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Die doel van hierdie studie was soos volg: 

(i) Om te bepaal of daar 'n verband bestaan tussen 

selfkonsepontwikkeling en suksesbelewing by die kinderhuiskind; 

(ii) Om te bepaal of daar 'n verskil is tussen die selfkonsep van die 

kinderhuiskind en die selfkonsep van die kind wat by sy ouers woon. 

Die ontwikkelingsvlak van die adolessent is in terme van die 

ontwikkelingskrisisse volgens Erikson bespreek. Die liggaamlike, fisiologiese 

en sosiale ontwikkeling het aandag geniet. Die morele ontwikkeling van die 

adolessent volgens Kohlberg asook die kognitiewe ontwikkeling volgens 

Piaget, is bespreek. 

Enkele begrippe, faktore wat die selfkonsep be"invloed en die ontwikkeling van 

die selfkonsep van die kinderhuiskind, is bespreek. 



Veertien leerders van Abraham Kriel Kinderhuis in Langlaagte, Johannesburg 

en veertien leerders van Hoerskool Vorentoe in Johannesburg het ingewillig 

om deel van die proefgroep te vorm. Hieruit is een kinderhuiskind 

geselekteer, op wie 'n diepte-ondersoek uitgevoer is. 

Ten slotte is daar tot die gevolgtrekking gekom dat daar wei 'n verband 

bestaan tussen selfkonsepontwikkeling en die belewing van sukses. Daar is 

ook bevind dat die kinderhuisgroep 'n laer algemene selfkonsep as die 

ouerhuisgroep het. 
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The objectives of the study were as follows: 

(i) To establish whether there is a relationship between self concept 

development and experiencing of success of a foster home child; 

(ii) To establish whether there are differences between the self concept of 

a foster home child and a child residing in his parents' home. 

The level of development of the adolescent was addressed in terms of the 

developmental crises a~cording to Erikson. The physical, physiological as 

well as social development were also addressed. The moral development of 

the adolescent was addressed in terms of Kohlberg, while cognitive 

development were also addressed in terms of the Piaget's theory of cognitive 

development. 



Certain ideas and factors that influence the self concept, as well as the 

development of the self concept, were addressed. 

Fourteen learners from the Abraham Kriel Foster Home in Langlaagte, 

Johannesburg and fourteen learners from Vorentoe High School in 

Johannesburg declared themselves willing to partake as members of the test 

group. One learner from the foster home group was selected for a in-depth 

study. 

In conclusion it was found that there is a relationship between self concept 

development and the experience of success. It was furthermore found that 

the foster home group had a lower general self concept compared to the own 

parents group. 
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HOOFSTUK 1 

ORIENTERING TOT STUDIE 

1.1 BEWUSWORDING 

Mens raak daagliks meer bewus van die toename in egskeidings, 

verwaarloosde kinders, kindermishandeling en kindermolestering. Die lewe is 

gejaagd en mense het nie meer tyd vir mekaar nie. Beroepe verg baie tyd en 

inspanning wat stres in die gesin meebring. Dit is 'n tyd van snelle 

veranderinge en daarmee gepaardgaande uitdagings en eise wat aan elkeen 

se persoonlike I ewe gestel word. Mens word daagliks gebombardeer met 

nuus oor rampe, geweld, hongersnood en talle ander krisisse. Die lewe stel 

toenemende eise aan die liggaam en gees. 

Dit klink so vanselfsprekend om te se dat ouers verantwoordelik is vir hulle 

kinders se fisiese en materiele versorging. Dit lyk asof kinders meestal die 

lydende party is van bogenoemde veranderinge. Die meeste mense is wei 

bewus daarvan dat hulle kinders se geluk en geestelike welsyn hoofsaaklik 

van hulle as ouers afhang. Gelukkige kinderjare blyk 'n baie goeie grondslag 

vir 'n gelukkige volwasse lewe te wees. Maar wat lei daartoe dat kinders 

gelukkig, tevrede, optimisties en hoopvol die lewe tegemoet gaan? Dit kan 

waarskynlik in een begrip saamgevat word naamlik aanvaarding (Kok 

1987:4). 

Die gevolg van onhanteerbare spanning en konflik in ouers se lewe kan lei tot 

geestelike en fisiese verwaarlosing en selfs verwerping van kinders. 

Sommige kinders word selfs openlik deur hulle ouers verwerp. Volgens Kok 

(1988:7) is dit waarskynlik sielkundig gesproke die wreedste ding om 'n kind 

aan te doen. 

Sander aanvaarding is kinders ongeborge, onseker, voel hulle bedreigd, 
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bevrees en angstig. Ongeborge kinders is bang vir mense, waag dit moeilik 

in nuwe situasies, vermy uitdagings en is teruggetrokke. Daar is soveel 

leerders in ons skole wat sukkel en onderpresteer. Hulle is te bang om enige 

iets te waag omdat hulle bang is vir mislukking. 

Onderwysers word daagliks gekonfronteer met die probleem van kinders wat 

nie genoeg selfvertroue. en dryfkrag het nie - hulle verloor gou moed en gee 

net op. "Meestal is dit so omdat ons hulle gedurig kritiseer, oorversigtig is, nie 

genoeg vertrou nie en nie van hulle verwag om verantwoordelik genoeg te 

wees nie" (Kok 1988:17). Wat kinders van hulleself glo is die resultaat van 

hulle ervaringe wat hulle beleef deur wat ouers en onderwysers vir hulle se. 

Met bogenoemde in ag geneem, het die navorser veral bewus geraak van 

kinderhuiskinders en hulle gevoel van verwerping wat weer aanleiding gee tot 

onderprestasie en gepaardgaande probleme. 

Na aanleiding hiervan kom die volgende vrae na vore: 

1. Is daar 'n verband tussen selfkonsepontwikkeling en suksesbelewing? 

2. Wat is die invloed van 'n positiewe selfkonsep op 'n kinderhuiskind se 

suksesbelewing? 

3. Wat is die invloed van 'n negatiewe selfkonsep op 'n kinderhuiskind se 

suksesbelewing? 

4. Kry kinderhuiskinders die geleentheid om sukses te beleef? 

5. Hoe hanteer die kinderhuiskind mislukkings? 

6. Het die skool 'n invloed op 'n kind se selfkonsepontwikkeling? 

7. Het die kinderhuis 'n invloed op die kinderhuiskind se suksesbelewing? 

8. Wat is die skool se invloed op die kinderhuiskind se suksesbelewing? 

9. Wat is die kinderhuis se invloed op 'n kind se selfkonsepontwikkeling? 

10. Het die samelewing 'n invloed op die kinderhuiskind se 

suksesbelewing? 

Die probleemstelling sal voortvloei uit hierdie vrae. 
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1.2 MOTIVERING VAN STUDIE 

Die Opvoedkundige Sielkundige stel veral belang in die kinderhuiskind en sy ' 

selfkonsepontwikkeling. Dit is egter duidelik dat probleme wat 

kinderhuiskinders beleef, verder uitkring na die samelewing en later 'n bose 

kringloop word. 

Kenmerkend van kinderhuise is dat die meerderheid kinders nie weeskinders 

is nie, maar uit gebroke gesinne kom. Volgens Mnr. Momsen, Hoof van 

Abraham Kriel Kinderhuis, wil dit voorkom asof die meerderheid kinders van 

hulle ouers af weggeneem word as gevolg van onstabiele en haglike huis

like omstandighede. Kinderhuiskinders beleef verskeie negatiewe gevoelens 

en emosies teenoor hulle ouers wat kan aanleiding gee tot skuldgevoelens by 

die kind of die ouer. Daar kom, met ander woorde, 'n voortdurende 

ongebalanseerde gevoelslewe na vore. 

Kinderhuiskinders wil lief wees vir hulle ouers en wil verskonings vir hulle 

ouers soek, maar aan die ander kant voel hulle skaam oor hulle situasie en 

"slegte ouers". 

Wanneer mense voel dat hulle nie "behoort" nie, ondervind hulle intense 

gevoelens van eensaamheid. Terselfdertyd word hulle gevoelens van 

selfwaarde verlaag, dat hulle voel dat hulle nie juis deur ander hooggeag word 

nie. 

Hierdie skuldgevoelens en lae selfwaarde wat hulle beleef kan daartoe 

aanleiding gee dat hulle hulle of onttrek van die samelewing of hulle met 

verkeerde dinge besig hou soos byvoorbeeld drank, dwelms en diefstal. 

Hierdie optrede lei dan weer tot verdere skuldgevoelens by die kind. Baie van 

' Die gebruik om telkens voornaamwoorde te herhaal ten einde na verskillende geslagte te verwys, neig tot lompheid 

en omslagtigheid. Daar sal deurlopend na die manlike geslagsvorm verwys word tensy spesifieke onderskeid nodig 

is. 
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hierdie kinderhuiskinders word deur hulle hele lewe aan verwerping 

blootgestel. Hulle beleef dan ook op onrealistiese wyse die geringste 

negatiewe optrede van enige persoon as verwerping. 

As gevolg van die baie emosionele bagasie wat kinderhuiskinders saam met 

hulle dra, bestaan die moontlikheid dat hulle selfkonsepontwikkeling gerem 

word, en so ook hul suksesbelewing. AI hierdie dinge dra daartoe by dat die 

kinderhuiskind waarskynlik nie volkome betrokke is by sy eie lewe nie; dat hy 

moontlik diepe smart ervaar en nie sy energie op probleme en omstandighede 

buite homself kan rig nie (Botha 1995:14). Verder word daar vermoed dat 

hierdie kinders nie 'n realistiese selfsiening het nie en dat hulle hulleself 

moeilik aanvaar. As gevolg van die emosionele bagasie en onrealistiese 

selfsiening van die kinderhuiskind bereik sommige leerders moeilik 'n vlak van 

toereikende selfaktualisering. Die selfaktualiseerder kan beskryf word as 

mens in die volle sin van die woord. Maslow (1971:43) se: "Self-actualizing 

people are, without one single exception, involved in 'n cause outside their 

own skin in something outside themselves." 

Die belangrikheid van hierdie studie le daarin om aan kinderhuiskinders hulp 

te verleen ten opsigte van hulle selfkonsepontwikkeling. Daardeur kan hulle 

suksesbelewing waarskynlik verhoog word om sodoende toereikende 

selfaktualisering te bereik. 

1.3 LITERA TUUROORSIG 

Skrywers is dit eens dat selfkonsepontwikkeling 'n integrale deel van 'n kind 

se opvoeding binne die huisgesin, binne skoolverband en in die wyer 

samelewing uitmaak. 

Volgens Mol (1984:42) is 'n mens se selfkonsep die spil waarom baie ander 

faktore in jou lewe draai. Wat is selfkonsep dan? 
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'n Baba word nie met 'n selfkonsep gebore nie. 'n Selfkonsep ontwikkel van 

die eerste lewensdag af as gevolg van 'n duisend en een belewenisse en 

invloede. Elke individu versamel stukkies inligting oor homself. lnligting 

wissel in belangrikheid, duidelikheid en helderheid. Volgens Mol (1984:17) is 

daar net een eienskap wat 'n allerbelangrike en dominante invloed op ons 

selfkonsep het: "Hierdie eienskap is nie jou voorkoms, of jou intellektuele 

vermoe, of jou vernaamheid nie. Dit is die opinie wat jy van jouself het." 

Baie mense word deur hut selfkonsep gevange gehou. Hulle pak nie veel aan 

nie, want hulle glo hulle kan nie veel doen nie. Dit kan daartoe aanleiding gee 

dat hulle 'n algemene gevoel van "Ek kan" of "Ek kan nie" ervaar (Ferreira 

1995:14). 

Die belangrikste persone in 'n kind se lewe is aanvanklik sy ouers. Daarom 

oefen hulle ook die grootste invloed uit op die ontwikkeling van die kind se 

selfkonsep. Die kind sien hom dus al hoe meer in dieselfde lig as wat sy 

ouers hom sien. Kinders is die produk van ouers se optrede teenoor hulle. 

"Dit sal goed wees as ouers positief en opbouend hierdie belangrike taak 

verrig" (Kok 1988: 18). 

Om 'n ouer te word is maklik, maar om 'n ouer te wees verg inspanning, 

geduld en volharding. Die opvoedingsklimaat is daardie atmosfeer waarbinne 

die kind tot volwassenheid kan ontplooi. Die ouers is vir hierdie klimaat van 

liefde, kennis, sorg, respek, vertroue en eerlikheid verantwoordelik. 

Die ervaring van mislukkings maak blywende indrukke wat negatiewe siklusse 

regdeur die individu se lewe kan inisieer. Dit is waarom dit so belangrik is dat 

ouers situasies skep waarin 'n kind sukses kan beleef (Baird 1983:4). 

Ouers kan moeilik selfvertroue by kinders kweek as hulle dit nie self het nie. 

Ouers met 'n swak selfkonsep is geneig om baie min geduld met hulle kinders 

te he en onmoontlike eise aan hulle te stet (De Wet, Monteith & Van der 
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Westhuizen 1981 :10). Sulke ouers is gewoonlik vinnig om te berispe en traag 

om aan te prys. 

Naas die huisgesin is die skoal die kragtigste opvoedingsmilieu vir die kind. 

Veral die voorskoolse onderwyser het 'n belangrike rol te speel ten opsigte 

van die ontwikkeling van 'n positiewe selfkonsep by die kind. Die invloed van 

die onderwyser kan dus nie oorskat word nie. Die kind soek na sy rol en plek 

in die samelewing en daarom is die verhouding tussen onderwyser en leerder 

baie belangrik. 

Om sin te gee aan sy bestaan het die kind 'n groat behoefte aan 

aanmoediging van die kant van die opvoeders en dus ook van die 

onderwyser. Waar die onderwyser die leerder slegs aanmoedig, sal die 

invloed daarvan op die kwesbare selfbeeld van die leerder duidelik blyk. Die 

noodsaaklikheid van die totstandkoming van 'n realistiese selfbeeld kan nie 

genoeg beklemtoon word nie (Engelbrecht, Kok & Van Biljon 1981:23). 

Onderwysers doen dikwels nie genoeg om selfvertroue by die leerder te laat 

ontwikkel nie. Waarskynlik uit vrees dat indien die leerder se selfvertroue 

bevorder word, dit kan lei tot hoogmoedigheid. Dit is egter 'n verkeerde 

siening, want dikwels ly meer leerders aan 'n gebrek aan selfvertroue as aan 

'n oormaat daarvan. 

Dit wil voorkom asof kinders met 'n negatiewe selfkonsep gewoonlik 'n hoe 

angsvlak het en later swak skoolvordering en sosiale aanpassing toon. 

Kinders met 'n positiewe selfkonsep is waarskynlik akademies meer 

suksesvol en sosiaal aanpasbaar. Hulle het baie selfvertroue en is nie skaam 

om opinies uit te spreek nie. 

Kinders beleef elke dag sukses of mislukkings. 'n Kind wat meestal 

mislukkings belewe, sal later begin glo dat hy net nie in staat is om beter te 

doen nie. Die belewing van sukses dra by tot die opbou van 'n positiewe 

selfkonsep. Met 'n positiewe selfkonsep sal 'n kind sy skoolwerk met grater 
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selfvertroue aandurf. 'n Persoon met 'n gesonde selfkonsep straal 'n 

bedaarde selfvertroue uit. Hy sal probleme aanpak, verantwoordelikheid 

aanvaar en struikelblokke uit die weg ruim. 

1.4 PROBLEEMSTELLING 

Ontoereikende suksesbelewing word as 'n belangrike akademiese en sosiale 

probleem beskou en word telkemale op die prioriteitslys geplaas wanneer 

probleme binne skoolverband gehanteer word. 

As die verswarende omstandighede van kinderhuiskinders in ag geneem 

word, lyk dit op die oog af asof hulle suksesbelewing noodwendig minder as 

die van ouerhuiskinders moet wees. 

AI sou die empiriese navorsing bepaal dat die selfkonsep suksesbelewing kan 

be"invloed kan aanvaar word dat die selfkonsep nie die enigste veranderlike is 

nie. Daar sal dus vir die doeleindes van hierdie navorsing meer kreatief

ontdekkend te werk gegaan word deur twee eksploratiewe navorsingsvrae te 

stel. 

Die twee eksploratiewe navorsingsvrae is soos volg: 

(i) Is daar 'n verskil tussen die selfkonsep van die kinderhuiskind en die 

kind wat by sy ouers woon? 

(ii) Wat is die verband, kwalitatief gesproke, tussen die kinderhuiskind se 

selfkonsep en sy suksesbelewing? 

1.5 DOEL MET DIE STUDIE 

In die lig van die voorafgaande probleemstelling kan die doel van hierdie 

studie soos volg saamgevat word: 
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• Die oorkoepelende projekdoelwit is om deur middel van teoretiese en 

empiriese navorsing te bepaal of daar 'n verband is tussen 

selfkonsepontwikkeling en suksesbelewing by die kinderhuiskind. 

