde vereistes voldoen 

het, was 51 persone. 

Na afloop van onderhoude met· die persone, is hulle volgens die definisie wat 

Antonovsky (1979) vir 'n gevoel van koherensie gegee het, ingedeel volgens 'n 

tienpunt-skaal van 'n swak tot 'n sterk gevoel van koherensie. Op grond van die 

persone wat beskou is dat hulle oor 'n sterk gevoel van koherensie beskik, is die 

OLQ ontwikkel. 

In die ontwikkeling van die vraelys het Antonovsky (1987: 77) van die tegniek van 

"Mapping Sentence for Questionnaire Design"" gebruik gemaak om te bepaal walter 

items ingesluit moet word. 

Die OLQ meet 'n respondent se globale orientasie ten opsigte van "coping" (Flannery 

& Flannery, 1990: 416). 
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5.3.2.3 Beskrvwing van die OLQ 

Die OLQ bestaan uit 29 items waar 'n respondent op 'n sewepunt-Likertskaal moet 

aandui in watter mate die stelling beskrywend van hom of haar is. Die OLQ is 

ingedeel in drie subskale (Antonovsky, 1987), naamlik: 

(1) Verstaanbaarheid (11 items) 

Die skaal meet die mate waartoe 'n persoon die wereld waarneem as georden, 

voorspelbaar en duidelik. 

(2) Hanteerbaarheid (1 0 items) 

Die skaal meet die mate waartoe 'n persoon gebeurtenisse in sy lewe beskou as 

hanteerbaar. 

(3) Betekenisvolheid (8 items) 

Die skaal meet die mate waartoe 'n persoon die lewe as betekenisvol en sinvol 

beskou. 

5.3.2.4 Afname en nasienprosedure 

Die OLQ kan individueel of in groepe afgeneem word. Die respondent lees self die 

instruksies op die vraelys. Daarna beantwoord hy die 29 items deur telkens te besluit 

watter skaalpunt op die Likertskaal hom die beste beskryf met inagneming hoe die 

twee pole beskryf is. Hierna word die antwoordblad nagesien deur die tellings van 

elke subskaal bymekaar te tel en sodoende 'n telling per subskaal te verkry. Die 

totaaltelling vir die OLQ is bloot die som van die drie subtellings. By dertien van die 

tellings moet die omgekeerde telling gebruik word (Antonovsky, 1987). 

5.3.2.5 lnterpretasie van die OLQ 

Die totaal van die drie subskale van die OLQ gee 'n geheelbeeld van die respondent 

se gevoel van koherensie, maar kan ook afsonderlik geinterpreteer word. Die tellings 

op die subskaal Verstaanbaarheid kan wissel tussen 11 en 77, op die subskaal 

Hanteerbaarheid tussen 1 0 en 70 en op die subskaal Betekenisvolheid tussen 8 en 

56. Die totaaltelling kan wissel tussen 29 en 203. 'n Hoe telling op 'n individuele skaal 



- 72-

dui daarop dat die eienskap sterk by die individu teenwoordig is, terwyl 'n lae telling 

daarop dui dat die eienskap in 'n mindere mate teenwoordig is (Antonovsky, 1987). 

5.3.2.6 Betroubaarheid en geldigheid van die OLQ 

Daar kon geen Suid-Afrikaanse betroubaarheids- of geldigheidsondersoeke 

opgespoor word nie. Studies in Israel en die Verenigde State van Amerika dui op 

positiewe bewyse in die verband (Antonovsky, 1987: 79-86). 

5.3.2.6.1 Betroubaarheid 

Antonovsky (1987: 82) rapporteer 'n hoe mate van interne konsekwentheid en 

betroubaarheid deur betroubaarheidskoeffisiente wat wissel tussen 0,84 en 0,93 (N 

=59 tot N = 338). Rumbaut (1983, soos aangehaal deur Antonovsky, 1987: 83) het 

verdere studies gedoen en rapporteer betroubaarheidskoeffisiente van 0,90 en 0,88 

respektiewelik (N = 336). 

Antonovsky ( 1983, 1985 soos aangehaal deur Chamberlain & Zika, 1988: 590) het 

'n toets-hertoets-betroubaarheidskoeffisient van 0,63 gekry in 'n ondersoek. 

Ander betroubaarheidskoeffisiente wat gerapporteer is, is die volgende: 

* 0,93 vir volwassenes in Finland (N = 706) tussen ouderdomme 31 en 44 jaar 

(Kalimo & Vuori, 1990: 79); en 

* 0,89 vir Sweedse volwassenes (N = 221) by wie drie of meer risikofaktore ten 

opsigte van hulle kinderjare gevind is (Dahlin, Cederblad, Antonovsky & 

Hagnell, 1990: 229). 

\ 
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5.3.2.6.2 Geldigheid 

Volgens navorsing deur veral Antonovsky (1987: 82-86) is positiewe bewyse gevind 

vir die OLQ se kriterium-, konstruk- en voorspellingsgeldigheid. 

Antonovsky (1987: 79) beweer verder dat een van die sterk punte van hierdie vraelys 

daarin gelee is dat dit kruis-kultureel toegepas kan word. Volgens hom is die 

verspreiding van die response 'n aanduiding dat die vraelys 'n duidelike onderskeid 

maak tussen lede van verskillende populasies. 

Die volgende studies ondersteun die geldigheid van die OLQ: 

* Rumbaut (1983 soos aangehaal deur Antonovsky, 1987: 83) rapporteer dat 

hoer tellings op die OLQ negatief korreleer met toetsangstigheid by studente; 

* 

* 

Margalit (1985) gebruik die instrument op jong kinders en bevind dat 

hiperaktiewe kinders wie se lewe minder georden was, laer tellings op die OLQ 

verkry; en 

Antonovsky & Sagy (1986) en Bernstein & Carmel (1987) vind die OLQ 

korreleer negatief met "trait" angstigheid by tieners en jong volwassenes. 

5.4.3 Aangeleerde vernuftigheid 

Die Selfkontroleskedule is vir die meting van aangeleerde vernuftigheid gekies. 

5.4.3.1 Motivering vir keuse van die SCS 

Alhoewel heelwat navorsing gedoen is oor selfkontrole en programme wat hierdie 

aspek aanspreek, het Rosenbaum (1980: 109) gevind dat die meting van individuele 

verskille in die toepassing van selfkontrole-tegnieke nog baie min aandag in die 
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literatuur geniet het. Rosenbaum (1980) het die Selfkontroleskedule (SCS) ontwikkel 

om die mate waartoe individue selfkontrole-tegnieke toe te pas, te evalueer. 