• Om vas te stel hoe die selfkonsep van die kinderhuiskind vergelyk met 

die selfkonsep van die kind wat by sy ouers woon. 

• Die studie poog om insae te kry in die suksesbelewing van die 

kinderhuiskind ten opsigte van sy intra- en interpersoonlike 

verhoudinge en die verband daarvan met selfkonsepontwikkeling deur 

die uitvoer van een kwalitatiewe diepte-studie. 

• Die studie poog om 'n algemene bydrae te lewer ten opsigte van 

navorsing oor kinderhuiskinders. 

Ten einde die literatuurstudie aan te vul, sal kwalitatiewe navorsing met 

behulp van verskeie media op veertien kinderhuiskinders uitgevoer word. 

Ten einde vas te stel of die selfkonsep van die kinderhuiskind beduidend 

verskil van die selfkonsep van die kind wat by sy ouers woon, sal die 

algemene selfkonseptellings van die kinderhuiskinders met die algemene 

selfkonseptellings van die ouershuiskinders vergelyk word. Hierdie deel van 

die navorsing sal kwantitatief van aard wees. Daarna sal die suksesbelewing 

van elke kinderhuiskind bepaal word en kwalitatief met sy selfkonseptelling 

vergelyk word. 

Ten einde die kwantitatiewe navorsing op die twee groepe uit te voer, sal die 

volgende media gebruik word: 

Adolessente Selfkonsepskaal (ASKS) 
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Die ASKS sal in afdeling 3.4.1.1 bespreek word. Hierdie medium bestaan 

uit die volgende konstrukte (Very 1972:5). 

Fisieke self, of die self in verhouding tot die liggaamlike 

Persoonlike self, of die self in sy eie psigiese verhoudinge 

Gesin-self, of die self in gesinsverhoudinge 

Sosiale self, of die self in sosiale verhoudinge 

Sedelike self, of die self in verhouding tot die sedelike norme 

Selfkritiek 

Bogenoemde dimensies vorm die struktuur van die selfkonsep. 

Persoonlike, Huislike, Sosiale en Formele Verhoudingevraelys (PHSF) 

Hierdie medium sal in afdeling 3.4.2.1 bespreek word. Die PHSF bestaan 

uit die volgende komponente: 

Persoonlike verhoudinge 

Huislike verhoudinge 

Sosiale verhoudinge 

Formele verhoudinge 

Gewensdheidskaal 

Hierdie toets is opgestel vir sekondereskoolleerders en dit meet persoonlike, 

huislike, sosiale en formele verhoudinge ten einde die mate van aanpassing 

te bepaal (Fouche & Grobbelaar1983:4). 

'n Diepte-ondersoek sal op een kinderhuiskind uitgevoer word om insig te 

verkry in die lewe van die kinderhuiskind. 

Ten einde die diepte-ondersoek op een kinderhuiskind uit te voer, sal die 

volgende media aanvullend tot die ASKS en die PHSF gebruik word: 
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• Onderhoudvoering 

Hierdie medium bestaan uit 'n gesprek of gesprekke tussen 'n terapeut, 

voorligter of 'n ander professionele persoon en 'n pasient of klient wat 

daarop gemik is om inligting vir die doeleindes van diagnose, behandeling, 

ensovoorts in te win. Die onderhoud sal half-gestruktureerd wees. Die 

onderhoud sal in afdeling 3.4.3.1 verder bespreek word. 

• Die "Emotional Profile Index" (EPI) 

Die EPI word in afdeling 3.4.3.2 volledig bespreek. Hierdie medium 

bestaan uit die volgende dimensies: 

Gehoorsaam 

Behoedsaam 

Somber 

Wantrouig 

Aggressief 

Sosiaal 

Beheersd 

Wankontrole 

Vooroordeel 

Hierdie persoonlikheidstoets is ontwerp om inligting aangaande sekere 

basiese emosies en persoonlikheidskonflikte te verskaf. 

• Die Tematiese Appersepsietoets (TAT) 

Die TAT sal in afdeling 3.4.4.1 bespreek word. In hierdie projeksiemedium 

, word daar van die toetsling verwag om 'n storie te vertel oor elkeen of oor 

sekere van die prente waaruit die medium bestaan. Aangesien die prente 
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halfgestruktureerd is, bied dit die geleentheid aan die toetsling om sy eie 

behoeftes, emosies, konflikte, ensovoorts, daarop te projekteer (Murray 

1943:4). 

Mnr. Paul Momsen, Hoof van Abraham Kriei/Maria Klopper kinderhuis en 

Mev. Maretha van Zyl (Hoof: Maatskaplike werk) is genader in verband met 

die studie en daar is goeie samewerking verkry. 

In Hoofstuk 3 word die navorsingsmedia volledig bespreek, naamlik die 

Adolessente Selfkonsepskaal, die Persoonlike, Huislike, Sosiale en Formele 

Verhoudingevraelys, onderhoudvoering, die "Emotional Profile Index" en die 

T ematiese Appersepsietoets. 

1.6 VERKLARING VAN BEGRIPPE 

Die volgende begrippe word kortliks omskryf: 

• SUKSES 

Volgens Schoonees, Swanepoel, Du Toit en Booysen (1991 :1112) word 

sukses soos volg verklaar: Goeie gevolg, goeie uitslag; welslae, geluk, 

voorspoed: Met iets sukses behaa/. lemand sukses toewens. Sukses op jou 

werk ondervind. Met sukses bekroon word. 

• SUKSESBELEWING 

"Vanwee 'n persoon se betrokkenheid by betekenisgewing word sukses, 

mislukking, frustrasie, ensovoorts beleef, wat die kwaliteit van die betekenis 

bepaal. 'n Persoon se belewing dui aan hoe hy die situasie wat hy ervaar, 

evalueer. Sy spesifieke evaluering kan in die bree kategoriee van aan

genaam en onaangenaam ingedeel word. 
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Belewing bepaal die kwaliteit van relasies, want dit is gevoelsmatig van aard 

en beklemtoon die unieke en eie aard van die relasies wat 'n persoon stig, en 

die intensiteit daarvan · bepaal die duidelikheid en bestendigheid van die 

betekenisse wat gevorm word" (Jacobs & Vrey 1982:12). 

Suksesbelewing word op aile dimensies gevoel of beleef. Vir die doeleindes 

van hierdie studie word suksesbelewing begrens as suksesvolle sosiale 

aanpassing en funksionering. 

Suksesbelewing kan 'n positiewe uitwerking op 'n persoon se selfkonsep he. 

• KINDERHUIS 

Schoonees, Swanepoel, Du Toit en Booysen (1991 :554) verklaar die woord 

"kinderhuis" as: 1. Weeshuis. 2. Tehuis waar kinders opgepas word terwyl 

hulle ouers werk. Die woord weeshuis, word nie as aparte woord deur 

bogenoemde skrywers verklaar nie. Hierdie skrywers verklaar die woord 

"wees", as selfstandige naamwoord, byvoeglike naamwoord en bywoord soos 

volg: 1. s.nw. (wese) Kind wat albei (by uitsondering ook een van) sy ouers 

verloor het. Omsien na weduwees en wese. 2. B.nw. en bw. Sonder ouers: 

Wees opgroei. Wees'fonds, wees'huis, weesjongetjie, wees'meisie. 

Alswang en Van Rensburg (1984:554) verklaar die woord "orphanage" soos 

volg: 'A home where homeless children are cared for'. 

Die kinderwette van 1966 fVVet Nr. 33 van 1966: artikel 1 en Wet Nr. 7 4 van 

1983: artikels 29 & 30) verklaar 'n kinderhuis as 'enige verblyfplek of tehuis 

wat in stand gehou word vir die opname, versorging en opvoeding van meer 

as ses kinders weg van hulle ouers af, maar nie ook 'n nywerheidskool of 

verbeteringskool nie.' 

• KINDERHUISKIND 
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In Die Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (1991), kon 

geen woordverklaring vir die woord 'kinderhuiskind' gevind word nie. Vir die 

navorser beteken die woord 'weeskind' 'n kind wie se ouers albei dood is en 

dus geen ouerhuis meer het nie. Die woord 'kinderhuiskind' dui op 'n kind 

wat kragtens 'n hofbevel uit sy ouerhuis verwyder is, omdat sy saamwees met 

sy ouers tot sy nadeel strek, en volgens artikels 28-32 van die wet op 

kindersorg f.YVet No. 74 van 1983) deur 'n kommissaris van kindersorg, in 'n 

kinderhuis geplaas is. Die woord 'kinderhuiskind' beteken verder ook 'n kind 

wat deur sy ouers verlaat is, of 'n kind wie se ouers hom die huis belet het, en 

deur die ingryp van 'n kommissaris van kindersorg in pleegsorg by 'n 

kinderhuis geplaas is. Kinders wat werklik wees is, word ook in kinderhuise 

opgeneem. 

Volgens Swanepoel en Wessels (1992:32-38) is 'n kinderhuiskind behoudens 

die bepalings van artikel15 van die Wet op Kindersorg (Wet No. 74 van 1983) 

en/of artikel 290 van die Strafproseswet (Wet No. 51 van 1977), 'n kind wat 

deur 'n kommissaris van kindersorg, sorgbehoewend verklaar is en om hierdie 

rede in 'n kinderhuis in pleegsorg geplaas is. Volgens Swanepoel en Wessels 

(1992:39-42) word 'n kind deur die reg (ingevolge artikel 13 van die Wet op 

Kindersorg, Wet No. 74 van 1983) as sorgbehoewend beskou as: 

die kind geen ouer of voog het nie; 

die kind 'n ouer of voog het wat nie opgespoor kan word nie; 

die kind 'n ouer of voog het of in bewaring van 'n persoon is wat nie in 

staat of geskik is om verantwoordelikheid vir die bewaring van die kind 

te neem nie deurdat hy: 

* 
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die kind aangerand of mishandel het of toegelaat het dat 

die kind aangerand of mishandel word; 

verleiding, ontvoering of prostitusie van die kind of die 

pleegkind toegelaat het; 

gewoontes en gedrag openbaar wat die liggaamlike, 

verstandelike of maatskaplike welsyn van die kind ernstig 

kan benadeel; 

versuim om die kind toereikend te onderhou; 

die kind verwaarloos of toelaat dat hy verwaarloos word; 

die kind verlaat het; of 

geen waarneembare bestaansmiddele het nie. 

• SELFKONSEP 

Een van die omvattendste definisies van die selfkonsep word deur Rogers 

(1965:136) gegee, naamlik: "The self-concept or self-structure may be 

thought of as an organised configuration of perceptions of the self which are 

admissable to awareness. It is composed of such elements as the 

perceptions of one's characteristics and abilities; the percepts and concepts • 
of the self in relation to others and to the environment, the value qualities 

which are perceived as associated with experiences and objects; and goals 

and ideals which are perceived as having positive or negative valence." 

Volgens die verklarende en vertalende Sielkundewoordeboek (Gouws, Louw, 

Meyer & Plug 1997:326) is selfkonsep 'n persoon se siening en evaluasie van 

hom- of haarself. Dit sluit kognitiewe, emosionele en evalueringselemente in. 
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• SELFKONSEPONTWIKKELING 

Louw (1990:296) wys daarop dat die selfkonsep nooit ophou ontwikkel nie. 

Selfkonsepontwikkeling is dus 'n proses wat deur die hele lewensloop aan die 

gang is. Die selfkonsep is altyd blootgestel aan ontwikkeling en verandering 

soos wat die individu nuwe ondervindings opdoen en nuwe dinge omtrent 

homself ontdek. 

1.7 VERDERE VERLOOP VAN STUDIE 

Hoofstuk 2: Die hoofstuk behels 'n literatuurstudie oor die teorie wat as 

grondslag dien vir die emp~nese navorsing, naamlik 

volwassewording, betrokkenheid, betekenisgewing, belewing en 

selfkonsep. Daar sal na die ontwikkelingskrisisse volgens 

Erikson gekyk word asook na die ontwikkeling van die 

adolessent. Die verband tussen die vorming van 'n toereikende 

selfkonsep en suksesbelewing sal aandag geniet. 

Hoofstuk 3: 'n Beskrywing van die navorsingsontwerp, beplanning en 

uitvoering van die ondersoek (empiriese studie), met spesifieke 

verwysing na sake soos die instrumente en steekproef, sal in 

hierdie hoofstuk plaasvind. 

Hoofstuk 4: In hierdie hoofstuk sal daar aandag gegee word aan die analise, 

ordening, verwerking en interpretasie van die ingesamelde data. 

Hoofstuk 5: 'n Samevatting van die resultate van die navorsing, met 

gevolgtrekkings, toepassings en kritiek asook aanbevelings wat 

rigtinggewend kan wees vir die praktyk en verdere navorsing. 
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1.8 SAMEVATTING 

Opvoeding in die huisgesin en binne skoolverband speel 'n baie belangrike rol 

by die selfkonsepontwikkeling van 'n kind. 'n Kind met 'n positiewe 

selfkonsep sal waarskynlik sukses belewe, terwyl 'n kind met 'n negatiewe 

selfkonsep moeiliker sukses sal belewe. 

In hoofstuk 2 word sekere aspekte rondom suksesbelewing, 

selfkonsepontwikkeling en die kinderhuiskind ondersoek. Aspekte rondom die 

ontwikkeling van die adolessent word bespreek, asook die rol van sielkundig

opvoedkundige kategoriee in selfkonsepvorming. 
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HOOFSTUK2 

BESTUDERING VAN DIE SELFKONSEP BINNE DIE RAAMWERK VAN 

DIE SIELKUNDIGE OPVOEDKUNDE 

2.1 INLEIDING 

Cronje en Nieuwoudt (1988:163) is van mening dat die hantering van die 

sorgbehoewende kind 'n ingewikkelde probleem is. Behalwe dat dit nodig is 

om die sielkundige skade te herstel wat veroorsaak is deur die toestande wat 

aanleiding gegee het tot die kind se sorgbehoewendheid, is dit ook nog 'n 

vereiste dat die kind s6 hanteer word dat hy kan inskakel by sy nuwe milieu. 

Om egter hierdie sorgbehoewende kind te verstaan en te help is dit 

noodsaaklik dat 'n deeglike literatuurstudie wat die volgende onderafdelings 

bevat, gedoen word: 

Volwassewording; 

Ontwikkelingskrisisse volgens Erikson; 

Ontwikkeling van die adolessent; 

Liggaamlike en fisiologiese ontwikkeling 

Kognitiewe ontwikkeling 

Morele ontwikkeling 

Sosiale ontwikkeling 

ldentiteitsontwikkeling 

Ontwikkelingstake van die adolessent; 

Relasies van die adolessent; 

Die rol van die sielkundig-opvoedkundige kategoriee in 

selfkonsepvorming 
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selfkonsfW 

.. selfaktualisering 

dinamiek van die selfkonsep 

2.2 VOLWASSEWORDING 

Die behoefte om volwasse te word is 'n eienskap wat met menswees gegee 

is. Klein kindertjies toon hul strewe na volwassewording byvoorbeeld deur hul 

pogings om self te eet, self te loop, self aan te trek, self te lees en self te 

skryf. Om hierdie volwassenheid te bereik is die kind afhanklik van 

opvoedingshulp en steun van sy ouers en van ander volwassenes in die 

samelewing. 

Van Niekerk (1979:5) beskryf die kind as "wordende persoon in opvoeding". 

Volgens hom "word die kind nie outomaties volwasse nie, maar op grond van 

en die bemoeiing deur die volwassene en die kind se verwerkliking van sy 

moontlikhede." 

2.2.1 Die ontwikkelingskrisisse volgens Erikson 

Erikson verdeel die lewensloop in agt stadia, waarvan elkeen gekenmerk 

word deur die belewing van 'n psigo-sosiale krisis. Wanneer die krisis van 

een stadium suksesvol opgelos is, vergemaklik dit die hantering van die 

daaropvolgende krisis. 

Louw (1990) het 'n sintese vir elke stadium ge"identifiseer wat gedurende die 

bespreking van elke stadium genoem sal word. 
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Die agt stadia volgens Erikson (Louw 1990:60-65) is soos volg: 

2.2.1.1 Basiese vertroue teenoor wantroue (0 - ongeveer 2 jaar) 

(Sintese: hoop) 

Tydens hierdie tydperk moet die kind 'n gevoel van basiese vertroue verkry en 

terselfdertyd 'n gevoel van basiese wantroue oorkom. Die kind is by geboorte 

hulpeloos in 'n wereld wat, in vergelyking met die baarmoeder, koud en 

onveilig is. Normaalweg is die moeder en die hele samelewing bereid om die 

baba te versorg en te beskerm. Die kind se kontak met die wereld geskied 

aanvanklik met die hele liggaam, maar veral deur die mond. 

Vir die verkryging van vertroue is die kwaliteit van die verhouding met die 

moeder van die allergrootste belang. Die kind se interaksie met die 

omgewing word al hoe aktiewer, namate liggaamlike en motoriese 

ontwikkeling plaasvind. Wanneer daar 'n gesonde sintese tussen basiese 

vertroue en wantroue is, is die kind goed toegerus om nuwe situasies moedig, 

maar ook versigtig, te benader. 

Die sintese "hoop" wat Erikson karakteriseer, is deur die hele lewe van die 

allergrootste belang. 

2.2.1.2 Outonomie teenoor skaamte en twyfel (ongeveer 2- 3 jaar) 

(Sintese: wilskrag) 

In hierdie tydperk is dit belangrik om 'n gevoel van outonomie te verkry en 

terselfdertyd 'n gevoel van skaamte en twyfel te bekamp. Dit is 'n tydperk van 

vinnige liggaamlike ryping. Die kind se liggaamlike ryping stel hom in staat 

om meer outonomie te verkry en sy eie wil te volg. Die samelewing stel hoer 

eise aan die kind en sy motoriese en liggaamsbeheer word ontwikkel. 
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Die toename in outonomie bring die kind in aanraking met reels en 

standaarde vir gedrag, en dit open die moontlikheid van mislukking en 

gevolglike skaamte en twyfel oor die eie vermoens. Hierdie teestelling van 

vryheid en reels is belangrik vir die ontwikkeling van die gewete. Dit is 

belangrik dat die kind toegelaat word om sy outonomie te ontwikkel. Ouers 

moet die kind se mislukkings op 'n simpatieke wyse hanteer om sodoende nie 

die kind se selfvertroue te skaad nie. Daardeur kan hy die sintese van 

"wilskrag" bereik. 

2.2.1.3 lnisiatief teenoor skuld (ongeveer 4- 5 jaar) 

(Sintese: doelgerigtheid) 

Hierdie stadium word gekenmerk deur die taak om te leer om inisiatief te toon 

en om gelyktydig 'n gevoel van skuld te bekamp. Die kind het nou grater 

bewegingsvryheid en outonomie, wat hom in staat stel om selfstandiger as 

vroeer op te tree. Die kind maak nou kontak met 'n wyer kring mense en hy 

leer ook om sekere dinge te manipuleer. Die kind begin hom nou daarop 

toele om sy geslagsrol aan te leer, waarby identifikasie met die ouer van 

dieselfde geslag 'n groat rol speel. 

Volgens Meyer (Louw 1990:63) tree daar 'n verskil tussen seuns en meisies 

in wat betref sosiale modaliteite. Die seun probeer hom in die sfeer van ander 

mense indring, en hy konsentreer op die materiele wereld. Die meisie stel 

daarin belang om mense te verower deur vir hulle aantreklik te wees. 

Die kind se indringing in die wereld bring hom soms in situasies waar hy op 

die terrein van ander mense oortree en die reels van die samelewing oortree. 

Die kind leer doelgerig werk deur 'n taak met inisiatief aan te pak. 
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2.2.1.4 Arbeidsaamheid teenoor minderwaardigheid (ongeveer 6 - 11 

jaar) 

(Sintese: bekwaamheid) 

Die vorige stadium word in 'n versterkte mate voortgesit. Sekere vaardighede 

wat vir die volwasse lewe nodig is, word deur die kind bemeester. Hiervoor 

moet hy apparaat leer hanteer, byvoorbeeld skryfbehoeftes, 'n sker en boeke. 

Hy moet 'n taak uitvoer met behulp van apparaat wat nie deel van sy liggaam 

vorm nie. Hy word dus deel van 'n produktiewe situasie en leer die grondslae 

van die tegnologie. Die gevaar vir die kind le op hierdie stadium in die 

belewing van ontoereikendheid en minderwaardigheid. Sy vrees vir die 

toe rusting waarmee hy gekonfronteer word, weerhou hom daarvan om te 

identifiseer met sy portuurs wat dit kan hanteer. Hierdie vrees en gevoel van 

onvermoe laat hom terugtrek na 'n vorige, veiliger stadium toe hy nie met die 

toerusting gekonfronteer is nie. Hy bly homself as meer ontoereikend beskou 

as sy vriende wat vir die take kans sien en word gedoem tot 'n 

minderwaardige beskouing van homself. 

Hulle wil in hierdie stadium graag met maats van hulle eie geslag speel en wil 

graag kompeteer. Deur die vereiste vaardighede suksesvol te bemeester, lei 

dit tot die sintese "bekwaamheid". 

2.2.1.5 ldentiteit teenoor identiteitsverwarring (ongeveer 12- 22 jaar) 

(Sintese: betroubaarheid) 

Volgens Meyer (Louw 1990:64) is die sentrale probleem van hierdie stadium 

die adolessent se identiteitskrisis. Die taak van die adolessent is om 'n 

gevoel van identiteit te verkry. Hierdie gevoel van identiteit behels veral drie 

komponente, naamlik die individu se sekerheid oor sy eie eienskappe ('n 

antwoord op die vraag: "Wie is ek?"), sekerheid oor sy sosiale identiteit ('n 

antwoord op die vraag: "Tot watter groep behoort ek?") en sekerheid oor die 

eie waardes en ideale ('n antwoord op die vraag: "Wat wil ek bereik?"). 
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Hierdie krisis is in die liggaamlike en psigiese veranderinge wat tydens 

puberteit intree, gelee. Die liggaamsbou verander, die intensifisering van 

drange en spesifiek die seksuele drang, en die vermoe tot voortplanting tree 

in. Die adolessent eksperimenteer met verskeie moontlikhede om sodoende 

die identiteitskrisis op te los. Die samelewing bied aan die kind 'n sekere 

grasie vir sy soektog na identiteit, byvoorbeeld deur inrigtings soos hoerskole, 

kolleges en universiteite, ook deur aan jongmense sekere vryhede toe te 

staan deur stereotipe sienings soos "jongmense of studente is maar so". 

Die ideale oplossing van die identiteitskrisis is volgens Erikson gelee in die 

sintese wat hy "betroubaarheid" noem. 'n Persoon moet sekerheid he oor sy 

identiteit en moet bewus wees van ander identiteitskeuses wat hy kon 

gemaak het. 

lndien hierdie fase nie suksesvol deurleef is nie kan dinge soos wantroue, 

skaamte, gebrek aan waagmoed, ensovoorts toereikende identiteitsvorming 

bemoeilik. 

2.2.1.6 lntimiteit teenoor isolasie (ongeveer 23- 30 jaar) 

(Sintese: liefde) 

Tydens hierdie stadium moet daar gepoog word om 'n gevoel van intimiteit te 

verwerf en terselfdertyd 'n gevoel van isolasie te bekamp. lntimiteit impliseer 

'n verhouding met ander mense wat meestal 'n huweliksverhouding insluit. Dit 

impliseer dat 'n mens 'n gemeenskaplike identiteitsgevoel ontwikkel. Die 

negatiewe pool is isolasie. Dit beteken dat die persoon hom van intieme 

kontak afsluit en so met homself behep is dat hy te vreesagtig is om hom 

bloat te stel deur 'n intieme verhouding te betree. 

Vir Erikson is die ideale sintese tussen intimiteit en isolasie liefde. Dit word as 

'n intieme verhouding met 'n lid van die teenoorgestelde geslag beskryf, met 
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wie 'n mens wederkerige vertroue en die siklusse van werk, voortplanting en 

ontspanning deel. 

2.2.1. 7 Generatiwiteit teenoor stagnasie ( ongeveer 30 - 50 jaar) 

(Sintese: sorgsaamheid) 

Hierdie tydperk dek die grootste deel van die mens se lewe as volwassene. 

'n Gevoel van generatiwiteit moet in hierdie stadium verwerf word en 'n gevoel 

van stagnasie en selfbeheptheid moet voorkom word. Generatiwiteit sluit die 

konsepte produktiwiteit, kreatiwiteit en kultuuroordrag in. 'n Persoon wat 

generatiwiteit verwerf, hou hom besig met die verryking van die lewe vir 

homself en vir ander mense. 

Generatiwiteit en sorgsaamheid kan op verskillende wyses geskied, 

byvoorbeeld deur kinders op te voed, deur sinvolle werk te lewer, of deur 

kultuurgoedere te skep. Deur generatiwiteit word geloof in die sinvolheid van 

die lewe veronderstel, asook in die waarde van die menslike spesie en in die 

toekoms van die mensdom. 

2.2.1.8 Integ rite it teenoor wan hoop ( ongeveer 50 jaar en ouer) 

(Sintese: wysheid) 

Wanneer 'n persoon al die krisisse suksesvol gehanteer het, kan hy met 

tevredenheid op sy lewe terugkyk en sy laaste jare met vertroue 

tegemoetgaan. Erikson verwys hierna as ego-integriteit en wysheid. 'n 

Persoon wat ego-integriteit nie bereik nie, is ontevrede met sy lewe en gaan 

die dood waarskynlik met vrees tegemoet. Hierdie toestand staan bekend as 

wan hoop. 
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2.2.2 Ontwikkeling van die adolessent 

2.2.2.1 Liggaamlike en fisiologiese ontwikkeling 

Hierdie stadium word gekenmerk deur liggaamlike en fisiologiese 

veranderinge. Die adolessent neem hierdie opvallende veranderinge 

bewustelik waar. Dit gaan dikwels gepaard met gevoelens van verwondering, 

vreugde, onsekerheid, skaamte en weersin. Volgens Padin et al (Louw 

1990:401) hou die adolessent se liggaamsbeeld verband met sy selfagting en 

word dit bepaal deur sy ervaring van hoe ander mense hom waarneem. Dit is 

vir die adolessent veral belangrik hoe sy portuurs hom waarneem. 

Adolessensie is dus 'n kritieke periode vir die ontwikkeling van die selfkonsep 

as gevolg van die ingrypende liggaamlike veranderinge wat in hierdie tyd 

plaasvind. 

2.2.2.2 Kognitiewe ontwikkeling 

Volgens Piaget (Louw 1990:418) bevind die adolessente hulle in die stadium 

van formeel-operasionele denke. Adolessensie word dikwels gesien as die 

"tyd van die dromer". In hierdie tyd word daar gedink oor die werklike en die 

abstrakte. 

Kenmerke van formeel-operasionele denke (11 jaar en ouer) 

Abstrakte denke: Die adolessent beskik oor die vermoe om abstrak te 

dink, met ander woorde oor onderwerpe wat nie konkreet teenwoordig 

is nie. Abstrakte denke stel die adolessent in staat om te dink oor 

verhoudings, byvoorbeeld liefde en haat; om verwantskappe tussen 

abstrakte denke te verstaan, byvoorbeeld massa; om bestaande 

sosiale, politieke en religieuse stelsels te ondersoek; om 

waardestelsels of verbande tussen waardes en gedrag te 

bevraagteken en oor homself te dink. Die kognitiewe vaardigheid 

JANUARIE 2000 



25 

waardeur 'n mens oor sy eie gedagtes kan dink, word metakognisie 

genoem. 

Die werklike teenoor die moontlike: Gedurende adolessensie word 

daar gedink oor die moontlike. Die adolessent dink dus oor die "kan of 

mag wees" en nie net oor die "is" of "hier en nou" nie. 

Proposisionele denke: Sender om die werklikheid in ag te neem kan 

die adolessent op grond van stellings of proposisies redeneer. Die 

persoon kan stellings oor stellings maak en gevolgtrekkings oor ander 

gevolgtrekkings. 

Wetenskaplike denke: Die vermoe word ontwikkel om al die faktore in 

'n situasie of al die moontlike oplossings vir 'n probleem te oorweeg. 

Hipoteties-deduktiewe denke: Die adolessent gebruik 'n hipoteties

deduktiewe metode van denke, met ander woorde, die gegewens word 

ondersoek en 'n aantal hipoteses oor moontlike oplossings word gestel 

en sekere afleidings word dan gemaak. 

Begrip van proporsionaliteit: Die individu is in staat om 'n begrip van 

proporsionaliteit of verhoudings te vorm en as 'n algemene beginsel te 

aanvaar. 

Kombinatoriese denke: Hierdie denke stel die adolessent in staat om 

aan aile moontlike kombinasies van elemente in 'n versameling te dink. 

2.2.2.3 Morele ontwikkeling 

Volgens Zanden (Louw & Edwards 1993:554) is morele ontwikkeling 'n proses 

waardeur kinders beginsels aanleer wat hulle in staat stel om bepaalde 

gedrag as "reg" en ander as "verkeerd" te beoordeel. 
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Kohlberg onderskei drie vlakke van morele ontwikkeling. 

Vlak 1: Prekonvensionele vlak 

Stadium 1: Straf- en gehoorsaamheidsorientasie 

Die kind vind dit in hierdie stadium moeilik om 'n morele dilemma vanuit 

verskillende gesigspunte te benader. Hy evalueer sy gedrag slegs op die 

basis van gevolge daarvan. Die dader se motiewe word dus nie in 

aanmerking geneem nie. Die kind is uiters gehoorsaam aan outoriteitsfigure 

gedurende hierdie stadium. Hy is nou gehoorsaam ter wille van 

gehoorsaamheid en sal die regte gedrag uitvoer om staf te vermy. 

Voorbeeld: "Piet moet nie steel nie, want hy sal tronk toe gaan." 

Stadium 2: Nai'ewe hedonistiese en instrumentele orientasie 

Die kind word bewus van die feit dat verskillende mense verskillende 

standpunte ten opsigte van morele dilemmas kan handhaaf. lndien dit in 

iemand se onmiddellike belang is, is dit vir die kind reg om reels na te kom. 

Dit is vir die kind dus reg om in eie voordeel en in eie belang op te tree. Die 

kind het die verwagting dat indien hy iets vir iemand doen, daardie persoon in 

die toekoms vir hom ook iets sal doen. Die kind is primer gehoorsaam aan 

reels om persoonlike behoeftes te bevredig en om sodoende 'n beloning te 

verkry. 

Voorbeeld: "Ek sal met jou vriende wees as jy met my vriende sal wees." 
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Vlak II: Konvensionele vlak 

Stadium 3: Goeie seunlmeisie orientasie 

Goeie gedrag is in hierdie stadium die gedrag waarvan ander persone hou en 

wat hulp aan hulle verleen. Daar word gepoog om goedkeuring te ontvang en 

kritiek te vermy. Gedrag word nou beoordeel volgens die motief van die 

dader. 

Voorbeeld: "Hy het dit goed bedoel, daarom kon hy maar geweld gebruik 

het." 

Stadium 4: Die wet-en-orde-orientasie 

Korrekte gedrag word geassosieer met pligsvervulling, respek vir outoriteit en 

hand hawing van die bestaande sosiale wet en orde. 

Voorbeeld: "Geweld kan maar gebruik word, solank daar net nie 'n wet 

oortree word nie." 

Vlak Ill: Postkonvensionele vlak 

Volgens Kohlberg bereik slegs 'n klein persentasie volwassenes hierdie vlak. 

Stadium 5: Sosiale ooreenkoms-orientasie 

Korrekte of verkeerde gedrag word gedefinieer in terme van wette of 

vasgestelde reels wat betrekking het op algemene regte en standaarde. 

Hierdie reels is noodsaaklik vir optimale funksionering van die gemeenskap, 

bevorder die welsyn van die samelewing en het 'n rasionele basis. Die 

individu se persoonlike waardes en menings vir wat korrek of verkeerd is, dien 

ook as maatstaf. 
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lndien die individu en die samelewing oor reels saamstem, kan reels op grand 

van rasionele en sosiale oorwegings verander word. lndien daar konflik 

bestaan tussen die individu se standaarde en die vasgestelde reels of wette, 

sal die individu se standaarde moet verander. Die siening bestaan dat dit 

moreel verpligtend is om die samelewing se reels te handhaaf. 

Voorbeeld: "Aihoewel ek in die situasie geweld kon gebruik, het ek nie 

aangesien dit iemand se /ewe kon kos." 

Stadium 6: Die orientasie volgens universeel-etiese beginsels 

Gedrag word nie net beoordeel volgens bestaande norme nie, maar ook 

volgens die individu se gewete of selfverkose ge"internaliseerde abstrakte 

etiese beginsels. Universele beginsels oor geregtigheid, gelykheid van 

menseregte en respek vir die waardigheid van die mens as individu, is dus nie 

konkrete morele reels nie. 'n Persoon tree volgens sy beginsels op, ongeag 

ander se reaksies sodra hierdie vlak van morele oordeel bereik is. lndien die 

persoon nie so optree nie, ervaar hy skuldgevoelens en veroordeel hy sy eie 

optrede. Hy sal met ander woorde 'n wet oortree as 'n etiese beginsel wat 

meer gewig dra, op die spel is. 