Vir die doeleindes van hierdie ondersoek is Rosenbaum se SCS gekies as 

instrument, aangesien die definisie van die konsep aangeleerde vernuftigheid, soos 

in Hoofstuk 4 beskryf, direk aansluit by die operasionalisering in die SCS. 

5.3.3.2 Ontwikkeling en rasionaal van die SCS 

Die SCS is gebaseer op die kognitief-behavioristiese konseptualiserings van 

selfkontrole en die stellings beskryf situasies waar selfkontrole die mees waarskynlike 

toegepas sal word (Rosenbaum, 1980: 111 ). Die spesifieke vorme van gedrag wat 

in die vraelys ingesluit is, is hoofsaaklik verkry uit die literatuur oor die aard van 

streshanteringsmetodes (bv. Lazarus, 1976 soos aangehaal deur Rosenbaum, 1980: 

11 0) en verskeie ander vorme van hanteringsvaardigheid("coping skill"}-terapiee wat 

ontwikkel is deur behavioriste soos Goldfried & Goldfried ( 1975}, Mahoney ( 197 4} en 

Meichenbaum (1977, soos aangehaal deur Rosenbaum, 1980: 110}. 

Die selfkontrole-gedrag wat deur die SCS gemeet word, kan gekategoriseer word in 

die volgende: 

* 

* 

* 

* 

die gebruik van waarneming en "selfstellings" om emosionele en psigologiese 

reaksies te beheer; 

die toepassing van probleemoplossingstrategiee (bv. beplanning, 

probleemdefiniering, evaluering van alternatiewe, antisipering van gevolge); 

die vermoe om onmiddellike beloning uit te stet; en 

waargenome selfdoeltreffendheid. 

5.3.3.3 Beskrywing van die SCS 

Die SCS bestaan uit 36 items en 'n respondent moet op 'n sespunt-Likertskaal aandui 

in watter mate 'n bepaalde item sy gedrag beskryf. Die een pool (+3) van die 

Likertskaal dui daarop dat die gedrag baie beskrywend van die persoon se gedrag 
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is, terwyl die ander pool {-3) daarop dui dat glad nie beskrywend van die persoon se 

gedrag is nie. 

Twaalf van die items verwys na die gebruik van waarneming en "selfstellings" om 

emosionele en psigologiese reaksies te beheer, elf items verwys na die toepassing 

van probleemoplossingstrategiee, vier items verwys na die vermoe om onmiddellike 

beloning uit te stel en nege items gee 'n aanduiding in watter mate die persoon self 

waarneem dat hy doeltreffend is. 'n Persoon se telling op die SCS is dan die 

somtotaal van al sy response {Rosenbaum, 1980). 

5.3.3.4 Afname en nasienprosedure 

Die SCS kan individueel of in groepe afgeneem word. Die respondent lees self die 

instruksies op die vraelys. Hierna beantwoord hy die 36 items deur telkens te besluit 

hoe kenmerkend die stelling van homself is en dit aan te dui op die sespunt

Likertskaal. Hierna word die antwoordblad nagesien deur die tellings bymekaar te tel 

om 'n totaaltelling te verkry. Dis belangrik om daarop te let dat by elf van die items 

die omgekeerde telling gebruik moet word (Rosenbaum, 1980). 

5.3.3.5 lnterpretasie van die SCS 

Alhoewel daar in die SCS na vier aspekte gekyk word {soos beskryf in 5.4.3.3), word 

daar net een telling, naamlik die totaaltelling, gebruik om 'n beeld te gee van die 

respondent se vlak van aangeleerde vernuftigheid. 'n Hoe telling op die skaal dui 

daarop dat die respondent oor 'n hoe mate van aangeleerde vernuftigheid beskik, en 

'n lae telling dat die persoon oor 'n lae mate van aangeleerde vernuftigheid beskik 

{Rosenbaum, 1980). 
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5.3.3.6 Betroubaarheid en geldigheid van die SCS 

Daar kon geen Suid-Afrikaanse betroubaarheids- en geldigheidsondersoeke vir die 

SCS opgespoor word nie. Studies in Israel sowel as die Verenigde State van Amerika 

bied positiewe aanduidings in die verband (Flett, Blankstein, Bator & Pliner, 1989; 

Redden, Tucker & Young, 1983; Richards, 1985; Rosenbaum, 1980; Rosenbaum & 

Ben-Ari, 1985; Rosenbaum & Jaffe, 1983; Rosenbaum & Smira, 1986 soos aangehaal 

deur Flett, Hewitt, Blankstein & O'Brien, 1991: 64). 

5.3.3.6.1 Betroubaarheid 

Toets-hertoets-betroubaarheidsondersoeke deur Rosenbaum (1980: 114-115) op vyf 

steekproefgroepe toon die volgende betroubaarheidskoeffisiente: 

* 

* 

* 

vir studente aan lsraeliese universiteite van 0,80 tot 0,84 (N = 117 tot N = 
179); 

vir studente aan 'n Amerikaanse universiteit 0,78 (N = 111); en 

vir volwasse lsraeliese mans (tussen ouderdomme 24 en 62) 0,80 (N = 1 05). 

Redden, Tucker& Young (1983: 80) rapporteer'n betroubaarheidskoeffisientvan 0,82 

(N = 984) vir studente van 'n basiese kommunikasiekursus aan 'n Amerikaanse 

universiteit. 

5.3.3.6.2 Geldigheid 

Rosenbaum (1980) het aanvanklik die geldigheid van die SCS bepaal deur dit te 

vergelyk met ander skale wat konseptueel verband hou met die SCS. Die eerste 

skaal waarmee hy dit vergelyk het, is Rotter se 1-E skaal (1966, soos aangehaal deur 

Rosenbaum, 1980: 115). Hierdie skaal bepaal die mate waartoe 'n persoon glo dat 

gebeure in sy lewe toegeskryf kan word aan sy eie gedrag ("interne lokus van 

kontrole") of die gevolg is van geluk, ander persone, ensovoorts ("eksterne lokus van 

kontrole"). Volgens die ondersoek is daar 'n korrelasie van -0.40 (p < 0.01) tussen die 
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twee skale wat daarop dui hoe meer 'n persoon selfkontrole-gedrag toepas, hoe 

minder glo hy aan eksterne kontrole van sy gedrag. 

Die tweede skaal waarmee Rosenbaum (1980: 116) die SCS vergelyk het, is die 

"Irrational Beliefs Testn van Jones (1968, soos aangehaal deur Rosenbaum, 1980: 

116). Die skaal meet die tien tipes irrasionele opvattings wat 'n persoon kan he, soos 

deur Ellis (1962, soos aangehaal deur Rosenbaum, 1980) beskryf. Volgens die 

ondersoek is korrelasies van tussen -0,48 en -0,07 tussen die SCS en die tien 

verskillende skale van die "Irrational Beliefs Test". Dit beteken dat hoe meer 'n 

persoon selfkontrole-gedrag toepas, hoe minder irrasionele opvattings sal hy he. 

Richards (1985) het ook die SCS gekorreleer met Rotter se 1-E skaal, en verder met 

die "Manifest Anxiety Scale" (Taylor, 1953) en die "Religious Orientation Scale" 

(Allport & Ross, 1967 soos aangehaal deur Richards, 1985). Die "Manifest Anxiety 

Scale" meet die graad van angstigheid wat persone ervaar in hulle lewens, terwyl die 

"Religious Orientation Scale" persone se religieuse orientasie evalueer. Persone wat 

hulle godsdiens vir eie gewin gebruik, word as ekstrinsiek georienteerd beskou, terwyl 

persone wat hulle godsdiens internaliseer en uitleef, as intrinsiek georienteerd beskou 

word. Richards (1985: 217) het beduidende korrelasies verkry tussen die SCS en 

bogenoemde skale wat daarop dui dat hoe meer 'n persoon selfkontrole-gedrag 

toepas, hoe minder angstigheid is daar by hom of haar teenwoordig en hoe meer 

internaliseer hulle hul godsdiens en leef dit uit. Hierdie studies ondersteun die 

konstrukgeldigheid van die SCS. 

OPMERKING 

Hiermee is die eerste gedeelte van die empiriese doelstelling, naamlik die 

samestelling van die metingsbattery, bereik. Die battery is: 

(1) Die Persoonlike Orientasievraelys (POl) 

(2) Die Lewensorientasievraelys (OLQ) 

(3) Die Selfkontroleskedule (SCS) 
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5.4 ONDERSOEKPROSEDURE 

Die prosedure wat in hierdie ondersoek gevolg is, is die volgende: 

(1) Die drie gekose meetinstrumente (naamlik die Persoonlike Orientasievraelys, die 

Lewensorientasievraelys en die Selfkontroleskedule) plus 'n kort biografiese vraelys 

is aan 403 middelvlakbestuurders in 'n semi-staatsdiensorganisasie gestuur wat dit 

individueel moes voltooi en terugstuur. Daar is 200 vraelyste terugontvang wat 

nagesien is. 

OPMERKING 

Hiermee is die tweede gedeelte van die empiriese doelstelling, naamlik om die 

metingsbattery af te neem, bereik. 

(2) Die gegewens op die biografiese vraelys is direk vanaf die vraelys gekodeer, om 

'n biografiese beeld van die steekproef vir doeleindes van veralgemening te kry. 

Die Persoonlike Orientasievraelys is met behulp van 'n rekenaarpakket verwerk na 

die twaalf subskale soos in 5.3.1.3 beskryf. Weens die ontoepaslikheid is die 

standaardtellings gebaseer op die VSA-norms, nie gebruik nie. Die roupunte vir elk 

van die 12 skale (of veranderlikes) is gekodeer. 

Die Lewensorientasievraelys is per hand verwerk. Tellings vir die totaal en die drie 

subskale soos in 5.3.2.3 beskryf, is bereken en die roupunte is gekodeer. Daar is dus 

vier veranderlikes. 

By die Selfkontroleskedule is een totaaltelling per proefpersoon verkry en gekodeer. 

Daar is dus slegs een veranderlike. 

Die biografiese gegewens, sowel as die drie meetinstrumente se tellings is gekodeer 

en vervolgens is die statistiese verwerking met die 17 veranderlikes gedoen. 
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(3) Die eerste gedeelte van die statistiese verwerkings is gedoen deur die Pearson 

Produkmoment-korrelasiekoeffisiente tussen die verskillende veranderlikes te 

bereken. Die rekenaarprogramstelsel wat gebruik is, is die SAS-program (SAS 

INSTITUTE, 1985). 

(4) Die tweede gedeelte van die statistiese verwerkings was om 'n faktorontleding 

op hierdie veranderlikes te doen. Die kriteria wat gebruik is om te bepaal watter 

dimensies meer op bepaalde faktore saam laai, is die volgende: Faktore met 

eigenwaardes grater as 1,0 is onttrek, veranderlikes met faktorladings grater as 0,3 

en wat terselfdertyd die hoogste op 'n bepaalde faktor laai, is onttrek en slegs faktore 

met meer as twee dimensies per faktor is gekies. 

(5) Faktorontleding is merendeels verkennend van aard waarin die algemene 

struktuur van latente veranderlikes (faktore) ondersoek word (Loehlin, 1987: 17). 

Bevestigende faktorontleding is derhalwe uitgevoer deur eerstens hipoteses met 

betrekking tot die faktorstruktuur te formuleer. Daarna is (a) vasgestel of die 

dimensies (veranderlikes) binne die ge"identifiseerde faktore betekenisvolle 

manifestasies van daardie faktore (latente veranderlikes) is; en (b) die invloed van 

eksogene (fout)veranderlikes, buite die teoretiese konstrukte (selfaktualisering en 

salutogenesis), op endogene veranderlikes binne Faktor 1 en 2 bepaal. Die 

RAMONA-rekenaarprogram wat gebruik is om die bevestigende faktorontleding uit te 

voer, maak gebruik van McArdle en McDonald se "reticular action model" (RAM) om 

die roeteontleding ten opsigte van die latente en gemanifesteerde veranderlikes te 

doen (Browne & Mels, 1990). RAMONA wat meer gebruikersvriendelik is as ander 

programme wat antwerp is vir dieselfde toepassing (byvoorbeeld LISREL), laat die 

navorser toe om die kongruensie tussen die empiriese realiteit en 'n teoretiese 

konstruk te ondersoek (vgl. Hughes, Price & Mars, 1986). Eenvoudige verduidelikings 

oar die strukturele ontledings van latente veranderlike modelle word in Browne & Mels 

(1992) en Loehlin (1987) aangebied. 
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5.6 HOOFSTUKSAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is die navorsingsmetodologie van hierdie ondersoek bespreek. 