2.2.2.4 Sosiale ontwikkeling 

Volgens Thorn (Louw & Edwards 1993:566) is daar verskeie veranderinge in 

die samelewing wat die hedendaagse adolessent se ontwikkeling be"invloed. 

Faktore soos byvoorbeeld verstedeliking en industrialisasie, toenemer:Jde 

egskeidings en buite-egtelikheid veroorsaak dat die gesinstruktuur drasties 

verskil van die van vorige geslagte. 

Daar word hoe eise aan adolessente gestel, vanwee die feit dat hulle dikwels 

aan hulleself oorgelaat word. Dit wil voorkom asof daar ook 'n afname in die 

gesag van die volwasse groep is. Vroeer het volwassenes 'n groep met 
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soortgelyke waardes en houdings gevorm. Adolessente wat hulle teen 'n 

volwassene verset het, het te staan gekom voor 'n verenigde front deur die 

volwassenes in sy lewe. Ouers is gesien as rolmodelle en gesagsfigure wat 

oor wysheid beskik. Die huidige volwasse groep word volgens navorsing 

gekenmerk deur verdeeldheid ten opsigte van status, politieke menings, 

persoonlike standaarde en moraliteit ( Louw & Edwards 1993:566). 

Die nuwe individualisme bei"nvloed ook die sosiale ontwikkeling van die 

hedendaagse adolessent. Die verhouding tussen adolessente en 

volwassenes in die moderne samelewing word deur wedersydse antagonisme 

en konflik gekenmerk. Volgens Thorn (Louw 1990:434) word interaksie 

tussen die lede van die gesin grootliks bepaal deur kameraadskaplike 

verhoudings wat uit kommunikasie tussen gesinslede opgebou word. Daar 

word dus grater eise aan die kommunikasievermoe en sensitiwiteit van die 

individuele gesinslede gestel. 

Dit is makliker vir 'n adolessent om deur 'n groep aanvaar te word indien hy 

met die waardes, gewoontes en belangstellings van die groep konformeer en 

ook wanneer hy dieselfde sosio-ekonomiese agtergrond as die ander lede 

het. Die meeste adolessente beoordeel hul waardes in terme van ander se 

reaksies en is daarom afhanklik van ander se goedkeuring, ondersteuning en 

aanvaarding. Volgens Louw (1990:442) is 'n ongewilde adolessent dikwels 

emosioneel ontwrig, behep met homself en toon hy 'n negatiewe selfkonsep. 

Sosiale verwerping kan ook die leervermoe van die adolessent benadeel. 

2.2.2.5 ldentiteitsontwikkeling 

ldentiteitsontwikkeling by die adolessent sentreer random die vraag: "Wie is 

ek?" ldentiteit verwys na die individu se bewustheid van homself. Tydens 

adolessensie vind die grootste mate van identiteitsontwikkeling plaas as 

gevolg van liggaamlike rypwording en seksuele, morele, kognitiewe en sosiale 

veranderinge (Louw 1990:459). 
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ldentiteitsvorming sluit volgens Louw (1990:459) en lesser (1995:65) die 

volgende in: 

die vorming van 'n kontinue, ge"integreerde geheelbeeld van die self 

die vorming van 'n sosiokulturele identiteit 

verdere vorming en ontwikkeling van die geslagsrolidentiteit 

die vorming van 'n beroepsidentiteit. 

Tydens adolessensie "verloor" die adolessent dus die stabiele selfkonsep van 

die kinderjare en ervaar hy aanvanklik 'n gevoel van verwarring wat 

toenemende spanning en selfbewustheid tot gevolg kan he. 

2.2.3 Ontwikkelingstake van die adolessent 

Om tot volwassenheid te kan groei moet die adolessent sekere 

ontwikkelingstake uitvoer. Die volgende ontwikkelingstake behoort volgens 

Hurlock 1980 en Sebald 1984 (Louw 1990:396) bemeester te word: 

aanvaarding van sy/haar veranderde liggaamlike voorkoms 

ontwikkeling van 'n manlike of vroulike geslagsrolidentiteit 

aanknoop van heteroseksuele verhoudings 

ontwikkeling van 'n sterk emosionele band met 'n ander persoon 

voorbereiding vir die huwelik en gesinsverantwoordelikhede 

ontwikkeling van onafhanklikheid van ouers en ander volwassenes 

aanvaarding van die self as 'n persoon met waarde en die ontwikkeling 

van 'n eie identiteit 

ontwikkeling van sosiaal-verantwoordelike gedrag 

aanvaarding van en aanpassing by sekere groepe 

ontwikkeling van intellektuele vaardighede en begrippe sodat die 

individu mettertyd in staat kan wees om die verantwoordelikhede van 'n 

volwassene te kan dra 

keuse van en voorbereiding vir 'n beroep 
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versekering van ekonomiese onafhanklikheid 

ontwikkeling van 'n waardestelsel wat verband hou met 'n realistiese 

en wetenskaplike wereldbeskouing 

ontwikkeling van morele begrippe en waardes wat as riglyne vir gedrag 

kan dien 

ontwikkeling van 'n lewensfilosofie. 

2.3 RELASIES VAN DIE ADOLESSENT 

2.3.1 Relasies 

Jacobs en Vrey (1982:85) beklemtoon die belangrikheid van die vorming van 

positiewe relasies wanneer hy se: "Dit kom voortdurend voor dat talle kinders 

van hierdie relasies as onaangenaam beleef. Dit is menslik om wat 

onaangenaam is te vermy, maar so 'n kind kan hom nie van sy ouers afskei of 

permanent van die skool af wegbly nie. Om homself te handhaaf, word 

weerstand teen die onaangename ervaringe gebou en wyses van optrede 

ontwerp om hom te beveilig. Aangesien hierdie relasies gevorm is volgens 

die wyse van onderlinge betrokkenheid van ouer en kind bymekaar (of 

onderwyser en kind) in wedersydse betekenisgewing aan mekaar, het ons 

hierin die bron van die probleem." 

2.3.1.1 Relasies met ouers 

Die verhouding tussen ouer en kind en die gesinsklimaat bepaal grootliks hoe 

en wat die kind as volwassene sal wees en hoe hy homself as volwassene sal 

sien. As die kind se relasies met een of albei ouers negatief is, is dit vir die 

kind 'n besonder ernstige probleem. Hy voel dat hulle hom verwerp, of 

minstens nie aanvaar nie. Hy probeer om moeilikheid te vermy, maar juis 

daardeur haal hy homself dikwels die ouer se gramskap op die hals. Hy trek 

hom terug en is bang om iets aan te pak, sy skoolwerk ly ook daaronder, want 

hy glo dat hy in elk geval 'n mislukking daarvan sal maak. 
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Liefde 

Liefde gee aan die kind basiese sekuriteit omdat dit met aanvaarding 

saamgaan. Binne hierdie geborgenheid is die kind vry van kwellinge, want hy 

weet sy ouers is lief vir hom en aanvaar hom soos hy is. Met hierdie sekuriteit 

kan die kind hom wy aan sy ontwikkelingstake, en kan hy werklik betrokke 

raak by die take wat hy moet verrig. Sy belewing is positief, daarom ontwikkel 

hy 'n positiewe selfkonsep en behoort hy tot valle selfaktualisering te kom. 

Kennis 

Mense moet mekaar ken voordat hulle mekaar kan liefhe. Kennis beteken dat 

hulle by mekaar betrokke is en mekaar se foute en tekortkominge aanvaar. 

Kennis beteken ook dat die ouer sal weet wat die ontwikkeling van die kind 

inhou - soos dat die kind homself geleidelik van die ouers moet losmaak, dat 

hy met sy portuur moet konformeer en dat hy probleme in sy op-weg-wees na 

volwassenheid mag ondervind. 

Sorg 

As die ouer sy kind liefhet en hom ken, volg sorg vanselfsprekend. Hierdie 

sorg is nie slegs materieel en liggaamlik van aard nie, maar ook die sorg dat 

die kind geborge is in die liefde van sy huis. 

Respek 

Die ouer wat sy kind liefhet, sal hom met respek behandel en nie spot of 

verkleineer nie, hy aanvaar die kind net soos hy is. As die kind verneder word 

deur kwetsende aanmerkings verloor hy sy selfrespek en ook respek vir 

andere. 
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Vertroue 

'n Vertrouensverhouding tussen die opvoeder en die opvoedeling is 'n primere 

vereiste vir 'n positiewe opvoedingsklimaat. Die kind moet vertroue he 

voordat hy veilig kan voel en 'n gevoel van veiligheid is noodsaaklik vir sy 

selfaktualisering. 

Eerlikheid 

As die ouer nie werklik eerlik met sy kind is nie, weet die kind nie wat om van 

sy ouers te verwag nie. Sander eerlikheid kan daar nie vertroue wees nie. 

Die ouers se optrede en houding teenoor die kind is net so belangrik as die 

woorde wat hulle uiter. Dieselfde geld vir die eerlikheid van die onderwyser 

teenoor die kind. 

2.3.2.2 Opvoedingsklimaat in die skool 

Die opvoedingsklimaat word ook geskep deur die skoal en dit sluit die 

volgende in: 

Geleenthede wat aan die kind gebied word is net so belangrik as die 

eise wat aan hom gestel word en die verwagtings wat die onderwyser 

van hom het. 

2.4 SIELKUNDIG-OPVOEDKUNDIGE KATEGORIEE 

2.4.1 Motivering 

Volgens Gouws, Louw, Meyer en Plug (1979:192) is motivering 'n algemene 

begrip vir 'n klas faktore wat gedrag vooruitbepaal of reguleer. Hulle wys 

daarop dat gedrag gedeeltelik deur die individu self bepaal word deur bronne 

van energie soos behoeftes, drange of doelstellings. Motivering kan nie 
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gemeet word nie, maar kan slegs van gedrag afgelei word. Hierdie 

komplekse bepaler van gedrag is nie staties nie, maar dinamies en 

veranderlik. 

Daar kan verskeie motiverende faktore gelyktydig in 'n persoon teenwoordig 

wees soos byvoorbeeld honger, dors, en die behoefte om te presteer. Die 

motief om ons gedrag te be"invloed kan egter van tyd tot tyd verskil. Dit kan 

wees dat 'n persoon oefen omdat hy wil fiks word, maar dit kan ook wees dat 

hy die voorbeeld navolg van iemand wat hy bewonder, of omdat hy graag wil 

presteer. Dit kan ook wees dat hy hoop om gewig te verloor of dat hy die 

teenoorgestelde geslag se aandag wil trek. 

2.4.2 Betrokkenheid 

Voordat 'n mens begrip omtrent 'n saak kan vorm, moet hy eers daarby 

betrokke wees. Volgens Jacobs en Vrey (1982:12) moet die persoon wil 

handel, en betrokkenheid impliseer doelgerigtheid en volharding. Hy moet 

dus betrokke wees om 'n doel te kan nastreef. Betrokkenheid kan derhalwe 

as 'n doelgerigte handeling beskou word. 

Die kind kan ook egter onbetrokke wees. Volgens Jacobs en Vrey (1982:12) 

manifesteer die verskynsel hom in traagheid, lusteloosheid en apatie. 

Onbetrokkenheid sal noodwendig die kind se kognisie, gevoelslewe en 

waardestelsel affekteer. 

Ontoereikende betrokkenheid veroorsaak dat hy nie na wense betekenis gee 

nie en dus nie na wense presteer nie. 

2.4.3 Betekenisgewing 

Om te kan vorder op die weg van volwassewording, moet die kind kan 

verstaan, ken en weet. Hierdie vermoens stel die kind in staat om hom in sy 
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wereld te orienteer. Betekenis is in totaliteit uniek en bestaan slegs in die 

gedagtes van 'n mens wat verstaan. 

Volgens Jacobs en Vrey (1982:12) kan 'n mens ten minste op twee wyses 

betekenis gee, naamlik deur denotatiewe en konnotatiewe betekenisgewing. 

Die denotatiewe dimensie van betekenis maak gemeenskaplike 

kommunikasie moontlik. Volgens Jordaan en Jordaan (1984:408) is die 

denotatiewe dimensie die algemene aanvaarde gebruiksreels van woorde. 

Wanneer die konsep "boek" byvoorbeeld genoem word, sal almal saamstem 

dat dit 'n objek is waaruit 'n mens lees en sodoende kennis bekom. Dit is met 

ander woorde die algemene woordeboekbetekenis van 'n konsep. 

Die konnotatiewe betekenisdimensie is eie aan elke individu en sluit die 

gevoels- en waarde-aspek van 'n woord in. Dit verwys na die gevoelens wat 

opgeroep word deur 'n woord (Jordaan & Jordaan 1984:408). Die individu se 

eie ervaring van die woord "boek" sal byvoorbeeld veroorsaak dat dit 'n 

unieke konnotasie vir hom sal he. Dit word bernvloed deur ander psigiese 

faktore soos betrokkenheid. 

Betekenisgewing berus op 'n persoon se kognitiewe struktuur. Hiervolgens 

orienteer hy hom en vorm relasies met mense, objekte, idees en homself. As 

'n kind die gemeenskaplike dinge, idees en situasies nie verstaan soos sy 

portuurs nie, sal hy uitsak. Toereikende betrokkenheid en motivering kan die 

graad van betekenisgewing verhoog, met ander woorde hoe meer 

gemotiveerd hy is, hoe beter let hy op (betrokkenheid) en hoe beter verstaan 

hy (Jacobs & Vrey 1982:12). 

2.4.4 Belewing 

"Vanwee 'n persoon se betrokkenheid by betekenisgewing word sukses, 

mislukking, frustrasie ensovoorts beleef, wat die kwaliteit van die betekenis 
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bepaal. 'n Persoon se belewing dui aan hoe hy die situasie wat hy ervaar, 

evalueer. Sy spesifieke evaluering kan in die bree kategoriee van aangenaam 

en onaangenaam ingedeel word" (Jacobs & Vrey 1982:13). 

Die kwaliteit van relasies word bepaal deur die gevoelsmatige aard van die 

belewing. 'n Kind kan byvoorbeeld positief of negatief oor 'n skoolvak voel 

wanneer hy baie van die vak self hou, maar glad nie van die onderwyser wat 

dit aanbied nie (Venter 1993:15). 

2.4.5 Die ek 

Die ek is daardie aspek van die self wat suiwer ego is. Dit kan ook beskryf 

word as die objek wat aktief ondervind, waarneem, voel, kies, onthou of 

beplan. Die ek is onwaarneembaar en kan nooit tot objek gemaak word nie. 

Die ek is geestelik en is die stukrag en stuurkrag agter at die mens se denke 

en handelinge. 

Die ek het ook 'n my karakter, en kan nooit as Josstaande entiteit gesien word 

nie, maar bestaan in verhouding tot die empiriese ek, dus die self. Die ek 

word dus gesien as geestelike dimensie van die persoon wat slegs bestaan in 

sy ge"integreerdheid met die ander dimensies van persoonwees. Daarom kan 

dit slegs geken word as afgeleide struktuur waar dit verhoudings vorm met die 

self en die wereld en dit die stu- en stuurkrag agter at 'n mens se handelinge 

is (Markus & Nurius 1996:39). 

2.4.6 Die self 

Die self kan gesien word as verskeie aspekte. Eerstens sluit die self die 

Jiggaam in. Tweedens behels die self sosiale identiteite. Hierdie identiteite 

vorm 'n eenheid definisies wat saam met die liggaam gevoeg word, 

byvoorbeeld 'n naam, sosiale rolle, deel van 'n sekere sosiale groep, 

ensovoorts. Derdens is die self die aktiewe agent in besluitnemings (Tesser 

1995:52). 
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Volgens Markus en Nurius (1996:31) beskik elke individu oor 'n moontlike 

self. Die moontlike self bevat aanbiedinge van die verlede asook aanbiedinge 

van die toekoms. Byvoorbeeld: "Ek is nou 'n sielkundige, maar ek kon 'n 

winkeleienaar, of 'n atleet of 'n skrywer gewees het". Die moontlike self is 

individueel en persoonlik, maar dit is ook sosiaal. Heel dikwels is hierdie 

moontlike self 'n direkte resultaat van vorige sosiale gebeurtenisse waar die 

individu se eie gedagtes, gevoelens en gedrag in kontras gebring is met 

ander individue. "Wat ander nou is, kon ek gewees het". 

Die kern van elke mens se leefwereld, soos hy dit waarneem, is sy eie self

soos dit deur hom gesien, waargeneem en ervaar word. Die self sluit onder 

andere die idees, houdinge, waardes en dlt waaraan hy hom oorgee, in. Die 

self is die kern waarvandaan die individu bewus word van die verskillende 

aspekte van sy menswees (of van hom as mens). 

Die wyse waarop die kind homself as leerder beskou kan 'n invloed uitoefen 

op sy intellektuele wording. Die wyse waarop hy homself sien as lid van die 

portuurgroep kan 'n invloed op sy sosiale wording uitoefen want as hy nie leer 

om met mense van sy eie ouderdom te kommunikeer nie, kan hy nie as 

volwassene tot volle selfaktualisering kom nie. 