Eerstens is die empiriese doel van die ondersoek en 'n beskrywing van die steekproef 

bespreek. Daarna is die gekose meetinstrumente en ten slotte die 

ondersoekprosedure bespreek. 

In Hoofstuk 6 word die resultate van die empiriese ondersoek gerapporteer. 
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HOOFSTUK 6. RESUL TATE VAN DIE EMPIRIESE ONDERSOEK 

In hierdie hoofstuk word die resultate van die empiriese ondersoek gerapporteer. 

Eerstens word beskrywende statistiek in die vorm van die gemiddeldes en 

standaardafwykings van aldie veranderlikes getabelleer. Tweed ens word die korrelasie; 

gerapporteer en derdens die faktorontledingresultate. 

6.1 BESKRYWENDE STATISTIEK 

Die beskrywende statistiek vir al die veranderlikes (n = 200) word in Tabel 1 

gerapporteer. 

TABEL 1: GEMIDDELDES EN STANDAARDAFWYKINGS VAN DIE PERSOONLIKE 
ORU!NTASIEVRAELYS, DIE LEWENSORieNTASIEVRAELYS EN DIE SELFKONTROLESKEDULE 

VERANDERLIKE GEMIDDELDE STANDAARD-
AFWYKING 

PERSOONLIKE ORIE:NTASIE-
VRAELYS 

Tydratio 16,585 2,568 
Ondersteuningsratio 80,120 8,662 

Selfaktualiseringswaarde 19,820 2,451 
Eksistensialiteit 16,785 3,776 

Gevoelsrefleksie 14,205 2,584 
Spontaniteit 12,130 2,240 
Selfagting 12,410 1,547 

Selfaanvaardin') 14,660 2,922 
Konstruktiewe mensbeskouing 11,570 1,685 

Sinergie 6,945 1,312 
Aanvaarding van aggressie 15,245 3,047 
Kapasiteit vir intieme kontak 17,610 3,060 

LEWENSORIENTASIEVRAEL YS 

Verstaanbaarheid 54,425 7,081 
Hanteerbaarheid 55,075 6,081 
Betekenisvolheid 47,285 5,318 
Lewensorientasie 156,735 15,954 

SELFKONTROLESKEDULE 

Selfkontrole 42,730 18,902 
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6.2 DIE VERBANO TUSSEN DIE DRIE KONSTRUKTE 

Die korrelasies word telkens eerstens getabelleerd aangebied en daarna word die 

resultate gernterpreteer. 

6.2.1 Die verband tussen selfaktualisering en gevoel van koherensie 

Die korrelasie tussen selfaktualisering soos gemeet deur die Persoonlike 

Orientasievraelys (POl) en gevoel van koherensie soos gemeet deur die 

Lewensorientasievraelys (OLQ) word in Tabel 2 gerapporteer. 

TABEL 2: PEARSON-KORRELASIEKOeFFISieNTE TUSSEN DIE PERSOONLIKE ORieNTASIEVRAEL YS 
EN DIE LEWENSORieNTASIEVRAEL YS 

PERSOONLIKE 
ORII::NTASIE-

VRAELYS 

Tydratio 
Ondersteuningsratio 

Selfaktualiseringswaarde 
Eksistensialiteit 

Gevoelsrefleksie 
Spontaniteit 
Selfagting 

Selfaanvaarding 
Konstruktiewe 

mensbeskouing 
Sinergie 

Aanvaarding van aggressie 
Kapasiteit vir intieme kontak 

*p<0,01 **p<0,05 ***p<0,10 
CO - Verstaanbaarheid 
MA - Hanteerbaarheid 
ME- Betekenisvolheid 
OLQ - Lewensorientasie 

co 

0,209* 
0,137*** 

0,027 
0,023 
0,085 
0,207* 
0,321* 
0,032 
0,032 

0,005 
-0,006 
0, 181** 

LEWENSORII::NTASIEVRAEL YS 

MA ME OLQ 

0,278* 0,235* 0,273* 
0,222* 0,181** 0,206* 
0,233* 0,181** 0,157** 
0,051 -0,021 0,023 
0,101 0,055 0,094 
0,292* 0,252* 0,287* 
0,421* 0,298* 0,397* 
0,108 0,089 0,085 
0,031 0,099 0,062 

0,130*** 0,120*** 0,089 
0, 185* 0, 133*** 0,114 
0,181** 0,200* 0,219* 
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Die subskale van die Persoonlike Orientasievraelys Tydratio, SpontanitEil: en Selfagting 

korreleer op die 1 %-beduidenheidsvlak met al drie subs kale van die 

Lewensorientasievraelys, naamlik Verstaanbaarheid, Hanteerbaarheid en 

Betekenisvolheid, sowel as met die totaaltelling van die vraelys. 

Die subskaal Ondersteuningsratio korreleer op die 1 %-beduidenheidsvlak met die 

subskaal Hanteerbaarheid en die totaaltelling van die Lewensorientasievraelys, op die 

5%-beduidenheidsvlak met die subskaal Betekenisvolheid en op die 1 0%

beduidenheidsvlak met die subskaal Verstaanbaarheid. Die subskaal Kapasiteit vir 

intieme kontak korreleer op die 1 %-beduidenheidsvlak met die subskaal 

Betekenisvolheid en die totaaltelling van die Lewensorientasievraelys en op die 5%

beduidenheidsvlak met die subskale Verstaanbaarheid en Hanteerbaarheid. 

Die subskaal Sinergie korreleer op die 1 0%-beduidenheidsvlak met die subskale 

Hanteerbaarheid en Bet~kenisvolheid, terwyl die subskaal Aanvaarding van aggressie 

oak met beide Hanteerbaarheid (1 %-beduidenheidsvlak) en Betekenisvolheid (1 0%

beduidenheidsvlak) korreleer. 

Die subskaal Selfaktualiseringswaarde korreleer op die 5%-beduidenheidsvlak met die 

subskaal Betekenisvolheid en die totaaltelling van die Lewensorientasievraelys en op 

die 1 %-beduidenheidvlak met die subskaal Hanteerbaarheid. 

'n Persoon wat dus die lewe as verstaanbaar, hanteerbaar en betekenisvol ervaar, sal 

binne 'n realistiese tydsperspektief in die hede lewe, word gelei deur ge'lnternaliseerde 

beginsels en motiverings, sal in staat wees om te aile tye homself te wees, spontaan QJ 

te tree en te glo in sy eie sterkte en betekenisvolle verhoudings met ander persone te 

ontwikkel. 

Verder sal 'n persoon wat 'n realistiese persepsie van die wereld random hom het en 

dinge objektief en krities beskou, wat in staat is om teenstrydiQ'lede in sy lewe sinvol in 
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verband met mekaar te sien en aggressie in homself as natuurlik te aanvaar, die lewe 

as hanteerbaar en betekenisvol ervaar. 

6.2.2 Die verband tussen selfaktualisering en aangeleerde vernuftigheid 

Die verband tussen selfaktualisering soos gemeet deur die Persoonlike 

Orientasievraelys (POl) en aangeleerde vernuftigheid soos gemeet deur die 

Selfkontroleskedule (SCS) word in Tabel 3 gerapporteer. 

TABEL 3: PEARSON-KORRELASIEKOeFFISieNTE TUSSEN DIE PERSOONLIKE ORieNTASIEVRAELYS 
EN DIE SELFKONTROLESKEDULE 

PERSOONLIKE ORIENTASIE- SELFKONTROLESKEDULE 
VRAELYS 

Tydratio 0,062 
Ondersteuningsratio 0,042 

Selfaktualiseringswaarde 0,098 
Eksistensialiteit -0,056 

Gevoelsrefleksie -0,001 
Spontaniteit . 0,111 
Selfagting 0,202* 

Selfaanvaarding -0,074 
Konstruktiewe mensbeskouing 0, 139** 

Sinergie 0,223* 
Aanvaarding van aggressie 0,054 
Kapasiteit vir intieme kontak 0,085 

* p < 0,01 ** p < 0,05 

Die subskale van die Persoonlike Orientasievraelys, Selfagting en Sinergie, korreleer 

met die Selfkontroleskedule op die 1 %-beduidendheidsvlak, terwyl die subskaal 

Konstruktiewe mensbeskouing met die Selfkontroleskedule op die 5%

beduidendheidsvlak korreleer. 

Selfagting dui op die vermoe om van jouselfte houas gevolg van jou sterkte as persoon 

Die Selfkontroleskedule meet onder andere selfkontrole-gedrag watdui op waargenorre 

selfdoeltreffendheid. Albei metings fokus op 'n individu se vermoe om sy eie sterkte 
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en/of doeltreffendheid raak te sien en te ag in homself. 'nPersoon wie se selfbeeld dus 

gekenmerk word deur seifaanvaarding, selfrespek en positiewe selfagting,is iemand wat 

vertroue in sy eie vermoens het en oor 'n hoe mate van selfeffektiwiteit beskik. 

Die subskale Konstruktiewe mensbeskouing en Sinergie meet albei 'n sinergistiese 

bewustheid kenmerkend aan 'n selfaktualiserende persoon. Konstruktiewe 

mensbeskouing meet die vermoe om sinergsties te wees in die beg rip vir die aard van 

die mens, terwyl sinergie dui op die vermoe om teenoorgesteldes in die lewe 

betekenisvol in verband met mekaar te sien. Die Selfkontroleskedule meet die vermoe 

om stresvolle situasies konstruktief te hanteer wat situasies watteenstrydighede bevat, 

insluit. 'n Persoon wat dus oor 'n sinergistiese bewustheid beskik vertrou op sy eie 

oordeel om 'n teenstrydige situasie te hanteer en daar bestaan by hom nie verwarring 

of onsekerheid oor wat reg of verkeerd en goed of sl~ is nie. So 'n persoon beskik oor 

die aangeleerde vernuftigheid om te kan onderskei tussen positiewe en negatiewe 

versterkers in sy Jewe en dit sinvol te integreer. 

6.2.3 Die verband tussen gevoel van koherensie en aangeleerde vernuftigheid 

Die korrelasie tussen gevoel van koherensie soos gemeet deur die 

Lewensorientasievraelys en aangeleerde vernuftigheid soos gemeet deur die 

Selfkontroleskedule word in Tabel4 gerapporteer. 

TABEL4: PEARSON-KORRELASIEKOeFFISieNTE TUSSEN DIE LEWENSORieNTASIEVRAELYS EN DIE 
SELFKONTROLESKEDULE 

LEWENSORIENTASIE- SELFKONTROLESKEDULE 
VRAELYS 

Verstaanbaarheid 0,358* 
Hanteerbaarheid 0,397* 
Betekenisvolheid 0,485* 
Lewensorientasie 0,470* 

* p < 0,01 
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AI drie subskale van die Lewensorientasievraelys, naamlik Verstaanbaarheid, 

Hanteerbaarheid en Betekenisvolheid, sowel as die totaaltelling korreleer op die 1 %

beduidendheidsvlak met die Selfkontroleskedule. 

Verstaanbaarheid meet die mate waartoe 'n persoon die wereld as georden, 

voorspelbaaren duidelik waarneem. Hanteerbaarheid meet die mate waartoe 'n persom 

'n gebeurtenis in sy lewe as hanteerbaar beskou en Betekenisvolheid die ITcllte waartoe 

'n persoon die lewe as betekenisvol en sinvol beskou. 'n Persoon wat die lewe dus as 

verstaanbaar, hanteerbaaren betekenisvol ervaar, sal vir homself sekere vaardighede 

en vernuftighede aangeleer het om elke dag se eise te kan hanteer. 

Gevoel van koherensie, soos gemeet deur die Lewensorientasievraelys (OLQ), en 

aangeleerde vernuftigheid, soos gemeet deur die Selfkontroleskedule (SCS), is beide 

begrippe wat 'n persoon beskryf wat 'n stresvolle situasie suksesvol hanteer. Albei 

begrippe beskryfverder nie pertinent persoonlikheidskenmerke van 'n persoon nie, macr 

gedragspatrone waaroor so 'n persoon beskik om stresvolle situasies te kan hanteer. 