2.4. 7 Die selfkonsep 

Dit is opvallend dat die literatuur wat oor tipiese kenmerke of 

persoonlikheidstrekke van die kind in die kinderhuis handel, aan die 

selfkonsep van hierdie kinders aandag gee. AI die navorsers wat dan na die 

selfkonsep van die kind in die kinderhuis verwys, beskryf dit as negatief. 

Mense met 'n positiewe selfkonsep is maklik om te verstaan. Hulle dink baie 

van hulleself, hulle wil sukses behaal en verwag van ander om hulle hoog te 

ag. Mense met 'n negatiewe selfkonsep, daarenteen, poog om te wys dat 

hulle niks werd is nie. Hulle wil sukses behaal, maar verwag mislukking en wil 

he mense moet hulle verwerp (Tesser 1995:79). 
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'n Mens se selfkonsep word bepaal deur hoe jy jouself sien en hoe jy dink 

ander mense jou sien (Lamprecht 1988:16). 'n Selfkonsep is gewoonlik 

gekoppel aan bepaalde omstandighede. Dit beteken dat die selfkonsep kan 

verander. Navorsing het getoon dat mense se selfkonsep soms kan verander 

deur eksterne terugvoer en ander manipulasies. Wanneer die geleentheid 

aan mense gegee word om bewus te word van hulle eie standpunte, tree 

verandering in en word 'n stabiele selfkonsep ontwikkel (Tesser 1995:68). 

Die stigma wat aan die kinderhuiskind se omstandighede gekoppel word, het 

implikasies vir sy selfbeeld. Die meeste kinderhuiskinders het 'n negatiewe 

siening van hulself wat heel waarskynlik voortspruit uit die minderwaardige 

status wat hulle beklee (Cronje & Nieuwoudt 1988:165). Die feit dat 'n kind in 

'n kinderhuis is, sal dus heel waarskynlik sy totale selfbeeld oorheers 

aangesien die kinderhuis 'n integrale deel van sy lewe vorm. Die 

stigmatisering en selfbeeld van die kind in die kinderhuis sal ook sy gedrag 

be"invloed. Dit kan byvoorbeeld tot onderprestasie op skool lei: So 'n kind 

meen hy is minderwaardig en gevolglik wend hy ook nie 'n poging aan om te 

presteer nie. Die swak prestasie wat hierop volg, bevestig die negatiewe 

selfbeeld. Dit kan ook tot wangedrag lei. So 'n kind kan op onrealistiese 

wyse daarvan oortuig wees dat die mense in die gemeenskap 'n lae dunk van 

hom het en hom dan gaan skuldig maak aan 'n daad wat met hierdie lae 

konsep van homself ooreenstem, soos diefstal. 

Positiewe of negatiewe motivering, betrokkenheid, betekenisgewing en 

belewing kan lei tot 'n positiewe of negatiewe gevoel oor die self. Hierdie 

gevoel oor die self lei na sekere gedrag. Die kind wat alles positief deurloop 

het, kry vertroue in homself (suksesbelewing) en gaan tree op vanuit sy 

positiewe ingesteldheid (of andersom). Dit lei tot positiewe of negatiewe 

terugvoer wat die nuwe motivering be"invloed. Daar kan dus 'n positiewe of 

negatiewe kringloop ontstaan. 

JANUARIE 2000 



40 

lemand met 'n negatiewe selfkonsep sien homself in 'n negatiewe lig. Hy sien 

oorwegend sy swak of negatiewe eienskappe raak en sien homself as 

minderwaardig teenoor ander mense. Hy het dus 'n lae selfagting en min 

selfvertroue en kan selfs verwerpend teenoor homself staan. 'n Mens se 

selfkonsep kan ook onrealisties of foutief wees, wat beteken dat hy aan 

homself kenmerke kan toeskryf wat hy nie werklik besit nie. 

'n Mens se selfkonsep staan sentraal in sy hele bestaan. Die kind in die 

kinderhuis se hele beleweniswereld en gedrag word deur sy selfkonsep 

geraak. 'n Goeie beskrywing van hoe die kind in die kinderhuis homself 

meestal sien word deur Nell (1980:27) gegee. Hy se hierdie kinders is 

daarvan oortuig hulle is "flawed beyond redemption, worthless and evil". Ook 

Mostert ( 1981 :66) se: "It appears that a sense of inferiority permeates their 

being". 

Die oorsaak van hierdie negatiewe selfkonsep wat deur die meeste navorsers 

genoem word, is die kind se ervaring dat hy verwerp word en dus ook nie 

geliefd is nie (Departement van Gesondheid, Welsyn en Pensioene 1981). 

Die kind voel dat hy verwerp word deur sy eie ouers, dan moontlik deur 

pleegouers waar hy ook weggeneem is en ook deur personeellede van die 

kinderhuis wat weggegaan het. As gevolg hiervan het hy ook skuldgevoelens 

omdat hy meen dat dit sy eie skuld is dat hy verwerp word. Dit beteken dat hy 

homself sien as sleg en nie dat sy ouer sleg is nie. Hy het dus 'n negatiewe 

siening van homself omdat hy meen dat ander hom nie liefhet nie en hom 

verwerp. Dit is hoekom kinderhuiskinders by nuwe vakansie-ouers of 

moontlik pleegouers die hele tyd die reels sal weerstaan. Hulle kan nie glo 

dat hulle "soet" genoeg is om deel van die gesin te wees nie. Dit is asof hulle 

deur hulle negatiewe gedrag deurentyd die lae selfkonsep probeer in stand 

hou. 
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Hierdie negatiewe siening van die kind oor homself is nie realisties nie. 

Kinders word meestal verwyder omdat hulle ouers onbevoeg is en nie omdat 

die fout by die kinders h3 nie. 

Die tydperk van adolessensie is dan ook van besondere belang in 

selfkonsepontwikkeling vanwee 'n verhoogde bewustheid van die self en 'n 

soeke na 'n eie identiteit. 

Swak skoolvordering laat die kind in die kinderhuis minderwaardig voel en kan 

lei tot 'n bose kringloop van lae motivering, negatiewe betrokkenheid, 

negatiewe betekenisgewing en belewing. Dit kan lei tot swak akademiese 

prestasie en 'n algemene gevoel van minderwaardigheid. Vir baie 

adolessente hou die skool 'n bedreiging in. Dit gebeur soms dat hulle 

skolasties nie kan vorder nie. Hulle swak selfbeeld word nou verder verswak 

en dit mag lei tot talle mislukkings in die klaskamer, op die speelgrond en in 

sportaktiwiteite. 

2.4.7.1 Faktore wat selfkonsepontwikkeling beinvloed 

Volgens Louw (1990:298) is daar verskeie faktore wat 'n invloed kan he op 

die kind se ontwikkelende selfkonsep, naamlik: 

Vaardighede 

Daar is 'n direkte verband tussen die selfkonsep se ontwikkeling en die kind 

se kognitiewe prosesse en motoriese vaardighede. As 'n kind iets doen en 

daarin slaag, sal sy vertroue in sy eie vaardighede toeneem en sal hy meer 

geredelik 'n volgende taak aanpak. 
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Ouers 

Die gesinstruktuur en -interaksie, die houding van die ouers, sowel as 

opvoedingspatrone, speel ook 'n uiters belangrike rol in die uiteindelike 

ontwikkeling van die kind se selfkonsep. 

Sosiale kontak 

Vir die ontwikkeling van sy selfkonsep is dit baie belangrik hoe die kind deur 

ander kinders in sy ouderdomsgroep behandel word, asook deur onderwysers 

en ander volwassenes. 

Selfmotivering 

Elke individu oefen 'n invloed uit op sy eie ontwikkeling. Sarafino en 

Armstrong (Louw 1990:298) is van mening dat daar twee tipes selfbeelde is, 

naamlik die beeld van die werklike self, en tweedens die beeld van die ideale 

self, met ander woorde soos die kind wens hy kan wees. 

Ander faktore wat selfkonsepontwikkeling kan be'invloed is die volgende: 

Liggaamsbeeld of fisieke self 

Die beeld wat 'n mens van sy eie liggaam het, behels ook 'n evaluering 

daarvan. 'n Persoon se liggaamsbeeld is 'n baie belangrike deel van sy 

algehele selfkonsep en die ontwikkeling van sy selfkonsep. Volgens Burns 

(1982:129) is baie van die terugvoer wat 'n kind oor homself kry, gerig op sy 

fisieke voorkoms en dit het 'n belangrike invloed op sy selfkonsepvorming. 

'n Baba se bewuswording van homself is die eerste ontwikkeling van die 

selfkonsep. Hy raak bewus van sy eie liggaamsensasies en hy onderskei 

later dan sy liggaam van sy omgewing. 
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Dit blyk dat 'n persoon se siening van sy eie liggaam sterk ooreenkom met sy 

totale selfkonsep. Ouers moet hulle kinders aanmoedig om hulle fisieke self 

te aanvaar. Kinders gee byname aan mekaar wat veral op liggaamlike 

voorkoms gerig is en 'n kind is geneig om sulke beskrywings van sy liggaam 

te veralgemeen om sy totale persoon te beskryf. 

Dit is reeds genoem dat die adolessent se liggaamsbeeld 'n baie belangrike 

deel van sy selfkonsepvorming uitmaak. Aangesien hierdie 'n tydperk van 

fisieke rypwording is, kan vroee of laat ryping dus ook 'n invloed op die 

adolessent se selfkonsep he. 

T erugvoering 

Volgens Burns (1982:130) is dit die terugvoering van betekenisvolle ander 

mense wat 'n groot invloed op selfkonsepontwikkeling het. Ouers is die 

belangrikste persone in die kind se omgewing. Hulle het ook die belangrikste 

invloed op die kind se selfkonsepontwikkeling. In die huis kry die kind die 

gevoel of hy geliefd is of nie, aanvaar word of nie en of hy 'n persoon van 

waarde is of nie (Burns 1982: 130). As 'n kind liefde, aanvaarding en sekuriteit 

in sy ouerhuis ondervind, sal hy selfagting ontwikkel. Hierteenoor sal die kind 

wat voel hy word verwerp glo dat hy nie betroubaar of geliefd is nie. Volgens 

Noam, Kohlbert en Snarey (1983:131) kan die kind "a loss of self' ervaar. 

Ouers het dus 'n groot invloed op hul jong kinders se selfkonsepontwikkeling. 

Die jong kind wat min kontak met die wereld buite die huis het, het eintlik niks 

anders om sy selfbeoordeling op te baseer, as dlt wat sy ouers aan hom 

oordra nie. 

Die terugvoer wat kinderhuiskinders meestal in hulle ouerhuis ervaar het, kan 

beskryf word as negatief en afbrekend. Baie van hierdie kinders het nooit die 

gevoel beleef dat hulle aanvaar word of dat hulle geliefd is nie. Hierdie 
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negatiewe terugvoer tydens hulle vroeere kinderjare het soms 'n blywende 

invloed op die ontwikkeling van hulle selfkonsep. 

Tydens adolessensie oefen die portuurgroep 'n groat invloed op die individu 

uit. Dit is vir die kind belangrik om homself met sy portuurgroep te vergelyk. 

Ashy nie met hulle kan kompeteer nie, word hy verwerp en verkleineer en dit 

dra by tot 'n negatiewe selfkonsep. Die portuurgroep raak die hoofbron van 

terugvoering. As die kind deur sy portuurgroep verwerp word, kan dit tot 

negatiewe gevoelens oar homself lei. 

Hoe die kind die skoal ondervind het 'n belangrike invloed op sy 

selfkonsepontwikkeling. Volgens Stander (1982:80) het die atmosfeer wat die 

onderwyser skep 'n belangrike invloed op die selfkonsepontwikkeling en die 

akademiese prestasie van die kind. Die kind evalueer homself met betrekking 

tot sy akademiese prestasie op skoal. Die kind is gedurig in aanraking met sy 

eie en sy skoolmaats se prestasies (of mislukkings) op akademiese en ander 

gebiede, byvoorbeeld sport. Dit alles is 'n groat bran van evaluasie en 

bei"nvloed vanselfsprekend sy selfkonsep. 

Die selfkonsep van die onderwyser en ander belangrike volwassenes 

in die rol van die opvoeder 

Die opvoeder moet homself aanvaar en so oak deur ander aanvaar word. As 

die opvoeder 'n ontoereikende selfbeeld het, kan hy hom nie vir die kind 

oopstel nie, en kan die kind nie tot die vorming van 'n positiewe selfbeeld kom 

nie. 

'n Belangrike rol op feitlik aile fasette van die kind se ontwikkeling word deur 

die onderwyser uitgeoefen. Die onderwyser bevorder selfkondersoek by die 

kind en verbreed sy leefwereld. Die onderwyser leer vir die kind sosiale 

vaardighede aan en fasiliteer leer. Vir kinders met huislike en persoonlike 
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probleme is die onderwyser dikwels 'n raadgewer. Onderwysers het ook 'n 

invloed op die kind se akademiese prestasie (Louw & Edwards 1993:554). 

2.4.7.2 Die ontwikkeling van die selfkonsep van die kinderhuiskind 

Kinders in kinderhuise kom meestal uit probleemgesinne. Kinders is voor 

hulle verwydering in hulle ouerhuise blootgestel aan swak omstandighede, 

byvoorbeeld ouers wat alkohol misbruik, swak huweliksverhoudings, 

onstabiele optrede en soms mishandeling. Hulle huislike omstandighede is 

dus nie bevorderlik vir die ontwikkeling van 'n positiewe selfkonsep nie. 

Ook na die kind se plasing in 'n kinderhuis is die omstandighede nie altyd 

gunstig vir goeie selfkonsepontwikkeling nie. Die blote aard van die inrigting 

kan nie in die kind se behoefte aan liefde en aandag voorsien nie. Die 

meeste kinderhuiskinders bevind hulle dus in 'n situasie waar daar gepoog 

word om 'n pseudo-gesin te skep met huisouers en ongeveer 10 - 15 kinders 

wat waarskynlik almal onveiligheid en verwerping beleef het. 

2.4.7.3 Die dinamiek van die selfkonsep 

Die selfkonsep beweeg tussen twee pole - positief en negatief. Dit beteken 

dat die selfkonsep nie altyd dieselfde sal wees nie (Raath & Jacobs 1990:17). 

Daar bestaan voortdurend 'n wisselwerking tussen die selfkonsep en 

selfaktualisering as gevolg van 'n persoon se belewing, betrokkenheid en 

betekenisgewing. Dit veroorsaak dat die selfkonsep nie staties is nie, maar 

tussen twee pole, naamlik negatief en positief, varieer. 
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Raath (1985:87) maak die volgende indeling wat 'n vierledige dinamiek van 

die selfkonsep uitwys. 

i. Realisties-positiewe selfkonsep 

Die persoon verwerk en aanvaar sy positiewe en negatiewe eienskappe, en 

om as balans te dien word die krag van die positiewe eienskappe gebruik 

sodat die negatiewe eienskappe nie die individu nadelig be"invloed nie. 

Voorbeeld: 'n Kind wat 'n goeie atleet is, en dit erken en aanvaar. 

ii. Realisties-negatiewe selfkonsep 

In bepaalde omstandighede kan die selfkonsep ook realisties-negatief wees. 

'n Leerder wou graag in die koor sing, maar hy sing vreeslik vals. Toe die 

juffrou hom hoor sing, het sy gese hy moet liewer by haar staan en vir haar 

omblaai. 'n Negatiewe selfkonsep is in hierdie omstandighede realisties. So 

'n negatiewe belewing van die self is gewoonlik net tydelik van aard. 

Voorbeeld: Die kind is nie 'n goeie sanger nie, hy weet dit en aanvaar dit .. 

iii. Onrealisties-negatiewe selfkonsep 

In bepaalde omstandighede kan die selfkonsep onrealisties-negatief wees. 

Dit kan gebeur as 'n kind byvoorbeeld 'n standerd druip. Op daardie tydstip 

sal hy voel dat hy heeltemal 'n mislukking is en nie net op akademiese gebied 

teenspoed gehad het nie. Hy sal voel dat hy as mens niks beteken nie, en al 

sy positiewe eienskappe sal ook hierdeur be"invloed word. Die enkele 

negatiewe aspekte van die akademiese selfdimensie kan dus so sterk wees 

dat sy hele selfkonsep negatief neig. 
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lndien die kind na verloop van tyd steeds glo dat hy as mens 'n mislukking is 

omdat hy gedruip het, is hy onrealisties. Die negatiewe aard van die 

akademiese dimensie van die selfkonsep word nou so dominant dat dit al die 

positiewe eienskappe voortdurend oorheers. So 'n totaal negatiewe 

selfkonsep is onrealisties, want hoewel dit dalk oorwegend negatief is, is daar 

tog altyd positiewe aspekte daarin teenwoordig. 