Elke persoon se ervarings uit sy verlede oefen 'n invloed uit op die wyse waarop hy 

stimuli in die toekoms sal ervaar, maar 'n psigologies-optimale persoon salsy ervarings 

in die verlede as 'n basis en 'n hulpbron gebruik om veral stresvolle situasies te kan 

hanteer. Verder behoort 'n persoon wat veranderinge of situasies in sy lewe kan 

reguleer, in staat te wees om dit in so 'n mate te reguleer dat die lewe vir hom 

hanteerbaar is en 'n persoon wat ervaar dat hy keuses in sylewe kan uitoefen en self 

verantwoordelik is vir sy lewe, die lewe as betekenisvol te ervaar. 

OPMERKING 

Hiermee is die derde gedeelte van die empiriese doelstelling,naamlik om die onderlinge 

statistiese verbande tussen hierdie konstrukte te bepaal, bereik. 
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6.3 FAKTORONTLEDING EN BEVESTIGENDE FAKTORONTLEDING 

Die resultate van die faktorontleding word in Tabel 5 gerapporteer. 

TABEL 5: VARIMAX-FAKTORONTLEDING MET BEHULP VAN HOOFKOMPONENTONTLEDING 

FAKTOR 1 FAKTOR2 EIGENWAARDES 
(h) 

Aanvaarding van aggressie 0,77131 0,59492 
Spontaniteit 0,76854 0,59065 

Kapasiteit vir intieme 0,76491 0,58509 
kontak 

Gevoelsrefleksie 0,67050 0,44957 
Eksistensialiteit 0,66813 0,44639 

Selfaktualiseringswaarde 0,66775 0,44589 
Selfaanvaarding 0,59707 0,35649 

Tydratio 0,58062 0,33712 
Selfagting 0,47164 0,22244 

Hanteerbaarheid 0,76043 0,57825 
Betekenisvolheid 0,75055 0,56332 
Verstaanbaarheid 0,72500 0,52562 

Selfkontrole 0,62418 0,38960 
FAKTORVARIANSIE 4,02856 2,05679 

Aan die hand van faktorseleksiekriteria is twee faktore onttrek. Die eerste faktor kan 

selfaktualisering genoem word, aangesien tien van die twaalf subskale 

(ondersteuningsratio, aanvaarding van aggressie, spontaniteit, kapasiteit vir intieme 

kontak, gevoelsrefleksie, eksistensialiteit, selfaktualiseringswaarde, selfaanvaarding, 

tydratio en selfagting) vaf'l die Persoonlike Orientasievraelys volgens die ktieria soos in 

punt 5.5 beskryf, die sterkste daarop laai. 

Die tweede faktor se dimensies is die subskale van die Lewensorientasievraelys 

(hanteerbaarheid, betekenisvolheid en verstaanbaarheid) en die Selfkontroleskedule wa 

binne die konsep "salutogenesis" ondervang word. Alhoewel Rosenbaum sy beskrywi~ 

van die konsep aargeleerde vernuftigheid nie met die term "salutogenesis" in verband 

gebring het nie, is die ka"n van die salutogenesis paradigma die suksesvolle hantering 

van stres (Antonovsky, 1987: 55) - net soos dit ook die kern vorm van aangeleerde 

vernuftigheid (Rosenbaum & Palmon, 1984: 245). 
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Die faktorvariansie toon dat die Persoonlike Orientasievraelys 4,02% van die variansie 

in Faktor 1 (selfaktualisering) verklaar en dat die Lewensorientasievraelys en die 

Selfkontroleskedule 2,06% van die variansie in Faktor 2 (salutogenesis) verklaar. Die 

totale faktorvariansie toon dat hierdie drie meetinstrumente 6,08% van die variansie in 

psigologiese optimaliteit verklaar. Die resultate van hierdie ondersoek moetdus beskou 

word in die lig dat die gekose instrumente nie die enigste maatstawwe van psigolog!se 

optimaliteit is nie en dat daar baie ander faktore is wat ook 'n rol speel in die meti~ van 

hierdie konsep. 

Die bevestigende faktorontleding is met behulp van die RAMONA-rekenaarprogram . 
uitgevoer (soos beskryf by punt 5.5) en die resultate van die strukturele ontleding van 

selfaktualisering en salutogenesis as konstrukte van psigologiese optimaliteit, word 

gerapporteer in Figuur 2 (sien volgende bladsy). 

In Figuur 2 word die latente veranderlikes (Faktor 1 en Faktor 2) en die gemanifesteere 

veranderlikes (aanvaarding van aggressie, spontaniteit, ensovoorts) gerllustreer. Dit 

berus op die aanname dat albei faktore dieselfde bronne van variansie (ge"illustreer dew 

die dubbel pyle) deel en dat die unieke bronne van variars;ie nie gekorreleer is nie. Aile 

eksogene veranderlikes (buite die model) stuur pyltjies uitna endogene veranderlikes 

binne die teoretiese model. Aile latente en gemanifesteerde veranderlikes is vasgestel 

("fixed") op 1 ,0. 



* p < 0,01 

Figuur 2: 

Parameter 
Skattings 

1,0 

- 89-

Aanvaar
ding van 

I-R2 

0,76 

0,57 

0,48 

0,50* Hanteer- ~ 1,0 1.:..3.0,75 
baarheid ~ 

·:~:~~0.48 
Verstaan- ___.., 1,0 A 
baarheid ~0,21 

Self- ~~~ 0,79* kontrole ~ v0,38 

STRUKTURELE ONTLEDING VAN 
SELFAKTUALISERING EN SALUTOGENESIS AS 
KONSTRUKTE VAt-J PSIGOLOGIESE OPTIMALITEIT 

Dit is duidelik uit Figuur 2 dat al die dimensies van selfaktualisering (Faktor 1) 

beduidende manifestasies is van die konstruk en so ook al die dimensies van 

salutogenesis (Faktor 2). (AI die parameterskattings is beduidend op die 1% -

beduidenheidsvlak.) 
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Die foutvariansie (1 - R ) dui op die mate waarin die variansie in 'n dimensietelling 

toegeskryf kan word aan die gepaardgaande latente faktor. Aanvaardingvan aggressie, 

soos gemeet deur die Persoonlike Orientasievraelys, is 'n betekenisvolle manifestasie 

van selfaktualisering, maar daar moet in ag geneem word dat 76% van die variansie aan 

metingsfoute toegeskryf kan word, terwyl 24% van die variansie wei aan 

selfaktualisering toegeskryf kan word. 

Aangesien RAMONA gebaseer is op geskatte waardes,gebruik die program verskeie 

maatstawwe van passing tussen die teoretiese model en die empiriese realiteit (sien 

Tabel6). 

lABEL 6: PASSING TUSSEN TEORETIESE MODEL EN EMPIRIESE REALITEIT 

90% 
vertrouensinterval 

Steekproef diskrepansie-waarde 1 '1356 
Populasie diskrepansie-waarde 1,030 0,794 1,304 
Steiger-Lind: RMSEA 0,126 0,110 0,142 
Verwagte kruis-validasie indeks 1,617 1,382 1,891 

Om 'n goeie passing tussen die teoretiese model en die empiriese realiteit te verkry, 

behoort die steekproef diskrepansie-waarde so na as moontlik aan 0 te wees. DB norm 

vir die ander drie maatstawwe is dat 'n telling kleiner as0,05 dui op 'n goeie passing, 'n 

telling tussen 0,05 en 0,08 op 'n redelike passing en indien die telling grater is as 0,08 

is daar nie 'n goeie passing nie. Die 90% vertrouensinterval duidaarop dat daar 'n 90% 

kans is dat die passingsmaatstawwe nie kleiner as die syfer in die linkerkantse kolom 

of grater as die syfer in die regterkantse kolom sal wees nie. Volgens al vier hierdie 

maatstawwe is daar in hierdie ondersoek nie 'n goeie passing tussen die teoretiese 

model en die empiriese realiteit nie. Daar kan derhalwe nie op grand van die resultate 

veralgemeen word na die totale populasie nie. Die verkree waardes is egter nie ver 

verwyderd van die minimum aanvaarbare betekenisvolheidsvlakke nie. Dertalwe wil dit 

voorkom of 'n soortgelyke studie, met 'n meer verteenwoordigende steekproef, die 

veralgemeenbaarheid van die resultate behoort te verhoog. 
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OPMERKING 

Hiermee is die vierde gedeelte van die empiriese doelstelling, naamlik om die 

onderlinge verwantskappe tussen hierdie konstrukte te bepaal, bereik. 

6.4 INTEGRASIE 

Aan die einde van die beskrywende of teoretiese gedeelte van die ondersoek is 

bevind dat die drie konstrukte van psigologiese optimaliteit naamlik selfaktualisering, 

gevoel van koherensie en aangeleerde vernuftigheid tot 'n groat mate teoretiese 

ooreenkomste toon en elkeen bydra tot die geheelkonsep psigologiese optimaliteit. 

Tydens die empiriese ondersoek is drie meetinstrumente, naamlik die Persoonlike 

Orientasievraelys (POl), die Lewensorientasievraelys (OLQ) en die 

Selfkontroleskedule (SCS) gekies om psigometriese ooreenkomste tussen hierdie drie 

konsepte te bepaal. Die twee konsepte vanuit die salutogenesis paradigma, naamlik 

gevoel van koherensie en aangeleerde vernuftigheid, het tussen die verskillende 

subskale van die OLQ en die SCS op die 1 %-beduidenheidsvlak korrelasies getoon. 

Seide hierdie konsepte is gebaseer op gedragskenmerke tydens die hantering van 

veral stresvolle situasies en dit verklaar waarskynlik die beduidende ooreenkomste 

tussen hierdie twee konsepte. Volgens die faktorontleding het die drie subskale van 

die OLQ (Verstaanbaarheid, Hanteerbaarheid en Betekenisvolheid) en die telling van 

die SCS saam op een faktor (Faktor 2) gelaai en is salutogenesis genoem. 

Daar was egter slegs beduidende ooreenkomste tussen sommige skale van die POl 

en sommige subskale van die OLQ. Die twee hoofskale van die POl wat die tien 

subskale insluit, naamlik Tydratio en Ondersteuningsratio, het wei albei met al die 

subskale van die OLQ beduidende korrelasies getoon. Slegs drie subskale van die 

POl, naamlik Selfagting, Konstruktiewe mensbeskouing en Sinergie, het beduidende 

korrelasies met die SCS getoon. Volgens die faktorontleding het tien van die twaalf 

skale van die POl op Faktor 1 gelaai en is selfaktualisering genoem. Die twee faktore 
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wat onttrek is (salutogenesis en selfaktualisering), het dus basies die onderskeie 

paradigmas waaruit hierdie ondersoek gedoen is, ondersteun. 

Met behulp van bevestigende faktorontleding is gevind datal die onderskeie subskale 

(dimensies) wat op 'n faktor laai, beduidende manifestasies van die bepaalde faktor 

is. Daar is egter ook bevind dat daar nie 'n goeie passing bestaan tussen die 

teoretiese model van die ondersoek en die empiriese realiteit nie. Die.resultate kan 

dus nie veralgemeen word na die totale populasie van middelvlakbestuurders nie. 

Verder het hierdie steekproef hoofsaaklik bestaan uit manlike persone met 'n 

naskoolse kwalifikasie (80% van die steekproef) en meet daar waarskynlik 'n meer 

verteenwoordigende steekproef gebruik word vir veralgemening. 

6.5 GEVOLGTREKKINGS 

Na die empiriese ondersoek kan daar op grond van die resultate van die ondersoek 

sekere gevolgtrekkings gemaak word. 

Alhoewel die drie konstrukte wat in hierdie ondersoek gebruik is as verskillende 

konseptualiserings van psigologiese optimaliteit definitiewe teoretiese ooreenkomste 

toon {vgl. teoretiese integrasie), kan nie aanvaar word dat hierdie drie konsepte met 

elkeen se gepaardgaande persoonlikheidskenmerke, die enigste konsepte is wat 

psigologiese optimaliteit beskryf nie. Die totale faktorvariansie het duidelik getoon dat 

die gekose meetinstrumente nie die enigste maatstawwe van psigologiese optimaliteit 

is nie en dat daar ander faktore is wat ook 'n rol speel in die meting van hierdie 

konsep. 