Voorbeeld: Die kind het 'n standerd gedruip en hy voel niks werd nie. Hierdie 

gevoel keer nie terug na normaal nie, en bei"nvloed ook sy positiewe 

eienskappe. 

iv. Onrealisties-positiewe selfkonsep 

'n Onrealistiese positiewe selfkonsep beteken dat die individu vir homself 'n 

ideale self skep. Ons het almal 'n ideale self. Hy skryf bloot positiewe 

eienskappe aan homself toe waaroor hy nie beskik nie. Hy gee dus 'n valse 

beeld van sy werklike self weer. 

Voorbeeld: So 'n leerder sal die selfkonsepvraelys beatwoord soos wat hy 

dink dit behoort te wees en nie soos wat hy werklik voel nie. 

2.4.8 Selfaktualisering 

Frankl se "Self-actualization is, and must remain, an effect, namely the effect 

of meaningful fulfilment. Only to the extent to which man fulfils a meaning out 

there in the world, does he fulfil himself' (1964:113). 

Die selfaktualiseerder kan volgens Jacobs en Vrey (1982:13) beskryf word as 

mens in die volle sin van die woord. Hy is volkome betrokke by die lewe. Die 

persoon wat tot selfaktualisering gekom het, kry dit reg om al sy energie en 

vermoens op probleme en omstandighede buite homself te rig. 
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Maslow (1971:79) beskryf menslike behoeftes in terme van 'n hierargiese 

piramide. Mense organiseer hule lewens eerstens rondom basiese 

oorlewingsbehoeftes soos fisiologiese behoeftes, veiligheidsbehoeftes, 

behoeftes aan affiliasie, liefde en aanvaarding en selfagtingsbehoeftes. Met 

elke laer behoefte wat bevredig word, tree 'n hoer behoefte op die piramide te 

voorskyn wat vervulling vereis. Behoeftes wat nie vervul word nie, word 

intens en domineer motivering. 'n Baie honger persoon sal byvoorbeeld so 

gemotiveerd wees om sy honger te stil, dat hy weinig motivering sal he om op 

'n liefdesverklaring te reageer. Wanneer aile basiese behoeftes in 'n sekere 

mate vervul is, tree selfvervullings- en selfaktualiseringsbehoeftes te 

voorskyn. Selfaktualisering is vir Maslow die hoogste vorm van menswees. 

Volgens Cronje en Nieuwoudt (1988:167) voldoen die kinderhuis grootliks aan 

die kinderhuiskind se fisiologiese behoeftes soos gereelde maaltye, gesonde 

en gereelde ontspanning en oefening, gesondheidsdienste, ensovoorts. 

Maar wat loop dan wei verkeerd as daar aan al die fisiologiese behoeftes 

voldoen word en kinderhuiskinders ervaar steeds probleme? 

Kinderhuiskinders se veiligheidsbehoeftes word dikwels gefrustreer deur 

personeeltekorte, onopgeleide personeel, personeelwisseling en die 

gevolglike onduidelike kinderhuisstruktuur wat hieruit voortvloei. Behoeftes 

aan affiliasie, liefde en aanvaarding blyk ook grootliks onvervuld gelaat te 

word deur kinderhuisversorging. Volgens Cronje en Nieuwoudt (1988:167) 

blyk dit duidelik uit die kinderhuiskind se lae selfkonsep, emosionele 

onstabiliteit, verhoudingsprobleme, kommunikasieprobleme, sosiale isolasie 

en geen of 'n gebrek aan belangstelling van eie ouers. Daar kan by die 

kinderhuiskind onversadigbare behoefte aan liefde, gedragsversteurings soos 

ongehoorsaamheid, diefstal en uitlokkende seksuele gedrag voorkom. 

Hierdie kinders kom uit gebroke gesinne. Gesinsverbrokkeling was deel van 

hulle lewe vandat hulle kan onthou. Gesinsverbrokkeling het gevoelens van 
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verwerping by die kind gelaat en kan waarskynlik as die oorsprong van hulle 

gevoel van onveiligheid bestempel word. 

As gevolg van groot getalle kinderhuiskinders en 'n tekort aan deurlopende, 

veilige, sinvolle, belangstellende, aanmoedigende verhoudings met 

volwassenes, ontwikkel daar nie 'n gevoel van bekwaamheid, prestasie, 

selfvertroue en persoonlike sterkte by die kind nie. Die kinderhuiskind voel 

dat hy vir niemand iets beteken nie en dat hy vir niks deug nie. By sy eie huis 

is hy 'n oorlas en in die kinderhuis is hy deel van 'n groot massa. Met ander 

woorde, die behoefte aan selfagting word ook nie in die kinderhuis bevredig 

nie. 

Om bogenoemde behoeftes te bevredig, benodig die kind opvoedingstrukture 

op sy weg na volwassenheid. 'n Kind het 'n gesin en 'n ouerhuis nodig om 

hierdie behoeftes te bevredig. Die gesin steun die kind in sy volwassewording 

op ekonomiese, emosionele en sosiale gebiede. Die gesin bied ook 

gesinstabiliteit. 

Die kind het ook 'n samelewing nodig om sy behoeftes te bevredig, soos 

byvoorbeeld 'n skool, onderwysers, kerk, predikant, portuurgroep en maats. 

By die kinderhuiskind was die opvoedingstrukture voor kinderhuisopname 

reeds disfunksioneel, en het opvoedingsagterstande ontstaan. Die kind se 

ouerhuisomstandighede was waarskynlik van so 'n aard dat hy deur 'n 

hofbevel daaruit verwyder moes word. Die kind wat in die kinderhuis geplaas 

word is behoeftig aan meer as veiligheid, kos en klere, maar aan aanvaarding 

en aan opvoeding tot volwassenheid. Is dit vir die kinderhuis moontlik om die 

opvoedingsagterstande van die kind se verlede toereikend aan te vul? 
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2.5 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is die adolessent in oenskou geneem. Daar is bevind dat 

die sielkundig-opvoedkundige kategoriee, naamlik betekenisgewing, 

betrokkenheid en belewing die kind se selfkonsep bei·nvloed en nooit van 

mekaar geskei kan word nie. Die mens is te aile tye 'n eenheid as fisieke, 

psigiese en' geestelike wese. 

Die invloed wat die kinderhuiskind se vorige huislike omstandighede en die 

bewese probleme wat in die kinderhuis bestaan op die kind kan uitoefen, is 

bespreek. 

Die adolessent bevind hom in 'n kritieke tyd waarin daar baie veranderinge 

intree. Die liggaamlike, kognitiewe, morele en sosiale ontwikkeling van die 

adolessent is baie belangrik vir sy selfkonsepontwikkeling. 

Die belangrikheid van die adolessent se relasies met sy ouers en ander 

persone, asook die opvoedingsklimaat is in hierdie hoofstuk ondervang. 

Die dinamiek van die selfkonsep is uitgewys en bespreek. Die selfkonsep en 

selfaktualisering het ook aandag geniet. 

In hoofstuk 3 sal die navorsingsontwerp en -metodologie bespreek word. 

Daar sal spesifiek aandag gegee word aan die navorsingsmedia wat in die 

studie gebruik is asook keuse van proefpersone. 
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HOOFSTUK 3 

NAVORSINGSONTWERP EN -METODOLOGIE 

3.1 INLEIDING 

In hierdie hoofstuk word daar gekyk na die navorsingsontwerp en 

-metodologie. Die keuse van proefpersone word bespreek, asook die 

verskillende media wat aangewend sal word om die ondersoek uit te voer. 

3.2 NAVORSINGSONTWERP 

Die doel van die navorsing is om te bepaal wat die selfkonsepontwikkeling 

van kinderhuiskinders is en hoe dit hulle suksesbelewing be"invloed. 

Suksesbelewing en selfkonsepontwikkeling be"invloed mekaar wedersyds, 

daarom sal daar soms na "be"invloed" verwys word. 

Ten einde vas te stel of die selfkonsep van die kinderhuiskind beduidend 

verskil van die van kinders wat nie in kinderhuise is nie, sal die algemene 

selfkonseptelling van 'n groep kinders wat inwoners in 'n kinderhuis is 

vergelyk word met die algemene selfkonseptelling van 'n groep kinders wat by 

hulle ouers woon. Die genoemde eerste deel van die navorsing sal 

nomoteties van aard wees en die interpretasie kwantitatief. 

Die suksesbelewing van die respondente sal op 'n meer kwalitatiewe wyse 

vasgestel word. Die rede hiervoor is dat suksesbelewing ook 'n konnotatiewe 

of 'n persoonlike dimensie het en deur elke respondent subjektief bepaal 

behoort te word. Om byvoorbeeld suksesbelewing te koppel a an prestasie op 

akademiese, sport- of materiele vlak, sou onwetenskaplik wees, aangesien 

sukses 'n konstruk is waaraan persoonlik betekenis gegee behoort te word. 
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Daar is alreeds in die begripsverklaringe verduidelik dat die begrip 

suksesbelewing op suksesvolle sosiale aanpassing en funksionering dui. 

Daar sal dus vir elke respondent 'n selfkonseptelling bereken word en die 

suksesbelewing vir elke kinderhuiskind sal kwalitatief bepaal word. Die 

verband tussen suksesbelewing en die selfkonsepontwikkeling van die 

kinderhuiskind sal kwalitatief bepaal word. 

Ten einde die navorsing kwalitatief sterker te fundeer, sal 'n diepte-ondersoek 

op een respondent uit die kinderhuisgroep uitgevoer word. 

3.3 KEUSE VAN PROEFPERSONE 

Vir die doel van hierdie ondersoek is besluit om van 'n groep graad 11 

leerders van Hoerskool Vorentoe in Johannesburg wat by hulle ouers woon 

gebruik te maak, asook 'n groep graad 11 leerders van Abraham Kriei!Maria 

Klopper Kinderhuis in Langlaagte, Johannesburg. Daar is besluit om veertien 

leerders ewekansig uit beide groepe te kies. Die eerste veertien leerders wat 

op die versoek gereageer het om deel van die navorsingsprojek te wees, is 

geneem. AI agt en twintig leerders het ingewillig om as proefgroep vir hierdie 

navorsing op te tree. 

Ten einde die kwantitatiewe gegewens aan te vul, is daar besluit om ook 'n 

meer kwalitatiewe persoonsbeeld op een van die leerders uit te voer. Ten 

einde die leerder te selekteer, is 'n naam ewekansig uit die kinderhuisgroep 

getrek. 

3.4 MEDIA WAARVAN IN DIE ONDERSOEK GEBRUIK GEMAAK IS 

Die media wat vir die ondersoek geselekteer is, sal vervolgens bespreek 

word: 
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Ten einde die algemene selfkonseptelling van die twee groepe 

(kinderhuisgroep en ouerhuisgroep) te bepaal, sal die Adolessente 

Selfkonsepskaal (ASKS) toegepas word. Ten einde die suksesbelewing van 

die kinderhuisgroep te bepaal, sal die Persoonlike, Huislike, Sosiale en 

Formele Verhoudingevraelys (PHSF) op die kinderhuisgroep toegepas word. 

Die media wat vir die ondersoek geselekteer is, sal vervolgens bespreek 

word. 

3.4.1 Selfkonsep 

3.4.1.1 Adolessente Selfkonsepskaal (ASKS) 

Die selfkonsep is baie belangrik vir die persoon in sowel sy psigiese bestaan 

as in sy samelewing met ander mense. Die selfkonsep is die kriterium wat 

bewus of onbewus geraadpleeg word in selfpersepsie en in psigiese 

ervaringe, en ook in die vorming van verhoudinge, sodat die selfkonsep die 

kwaliteit van die verhoudinge medebepaal. 

Die selfkonsep veronderstel 'n bewuste beset of begrip van die self. Dit 

waarvan die persoon bewus is of bewus gemaak kan word oor homself, kan 

beskou word as die dimensies van die selfkonsep. Hierdie dimensies vorm 

die struktuur van die selfkonsep (Vrey 1972:7). 

Die struktuur bestaan uit die volgende konstrukte: 

(i) Fisieke self, of die self in verhouding tot die liggaamlike 

Vrae wat oor hierdie aspek handel, lei die persoon om 'n aanduiding 

van die aanvaarding of verwerping van sy liggaam te gee. 
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Die persoon wat 'n positiewe selfkonsep handhaaf, is gretig om sy 

liggaam goed te versorg; sy handelinge word nie gestrem deur 

kommer, senuagtigheid en lompheid nie; so 'n persoon is tevrede met 

sy lengte, voorkoms, gesondheidstoestand, ensovoorts. 

(ii) Persoonlike self, of die self in sy eie psigiese verhoudinge 

Die kind moet sy belewing van sy eie doeltreffendheid evalueer en 

aantoon. Die kind wat tevrede is met homself voel hom nie 

minderwaardig teenoor ander nie. Hy staan vas by sy oortuigings en 

kom gou tot besluite sander om impulsief te wees. Hy is bereid om na 

ander te luister en raad te aanvaar. 

(iii) Gesin-self, of die self in gesinsverhoudinge 

Die persoon met 'n positiewe selfkonsep sal verhoudinge met sy gesin 

en familielede he wat aantoon dat hy aanvaar word en dat hy oortuig is 

dat sy gesin hom in enige situasie sal bystaan. Die mate waarin die 

persoon deur die res van die gesin aanvaar word, sal in 

ooreenstemming wees met die mate waarin hy homself aanvaar het. 

'n Positiewe selfkonsep in hierdie dimensie dui daarop dat die kind 

seker is dat sy gedrag van so 'n aard is dat sy gesin dit goedkeur. 

(iv) Sosiale self, of die self in sosiale verhoudinge 

Die persoon met 'n positiewe selfkonsep is vriendelik teenoor ander, hy 

maak maklik vriende en vind dat ander sy vriendskap opsoek. Hy stel 

belang in ander mense, is gehoorsaam aan die openbare regulasies en 

is eerlik. Die ontwikkeling van 'n sosiale self begin by die huisgesin en 

kring uit na die skoal en breer gemeenskap. 

(v) Waardeself, of die self in verhouding tot die sedelike norme 
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Figuur 1 - Omskakeling van roupunte in staneges: ASKS 

LAAG MEDIUM HOOG 
ROUPUNT 38-62 63-78 79-92 

STANEGE 1, 2, 3 4,5,6 7,8,9 

3.4.2 Suksesbelewing 

Suksesbelewing is nie noodwendig hoe 'n mens presteer nie, maar hoe jy jou 

wereld sien. Ten einde vas te stel hoe die kinderhuiskind sy wereld beleef, 

sal die volgende medium toegepas word: 

3.4.2.1 Persoonlike, Huislike, Sosiale en Formele Verhoudingevraelys 

(PHSF) 

Die toets is opgestel vir sekondereskoolleerders en dit meet persoonlike, 

huislike, sosiale en formele verhoudinge ten einde die mate van aanpassing 

te bepaal, soos dit manifesteer in die uiting of dinamiek daarvan in die 

persoon se strewe na harmonie binne die self en tussen die self en die 

omgewing. Daar word aangeneem dat, indien 'n persoon harmonie tussen 

homself en sy omgewing ervaar, hy ook tevredenheid of sukses sal beleef 

(Fouche & Grobbelaar 1983:4). 

Die toets bestaan uit die volgende komponente: 

1. Persoonlike verhoudinge (P): Hierdie subskale gee 'n aanduiding van 

die persoon se intrapersoonlike verhoudinge: eiewaarde, selfbeheer, 

selfvertroue en gesondheid. 

2. Huislike verhoudinge (H): Die subtoetse wat hier van belang is, is 

gesinsinvloede en persoonlike vryheid. 
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3.4.2.3 Norme vir die PHSF (Fouche & Grobbelaar 1983:32) 

Figuur 2- Omskakeling van roupunte na staneges: PHSF 

Voorbeeld: 

KOMPONENT ROUPUNT STANEGE 

SELFVERTROUE 31 7 

EIEWAARDE 28 8 

SELFBEHEER 29 6 

SENUWEEAGTIGHEID 25 5 

GESONDHEID 27 4 

GESINSINVLOEDE 21 3 

PERSOONLIKE VRYHEID 37 7 

SOSIALITEIT-G 36 8 

SOSIALITEIT-S 18 3 

MORELE INSLAG 32 5 

FORMELE VERHOUDING 33 7 

GEWENSDHEIDSKAAL 18 6 

Die staneges 7, 8 en 9 is 'n aanduiding van die individu se vlak van sosiale 

aanpassing. Bogenoemde staneges is 'n aanduiding van 'n individu se 

positiewe sosiale aanpassing. 