Verder kan hierdie konsepte nie sender meer as sinonieme terme vir mekaar of 

psigologiese optimaliteit gebruik word nie. Uit die korrelasies, sowel as die 

faktorontledingsresultate, blyk dit dat gevoel van koherensie en aangeleerde 

vernuftigheid beduidende ooreenkomste toon, terwyl selfaktualisering eerder as 'n 
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aparte konstruk van psigologiese optimaliteit gerealiseer het. Eersgenoemde twee 

konsepte fokus egter teoreties ook eerder op gedragskenmerke wat by 'n persoon 

aanwesig is by die hantering van stresvolle en/of moeilike situasies, terwyl 

selfaktualisering fokus op 'n dinamiese proses van optimale ontwikkeling. Die twee 

konsepte uit die salutogenesis paradigma kan dus moontlik makliker as omruilbaar 

gesien kan word, maar daar sal verdere navorsing met grater en meer 

verteenwoordigende steekproewe gedoen moet word. 

Psigologiese optimaliteit as 'n konsep is meer dimensioneel en navorsing oor die 

konsep sal dus op meer as een vlak gedoen moet word. Die behavioristiese of 

salutogenesis siening fokus op die gedrag wat 'n persoon openbaar in verskillende 

tipes situasies, terwyl die humanisties-eksistensilHe paradigma fokus op die 

voortdurende groeiproses waarmee 'n individu besig is om sy potensiaal verder te 

ontwikkel en beter te benut. Hierdie twee verskillende paradigmas waarbinne 

psigologiese optimaliteit beskou kan word, verteenwoordig twee prosesse wat by 'n 

individu teenwoordig is wanneer gekyk word na ontwikkeling en in hierdie ondersoek 

spesifiek bestuursontwikkeling. Eerstens moet 'n bestuurder 'n 

ontwikkelingsingesteldheid he waar hy voortdurend daarop ingestel is om homself 

optimaal te ontwikkel - hy moet dus in der waarheid 'n wilsbesluit neem om te 

ontwikkel. Tweedens moet hierdie ontwikkeling ook aanleiding gee dat sy gedrag in 

so 'n mate verander dat hy die eise van elke dag beter en met gemak kan hanteer. 

6.6 AANBEVELINGS 

Na aanleiding van die gevolgtrekkings van hierdie ondersoek, kan daar aanbevelings 

op 'n teoretiese vlak, ten opsigte van verdere navorsingsvoorstelle en bepaalde 

praktiese oorwegings gemaak word. 

Op 'n teoretiese vlak word eerstens aanbevelings ten opsigte van 

bestuursontwikkeling gemaak. Aangesien al drie gekose meetinstrumente as geldig 
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en betroubaar bevind is, kan hierdie instrumente moontlik as evalueringsinstrumente 

gebruik word om ontwikkelingsbehoeftes of die vlak van psigologiese optimaliteit by 

bestuurders te bepaal. Veral die instrumente wat subskale het (POl en OLQ) kan as 

meer verfynde instrumente gebruik word wat die ontwikkelingsbehoefte meer duidelik 

omskryf en spesifiseer. 

Die beginsels en kenmerke wat bespreek is by elke konsep en ten opsigte van 

psigologiese optimaliteit as geheelkonsep, kan ge"inkorporeer word in 

bestuursontwikkelingsprogramme. Dit kan eerstens as hulpmiddel gebruik word om 

'n bestuurder se orientasie ten opsigte van sy eie verdere ontwikkeling te verander. 

Hy moet tot die insig kom dat ontwikkeling 'n dinamiese en voortdurende proses is 

waarvan hy self die verantwoordelikheid daarvoor moet dra. Verder moet die besef 

by hom gevestig word dat indien hy psigologies meer optimaal funksioneer, hy 'n 

meer effektiewe bestuurder behoort te wees en dit dus by hom 'n lewensingesteldheid 

sal raak om psigologies meer optimaal te funksioneer. Tweedens kan hierdie 

beginsels en kenmerke gebruik word om die belangrikheid te beklemtoon dat 

sodanige orientasie ook 'n verandering in sy gedrag behoort te weeg te bring. Dit 

moet dus daartoe lei dat 'n bestuurder se gedrag toon dat hy ingestel is om meer 

optimaal te funksioneer en dat hy voortdurend meer effektiewe gedragspatrone 

aanleer. Bestuursontwikkelingsprogramme behoort dus op twee vlakke 'n ingreep te 

maak, naamlik om 'n bestuurder se denkwyse of orientasie ten opsigte van sy eie 

optimale ontwikkeling te verander, maar dan ook om sy gedrag dienooreenkomstig 

te verander. 

Ten opsigte van verdere navorsingsvoorstelle is daar ook sekere praktiese aspekte 

wat in ag geneem behoort te word. Hierdie ondersoek se resultate is volgens die 

bevestigende faktorontleding nie veralgemeenbaar na die totale populasie nie en die 

instrumente sal dus op groter en meer verteenwoordigende steekproewe afgeneem 

moet word om die veralgemeenbaarheid te verhoog. Aangesien die steekproef ook 

redelik homogeen was en daar veral min dames en min anderskleuriges ingesluit 

was, is dit nodig dat die steekproef meer verteenwoordigend van die populasie moet 

wees. 
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"n Verdere aspek wat nagevors kan word, is of 'n psigologies optimale persoon oor 

'n bepaalde biografiese profiel beskik. In hierdie ondersoek is daar nie baie 

biografiese gegewens ingewin nie en dit is slegs vir beskrywende doeleindes gebruik. 

Aangesien daar in Suid-Afrika tans soveel klem gele word op ontwikkeling, maar dan 

spesifiek uit 'n bedryfoogpunt ontwikkeling van persone wat oor die potensiaal beskik 

om ook verder in 'n maatskappy te vorder, kan daar moontlik 'n studie gedoen word 

om die verband te bepaal tussen psigologiese optimaliteit en potensiaal om te vorder. 

OPMERKING 

Hiermee is die laaste gedeelte van die empiriese doelstelling, naamlik om 

aanbevelings ten opsigte van bestuursontwikkeling te formuleer, bereik. 

6.7 HOOFSTUKSAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is die empiriese resultate van die ondersoek gerapporteer. Die 

gemiddeldes en standaardafwykings is getabelleer en die korrelasies tussen die 

verskillende konstrukte is gerapporteer en bespreek. Verder is die faktorontleding en 

bevestigende faktorontleding se resultate gerapporteer en bespreek. Laastens is die 

resultate ge"iintegreer en gevolgtrekkings en aanbevelings is geformuleer. 
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