3.4.3 Diepte-ondersoek 

Aanvullend tot die ASKS en die PHSF, sal die volgende media in die diepte

ondersoek aangewend word: 

(i) Onderhoudvoering 

(ii) Emotional Profile Index (EPI) 

(iii) Projeksiemedia 
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T ematiese Appersepsietoets (TAT) 

Die media sal voorts bespreek word: 

3.4.3.1 Onderhoudvoering 

Volgens Jacobs en Vrey (1982:38) is onderhoudvoering die tegniek waarmee 

die ondersoeker met 'n individu in gesprek tree waar daar 'n klimaat is van 

liefde, kennis, sorg, respek, vertroue en eerlikheid. In hierdie klimaat word die 

klient toegelaat en aangemoedig om homself te wees. Ten einde inligting te 

bekom kan 'n onderhoud gestruktureerd of halfgestruktureerd wees. 

By die halfgestruktureerde onderhoud neem die onderhoudvoerder gewoonlik 

tot 'n mate Ieiding aangesien hy op soek is na sekere inligting. Die onderhoud 

word gevoer sander enige vooropgestelde idees ten einde by die klient self uit 

te kom. 

Alhoewel die halfgestruktureerde onderhoud normaalweg 'n onderhoud is 

waar spesifieke inligting ingesamel moet word, sal hierdie onderhoud ook die 

vorm aanneem. Spesifieke inligting van die proefpersoon word verlang. 

Gedurende die onderhoud sal daar gepoog word om inligting oor die volgende 

aspekte te verkry: 

1. Biografiese gegewens, byvoorbeeld geslag, taal, ouderdom, woonplek 

2. Gesinsamestelling, byvoorbeeld verhoudings in die gesin 

3. Skoal, byvoorbeeld houding teenoor skoolwerk en onderwysers 

4. Traumatiese gebeurtenisse 

5. Toekomsgerigtheid, planne en ideate 
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6. Algemene indruk en houding 

3.4.3.2 Emotional Profile Index (EPI) 

Die Emotional Profile Index (EPI) is 'n persoonlikheidstoets wat antwerp is om 

inligting aangaande sekere basiese emosies en persoonlikheidskonflikte te 

verskaf. Toetsgegewens wat met die toepassing van die EPI verkry is, word 

aangedui op 'n sirkeldiagram wat die relatiewe sterktes van die basiese 

persoonlikheidstrekke voorstel. Hierdie profiel maak dan ook vergelykings 

moontlik (Piutchik & Kellerman 1974). 

3.4.3.2.1 Toepassing van die "Emotional Profile Index" 

Die proefpersone ontvang 'n antwoordblad en 'n potlood. Daar is agt basiese 

dimensies van emosies in 'n persoon se lewe. Sekere vlakke van emosionele 

ingesteldheid wat op die agt hoofemosies uitloop, word ge"identifiseer. Die 

proefpersoon moet telkens tussen twee gemoedstemminge kies. Die 

proefpersoon besluit watter een hy die beste mee identifiseer. Een van twee 

emosionele instellings word telkens omkring. Daar is geen tydsbeperking nie, 

maar die proefpersone word versoek om so vinnig as moontlik te werk. 

Die rasionaal van die toets is dat daar sekere emosionele toestande is wat 

met elk van die dimensies verband hou. Hierdie toestande is soos volg: 

i. Gehoorsaam Aanvaarding 

ii. Behoedsaam Vrees 

iii. Somber Hartseer 

iv. Wantrouig Verwerping of afkeer 

v. Aggressief Woede 

vi. Sosiaal Vreugde 

vii. Beheersd Verwagti ng, georganiseerdheid 

viii. Wankontrole lmpulsiwiteit en behoefte aan nuwe 
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ervaringe 

Hoog: Die neiging om die sosiaal meer 

aanvaarbare item te kies, hou ook verband 

met 'n masker wat voorgehou word van 

"all is well". 

Laag: Die persoon neig om krities teenoor 

die self te wees. 

Die normtabel word gebruik om die roupunte op die profielblad in persentiele 

uit te druk. Meer as 70 % word as hoog en minder as 30 % as laag beskou. 

Figuur 3- Omskakeling van roupunte na persentiele : EPI 

Voorbeeld: 

DIMENSIES ROUPUNT PERSENTIEL 

1. GEHOORSAAM 23 79 

2. WANKONTROLE 18 95 

3. BEHOEDSAAM 15 57 

4. SOMBER 5 49 

5. WANTROUIG 2 1 

6. BEHEERSD 7 2 

7. AGGRESSIEF 7 45 

8. SOSIAAL 17 59 

9. VOOROORDEEL 43 90 

As twee teenoorstaande emosies (soos beheersd en wankontrole) albei bo

gemiddeld is, dui dit op sterk konflik binne daardie spesifieke bipolere 

dimensie. As een dimensie bo-gemiddeld is en sy teenoorstaande dimensie 

is onder-gemiddeld, dui dit op min konflik in daardie bipolere dimensie mits 
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die hoe tellings op die volgende dimensies behaal is: Sosiaal, gehoorsaam, 

behoedsaam en kontrole. 

3.4.4 Projeksiemedia 

In die literatuur word die begrippe ekspressie en projeksie dikwels as 

sinonieme gebruik. Van Niekerk ( 1979: 136) tref wei 'n onderskeid tussen die 

twee begrippe: 

Projeksie 

In die psigo-analitiese teorie is projeksie 'n verdedigingsmeganisme wat 

ontstaan wanneer die persoon met probleme hom verdedig teen 

onaanvaarbare impulse binne homself deur dit op ander persone oor te plaas. 

In projeksie is daar onder meer wei deeglik sprake van 'n gevoelsmatige 

uiting waardeur die persoon dit wat op homself van toepassing is op ander 

van toepassing maak. 

Ekspressie 

AI die bewegings van die menslike liggaam kan as ekspressie gedefinieer 

word. Daar kan net soveel vorme van ekspressie as vorme van gedrag 

onderskei word. Ekspressie dui op aile uitdrukkingswyses van die mens, 

soos gelaatsuitdrukkings, motoriese bewegings, tekeninge, ensovoorts. 

Ekspressie sluit projeksie in. As die kind byvoorbeeld se dat die figuur wat hy 

getrek het vir hom soos 'n beangste persoon lyk, het hy inderdaad sy eie 

angsbelewing in sy tekenbeeld geprojekteer. Waar die kind byvoorbeeld aan 

sy blydskap uiting gee deur 'n bos blomme te teken, is dit ekspressie. 

In ekspressie kommunikeer die persoon bewustelik of onbewustelik met 'n 

ander. 
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3.4.4.1 Die T ematiese Appersepsietoets (TAT) 

Die TAT is 'n half-gestruktureerde medium waarin daar betekenis aan dit wat 

waargeneem word, gegee moet word. Die TAT word gebruik om inligting te 

verkry oar areas van belewing waaroor die persoon nie kan kommunikeer nie 

en waarvan hy dikwels nie bewus is nie. Dit gaan oar die individu se unieke 

waarneming, insig, belewing en betekenisgewing. Die wyse waarop 'n 

persoon betekenis gee dui sy persoonstruktuur aan, byvoorbeeld spontaan, 

aktief ensovoorts. Strukturerende beginsels van die psige tree in werking 

aangesien die toets half-gestruktureerd is. Hy gebruik dus gebeurtenisse uit 

sy leefwereld om die struktuur te voltooi. Onbewuste begeertes en behoeftes 

word na vore gebring. Persoonlikheidsaspekte kan gemeet word deur 'n paar 

kaarte te gebruik (Van Niekerk 1979:254). 

i. TAT-kaartkeuse en wyse van interpretasie 

Volgens Du Toit en Piek (1974:32) en Van Niekerk (1979:255) word goeie 

resultate gewoonlik verkry met kaarte I, II, Ill BM, VI BM/GF en XII MF. 

Response wat moontlik ontlok kan word is die volgende: wyse van hantering 

van lewenseise, hantering van frustrasie, aggressie en ander emosies, die 

stand van die selfkonsep en psigiese belewinge random 

opvoedingsgesitueerdheid. 

Vir die doel van die diepte-studie sal die volgende kaarte gebruik word: I, II, II 

BM, VI GF en VII GF. 

ii. Meer spesifieke stimuluswaarde van die kaarte wat gebruik gaan word, 

sal nou kortliks bespreek word: 
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KAART 1 

Hierdie kaart gee 'n aanduiding van hoe die persoon oplossings soek. Die 

mate van betrokkenheid by, of distansiering van situasies word aangedui. Die 

buitewereld en die eise wat dit stel word deur die viool verteenwoordig. Daar 

word aanduidings gegee van die selfkonsep en bereidheid tot interpersoonlike 

verhoudings. 'n Depressiewe ondertoon kom dikwels na vore in verband met 

die houding teenoor die buitewereld. 

KAART II 

Hierdie kaart gee 'n aanduiding van familie-struktuur en interpersoonlike 

verhoudinge. Aspekte random die selfkonsep kom ook dikwels na vore 

random die meisie op die voorgrond. Akademiese probleme en 

onderprestasie kan ten opsigte van die meisie op die voorgrond geprojekteer 

word. 

KAART Ill BM 

Hierdie kaart kan vir beide geslagte gebruik word aangesien dit nie seksueel 

bevooroordeeld is nie. Die kaart stel frustrasies voor, asook die aanwesigheid 

of afwesigheid van aggressiwiteit. Daar word ook aanduidings gegee van hoe 

die persoon uit gevoelens van frustrasie, aggressie of depressie kom. 'n 

Aanduiding word gekry of spontane herstel kan plaasvind en of daar hulp van 

buite oorweeg moet word. 

KAARTVI GF 

Hierdie kaart bring die dogter-vader-verhouding na vore. Dit dui op die 

houding ten opsigte van die man en die manlike rol deur die wyse waarop die 

konfrontasie ge"interpreteer word. 
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KAARTVII GF 

Hierdie kaart bring die moeder-dogter-verhouding na vore, en moedig veral 

negatiewe gevoelens rakende dissipline teenoor die moeder aan. Die 

aanvaarding van eie vroulikheid en vroulike geslagsrol, asook moederlike 

verwagtinge, word deur die kaart verteenwoordig. 

3.5 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is die keuse van proefpersone en die media wat in die 

ondersoek gebruik is, bespreek. Elke medium en die toepaslikheid daarvan is 

kortliks toegelig. 

In hoofstuk 4 sal die verloop en uitkomste van die navorsing bespreek word. 
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HOOFSTUK 4 

BESKRYWING VAN DIE EMPIRIESE ONDERSOEK 

4.1 INLEIDING 

In die vorige hoofstuk is die navorsingsontwerp en -metodologie bespreek. 

Die keuse van proefpersone en die media wat vir die doel van die ondersoek 

geselekteer is, is bespreek. Die media wat bespreek is, is die Adolessente 

Selfkonsepskaal, die Persoonlike, Huislike, Sosiale en Formele 

Verhoudingevraelys, die Emotional Profile Index, die Tematiese 

Appersepsietoets en onderhoudvoering. 

In hierdie hoofstuk sal daar 'n beskrywing van die empiriese ondersoek 

plaasvind. Die interpretasie, asook die diepte-ondersoek sal onderskeidelik 

bespreek word. 

4.2 DIE ADOLESSENTE SELFKONSEPSKAAL (ASKS) 

Die Adolessente Selfkonsepskaal is deur 14 kinderhuiskinders en 14 

ouerhuiskinders voltooi. 

4.2.1 Kwantitatiewe uiteensetting van selfkonseptellings vir individue in 

die proefgroep 

In die onderstaande tabel word die volgende gegewens weergegee: 

• Die individuele subtoetstelling van elke respondent op elke dimensie; 

• Die algemene subtoetstelling van elke respondent op elke dimensie; 

• Die stanege vir elke respondent; 
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• Die totale telling vir elke groep op elke dimensie; 

• Die gemiddelde telling van elke groep op elke dimensie; 

• Die totale algemene selfkonseptelling vir elke groep; 

• Die gemiddelde algemene selfkonseptelling vir elke groep; 

• Die gemiddelde stanege vir elke groep. 

Tabel 4.1 - Kwantitatiewe uiteensetting van selfkonseptellings vir elke 

individu in die ouerhuisgroep: ASKS 
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Die som van die algemene selfkonseptellings vir die 14 leerders wat by hulle 

ouers woon, is deur die aantal respondente gedeel om 'n gemiddelde 

selfkonseptelling vir die groep te bepaal. Die telling is soos volg bereken: 

Volgens Vrey (1972:22) is 'n roupunttelling van 75 gelyk aan 'n stanege van 6. 

Dit bring mee dat die gemiddelde selfkonseptelling vir die ouerhuisgroep in 

die kategorie van 'n hoe gemiddelde selfkonsep val. 

Tabel 4.2 - Kwantitatiewe uiteensetting van selfkonseptellings vir elke 

individu in die kinderhuisgroep: ASKS 

Dimensies van ;:,ci:"n.vm:u•t~ 
Proef- 1 2 3 4 5 6 Alg Self· I>:::> ... ,,..,~, 

IIJvl;;:,u 
'""'"'"'"' ;:,o:; vl~ III.:>CII sosseif IWaarut::::>t:r · Selfkritiek 

_, 
11'\.UII.:><;;tllCI. 

1 12 12 7 15 12 8 66 4 
2 12 12 13 7 12 6 62 3 
3 11 10 15 13 12 5 66 4 
4 10 11 19 12 10 6 64 4 
5 11 9 3 8 7 9 47 2 
6 9 10 11 5 10 9 54 3 
7 15 18 14 17 16 2 82 7 
8 6 4 12 14 12 8 56 3 
9 13 12 9 13 12 7 §]_ 4 
10 13 14 16 12 12 4 71 6 
11 13 9 13 7 11 7 60 3 
12 12 11 11 14 10 9 67 4 
13 12 7 11 8 10 7 54 3 
14 13 10 4 14 -11 9 61 4 

Tot 162 149 158 159 157 96 877 

~ Gem 11.57 10.64 11 . .29 11.36 11 . .21 6.86 63 
Gem. stanege vir groep 
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Die som van die algemene selfkonseptellings vir die 14 leerders wat in die 

kinderhuis woon, is deur die aantal respondente gedeel om 'n gemiddelde 

selfkonseptelling vir die groep te bepaal. Die telling is soos volg bereken: 

Volgens Vrey (1972:22) is 'n roupunt van 63 gelyk aan 'n stanege van 4. Dit 

bring mee dat die gemiddelde selfkonseptelling vir die kinderhuisgroep in die 

kategorie van 'n lae gemiddelde selfkonsep val. 

4.2.2 Samevatting ten opsigte van selfkonseptellings 

Uit die gegewens kan gesien word dat daar in die ouerhuisgroep een leerder 

is met 'n lae algemene selfkonsep, agt leerders het 'n gemiddelde selfkonsep 

en vyf leerders het 'n hoe selfkonsep. Dit word onderskryf deur die hoe 

gemiddelde stanege van 6 vir die groep. 

In die kinderhuisgroep is ses leerders met 'n lae algemene selfkonsep. Sewe 

leerders het 'n gemiddelde algemene selfkonsep en een leerder het 'n hoe 

algemene selfkonsep. Dit word onderskryf deur die lae gemiddelde stanege 

van 4 vir die groep. 

As beide groepe se algemene selfkonseptellings met mekaar vergelyk word, 

kan gesien wat dat die selfkonseptelling van die kinders wat by hulle ouers 

woon hoer is as die selfkonseptelling van die kinders wat in die kinderhuis 

woon. 

Daar moet egter in gedagte gehou word dat: 

• die proefgroep te klein is om as algemeen geldig aanvaar te word; 

• dat ander veranderlikes (bo en behalwe die feit dat die kinderhuiskinders 

in 'n kinderhuis woon) ook 'n invloed op die selfkonseptellings kon he. 
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Die vlak van sosiale aanpassing in terme van intra- en interpersoonlike 

verhoudinge word voorts gei"nterpreteer as aanduider van die respondente se 

suksesbelewing ten aansien van sosiale aanpassing. 

4.3 Die Persoonlike, Huislike, Sosiale en Formele Verhoudingevraelys 

(PHSF) 

Die PHSF is deur die 14 kinderhuiskinders voltooi. 

4.3.1 Kwantitatiewe uiteensetting van die PHSF 

In die onderstaande tabel word die volgende statistiese gegewens 

weergegee: 

• Die individuele subtoetstellings van elke respondent op elke dimensie; 

• Die algemene subtoetstelling van elke respondent op elke dimensie; 

• Die stanege vir elke respondent; 

• Die totale telling van die groep op elke dimensie; 

• Die gemiddelde telling van die groep op elke dimensie; 

• Die totale algemene telling van die groep; 

• Die gemiddelde algemene telling van die groep; 

• Die gemiddelde stanege vir die groep 

Volgens Fouche en Grobbelaar (1983:6) bestaan die PHSF uit die volgende 

dimensies: 
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1'ko 
1 
2 
3 
4 i 

5 
6 
7 
3 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

Totaal 
Gem 

P1 - Selfvertroue 

P2 - Eiewaarde 

P3 - Selfbeheer 

P4 - Senuweeagtigheid 

P5 - Gesondheid 

H6 - Gesinsinvloede 

H7 - Persoonlike vryheid 

S8 - Sosialiteit-G 

S9 - Sosialiteit-S 

S 10 - Morele in slag 

F11- Formele verhoudinge 

G12- Gewensdheidskaal 

71 

Tabel 4.3 - Kwantitatiewe uiteensetting van die tellings vir elke individu 

in die kinderhuisgroep: PHSF 

P1 1'2 P3 1'4 PS HS H7 S8 ss S10 F11 
RP SN RP SN RP I SN RP ! SN RP SN RP SN RP SN RP SN RP SN RP , SN RP SN 

28 6 19 4 27! 5 25 5 26 4 21 3 19 2 31 6 22 4 22 I 18 1 
25 5 26 8 25\ 5 20 3 25 3 25 4 27 4 25 5 19 4 30 4 32 6 
26 .; 25 6 33 7 ~ 20 3 31 5 27 4 19 2 16 3 33 6 25 4 32 7 
29 6 25 7 34 8 26 5 26 4 25 4 33 6 22 4 15 3 33 5 32 6 
26 5 22 6 19 2 18 3 25! 3 16 2 30 5 25 5 23 5 31 4 26 4 
22 3 25 7 23 4 23 4 251< 3 20 2 23 3 23 4 24 5 26 2 21 21 
37 9 39 g 33 7 28 6 321 61 28 4 43 9 23 4 21 4 40 8 40 9 
29 6 20 5. 24 4. 26 5 31 5 24 3 27 4 27 5 22 4 26 2 29 5 
28 6 28 8 26 5 27 5 23 3 19 2 27 4 27 5 22 4 31 4 24 3 
26 4 25 6 31 6 19 2 17 1 24 3 26 4 14 2 25 4 28 5 25 4 
30 6 21 4 18 1 19 2 32 5 16 1 13 1 15 2 26 4 34 7 27 5 
25 4 27 7 29 5 26 5 24 2 26 4 30 5 24 5 24 4 28 5 19 2 
23 3 17 2 20 2 22 3 30 4 20 2 14 1 13 2 22 3 27 4 16 1 
24 4 22 6 29 6 31 7 27 4 32 5 23 3 25 5 28 6 24 2 22 3 

71 85 67 58 52 43 53 57 60 57 58 
5.i#i" "'6.ii71 4.'786 14.143 "3:714 '3:071 13.786 14.07>1 4.2aii 14.071 14.143 
'---- '--- - ----- - '--- "fcitaie gem. stanege van Groep B 

* RP = Roupunt * SN • Stanege 
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RP i SN 

27! 9f 
251 81 
201 6! 
211 i! 
211 7 
22: 7 
161 6 

151 4 

17! 5 
20 6 
21 7 
21 7 
17 5 
20 6 

90 

~ 4.47 ----
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Die statistiese gegewens sal voorts kwalitatief verwerk word. Die stanege van 

elke dimensie van elke respondent sal weergegee word. 

• Respondent 1 - 5taneges : P 1 - 6 

P2-4 

P3-5 

P4-5 

PS-4 

H6-3 

H7-2 

58-6 

59-4 

510-1 

F11 -1 

G12-9 

Uit die gegewens kan daar afgelei word dat respondent 1 oor die algemeen 'n 

negatiewe houding teenoor huislike verhoudinge, sosiale verhoudinge en 

formele verhoudinge openbaar. Wat die persoonlike verhoudinge betref, 

openbaar hierdie respondent 'n negatiewe houding teenoor eiewaarde en 

gesondheid. 

Die selfkonseptelling van hierdie respondent is 4 wat daarop dui dat die 

selfkonsep en mate van suksesbelewing ooreenkom. 

• Respondent 2- 5taneges: P1 - 5 

P2-8 

P3-5 

P4-3 

PS-3 

H6-4 

H7-4 
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S8-5 

S9- 4 

S10-4 

F11- 6 

G12- 8 

Uit die gegewens kan daar afgelei word dat respondent 2 'n negatiewe 

houding teenoor persoonlike verhoudinge, huislike verhoudinge en sosiale 

verhoudinge openbaar. 

Die gemiddelde selfkonseptelling van hierdie respondent is 3 wat daarop dui 

dat die selfkonseptelling en die mate van suksesbelewing ooreenkom. 

• Respondent 3- Staneges: P1 - 4 

P2-6 

P3-7 

P4-3 

PS-5 

H6-4 

H?-2 

S8-3 

S9-6 

S10-4 

F11 -7 

G12-6 

Uit die gegewens kan daar afgelei word dat respondent 3 'n negatiewe 

houding teenoor huislike verhoudinge en sosiale verhoudinge openbaar. Wat 

die persoonlike verhoudinge betref openbaar hierdie respondent negatiewe 

gevoelens oor die self. 
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Die gemiddelde selfkonseptelling van hierdie respondent is 4 wat daarop dui 

dat die selfkonsep en die mate van suksesbelewing ooreenkom. 

• Respondent 4- Staneges: P1 - 6 

P2-7 

P3-8 

P4-5 

PS-4 

H6-4 

H7-6 

SB-4 

S9-3 

S10-5 

F11- 6 

G12-7 

Uit die gegewens kan daar afgelei word dat respondent 4 'n negatiewe 

houding teenoor sosiale verhoudinge openbaar. Hierdie respondent open

baar positiewe houdings teenoor die persoonlike verhoudinge, huislike 

verhoudinge en formele verhoudinge. 

Die gemiddelde selfkonseptelling van hierdie respondent is 4 wat daarop dui 

dat die selfkonseptelling en die mate van suksesbelewing slegs gedeeltelik 

ooreenkom. 

• Respondent 5- Staneges: P1 - 5 

P2-6 

P3-2 

P4-3 

PS-3 

H6-2 

H?-5 
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88-5 

89-5 

810-4 

F11 -4 

G12 -7 

Uit die gegewens kan daar afgelei word dat respondent 5 oor die algemeen 'n 

negatiewe houding teenoor persoonlike verhoudinge, huislike verhoudinge, 

sosiale verhoudinge en formele verhoudinge openbaar. 

Die gemiddelde selfkonseptelling van hierdie respondent is 2 wat daarop dui 

dat die selfkonseptelling en die mate van suksesbelewing ooreenkom. 

• Respondent 6- 8taneges: P1 - 3 

P2-7 

P3-4 

P4-4 

P5-3 

H6-2 

H7-3 

88-4 

89-5 

810-2 

F11- 2 

G12 -7 

Uit die gegewens kan daar afgelei word dat respondent 6 oor die algemeen 'n 

negatiewe houding teenoor persoonlike verhoudinge, huislike verhoudinge, 

sosiale verhoudinge en formele verhoudinge openbaar. 

Die gemiddelde selfkonseptelling van hierdie respondent is 3 wat daarop dui 

dat die selfkonseptelling en die mate van suksesbelewing ooreenkom. 
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• Respondent 7- Staneges: P 1 - 9 

P2-9 

P3-7 

P4-6 

P5-6 

H6-4 

H7-9 

S8-4 

S9-4 

S10- 8 

F11- 9 

G12-6 

Uit die gegewens kan daar afgelei word dat hierdie respondent 'n positiewe 

houding openbaar teenoor al die dimensies van hierdie toets. 

Die gemiddelde selfkonseptelling van hierdie respondent is 7 wat daarop dui 

dat die selfkonseptelling en die mate van suksesbelewing ooreenkom. 

• Respondent 8- Staneges: P1 - 6 

P2-5 

P3-4 

P4-5 

P5-5 

H6-3 

H7-4 

S8-5 

S9-4 

S10 -2 

F11- 5 

G12 -4 
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Uit die gegewens kan daar afgelei word dat respondent 8 oor die algemeen 'n 

negatiewe houding teenoor huislike verhoudinge en sosiale verhoudinge 

openbaar. Wat die persoonlike verhoudinge betref openbaar hierdie 

respondent negatiewe gevoelens oor die mate van selfbeheer waaroor hy 

beskik word. 

Die gemiddelde selfkonseptelling van hierdie respondent is 3 wat daarop dui 

dat die algemene selfkonseptelling en die mate van suksesbelewing 

ooreenkom. 

• Respondent 9- 5taneges: P1- 6 

P2-8 

P3-5 

P4-5 

PS-3 

H6-2 

H7-4 

58-5 

59-4 

510-4 

F11- 3 

G12-5 

Uit die gegewens kan daar afgelei word dat respondent 9 oor die algemeen 'n 

negatiewe houding teenoor huislike verhoudinge, sosiale verhoudinge en 

formele verhoudinge openbaar. Wat die persoonlike verhoudinge betref 

openbaar hierdie respondent negatiewe gevoelens oor sy gesondheid. 

Die gemiddelde selfkonseptelling van hierdie respondent is 4 wat daarop dui 

dat die selfkonseptelling en die mate van suksesbelewing ooreenkom. 
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• Respondent 10- 5taneges: P1- 4 

P2-6 

P3-6 

P4-2 

P5-1 

H6-3 

H7-4 

58-2 

59-4 

510-5 

F11 -4 

G12 -6 

Uit die gegewens kan daar afgelei word dat respondent 10 'n negatiewe 

houding teenoor persoonlike verhoudinge, huislike verhoudinge, sosiale 

verhoudinge en formele verhoudinge openbaar. 

Die gemiddelde selfkonseptelling van hierdie respondent is 6 wat daarop dui 

dat die selfkonseptelling en die mate van suksesbelewing slegs gedeeltelik 

ooreenkom. 

• Respondent 11- 5taneges: P1- 6 

P2-4 

P3-1 

P4-2 

P5-5 

H6-1 

H7-1 

58-2 

59-4 

510-7 

F11- 5 
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G12-7 

Uit die gegewens kan daar afgelei word dat respondent 11 oor die algemeen 

'n negatiewe houding teen persoonlike-, huislike-, sosiale en formele 

verhoudinge openbaar. 

Die algemene selfkonseptelling van hierdie respondent is 3 wat daarop dui 

dat die selfkonseptelling en die mate van suksesbelewing ooreenkom. 

• Respondent 12- Staneges: P1 - 4 

P2-7 

P3-5 

P4-5 

P5-2 

H6-4 

H?-5 

SB-5 

S9-4 

S10 -5 

F11- 2 

G12 -7 

Uit die gegewens kan daar afgelei word dat respondent 12 oor die algemeen 

'n negatiewe houding teenoor persoonlike verhoudinge, huislike verhoudinge, 

sosiale verhoudinge en formele verhoudinge openbaar. 

Die algemene selfkonseptelling van hierdie respondent is 4 wat daarop dui 

dat die selfkonseptelling en die mate van suksesbelewing ooreenkom. 

• Respondent 13- Staneges: P1- 3 

P2-2 

P3-2 
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P4-3 

PS-4 

H6-2 

H7-1 

58-2 

59-3 

510-4 

F11- 1 

G12-5 

Uit die gegewens kan daar afgelei word dat respondent 13 oor die algemeen 

'n negatiewe houding teenoor persoonlike verhoudinge, huislike verhoudinge, 

sosiale verhoudinge en formele verhoudinge openbaar. 

Die algemene selfkonseptelling van hierdie respondent is 3 wat daarop dui 

dat die selfkonseptelling en die mate van suksesbelewing ooreenkom. 

• Respondent 14- 5taneges: P1- 4 

P2-6 

P3-6 

P4-7 

PS-4 

H6-5 

H7-3 

58-5 

59-6 

510-2 

F11- 3 

G12-6 
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Uit die gegewens kan daar afgelei word dat respondent 14 oor die algemeen 

'n negatiewe houding teenoor huislike verhoudinge, sosiale verhoudinge en 

formele verhoudinge openbaar. 

Die algemene selfkonseptelling van hierdie respondent is 4 wat daarop dui 

dat die selfkonseptelling en die mate van suksesbelewing ooreenkom. 

4.3.2 Samevatting van kwalitatiewe interpretasie van die PHSF 

Volgens die statistiese gegewens is daar by respondente 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 

11, 12 en 13 wei 'n verband tussen die selfkonseptelling en die mate van 

suksesbelewing. 

By respondente 4 en 10 is 'n gedeeltelike ooreenkoms tussen die 

selfkonseptelling en die mate van suksesbelewing. By nie een respondent is 

geen verband gevind nie. 

Die afleiding kan uit die PHSF gemaak word dat daar wei kwalitatief gesproke 

'n verband is tussen selfkonsepontwikkeling en suksesbelewing. 

4.4 DIEPTE-ONDERSOEK OP EEN RESPONDENT UIT DIE 

KINDERHUISGROEP- SONJA 

Die respondent wat op ewekansige wyse uit die kinderhuisgroep geselekteer 

is, is respondent nommer 2. Die volgende media is toegepas: 

• Onderhoud 

• Die Adolessente Selfkonsepskaal (ASKS) 

• Die "Emotional Profile Index" (EPI) 

• Die Persoonlike, Huislike, Sosiale en Formele Verhoudingevraelys (PHSF) 

• Tematiese Appersepsietoets (TAT) 
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Die interpretasie van die media sal soos volg plaasvind: 

i. ldentifiserende besonderhede van die proefpersoon, byvoorbeeld 

geslag, ouderdom en ander inligting wat van toepassing is; 

ii. lnterpretasie van die onderhoud, gevolg deur 'n samevatting ten 

opsigte van die onderhoud; 

iii. lnterpretasie van toetse wat uitgevoer is, naamlik die Adolessente 

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

Persoonlike, Huislike, Sosiale en Formele Verhoudingevraelys (PHSF); 

iv. lnterpretasie van die projeksietoets, naamlik Die Tematiese 

Appersepsietoets; 

v. 'n Ge"integreerde persoonsbeeld van die proefpersoon. 

Die inligting wat uit die media verkry is, sal voorts ge"interpreteer word. 

4.4.1 ldentifiserende besonderhede 

Naam: 

Ouderdom: 

Geslag: 

Sonja 

16 

Vroulik 

Opvoedingspeil: Graad 11 
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4.4.2 Die onderhoud 

Gesinsamestelling 

Sonja woon vandat sy ses jaar oud is in die kinderhuis. Sy is die jongste kind 

van sewe kinders. Die twee oudste kinders was nie in die kinderhuis nie. Die 

gesin bestaan uit vier seuns en drie dogters. 

Sonja se ouers is albei oorlede. Haar vader is doodgeskiet en haar moeder 

het selfmoord gepleeg. 

In die kinderhuis woon Sonja in 'n huis waar hulle min of meer 15 kinders is. 

Die huisouers maak die reels in die huis. Vandat Sonja in die kinderhuis is, is 

sy by die vyfde paar huisouers. 

Ontwikkelingsgeskiedenis 

Aangesien Sonja se ouers albei oorlede is, is haar ontwikkelingsgeskiedenis 

nie volledig nagegaan nie. Daar sal dus net gekonsentreer word op haar 

huidige funksionering. 

Volgens Sonja is daar tye dat sy haar naels byt. Dit is gewoonlik wanneer sy 

spanning ervaar. Daar is geen geskiedenis van enurese of enkoprese nie. 

Sonja se algemene gesondheid is baie goed en sy het geen ernstige of 

chroniese siektes as kind gehad nie. Tot op hede is Sonja se slaap- en 

eetpatroon normaal. 

Skool 

Volgens Sonja het sy elke jaar al haar vakke geslaag en nooit 'n graad 

gedruip nie. 
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Op skool het sy goed aangepas. Sy het dadelik vriende gemaak met kinders 

binne sowel as buite die kinderhuis. 

Vryetydsbesteding 

In haar vrye tyd lees Sonja graag. Sy kyk ook graag televisie. Sy hou 

daarvan om tyd buitenshuis op haar eie deur te bring. 

Psigoseksuele ontwikkeling 

Sonja het op 14 begin menstrueer. Sy het by die skool en haar maats kennis 

opgedoen aangaande sake soos aborsie, swangerskap en aansteeklike 

geslagsiektes. 

Sonja was nog nooit in 'n seksuele verhouding betrokke nie. 

Traumatiese gebeurtenisse 

Sonja het albei haar ouers op die ouderdom van ses verloor. Haar pa is 

doodgeskiet en haar rna het ses maande daarna selfmoord gepleeg. Die 

kinderhuis as sulks was nie vir Sonja traumaties nie. 

4.4.2.1 Samevatting ten opsigte van die onderhoud 

Sonja kom baie gelukkig voor. Volgens haar geniet sy dit in die kinderhuis. 

Sy het by die skool en by die kinderhuis baie vriende - alhoewel sy daarvan 

hou om soms aileen te wees. 

Dit wil voorkom asof sy psigies goed aangepas is. Haar vordering op skool is 

gemiddeld. 
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Sonja het onverwerkte gevoelens aangaande die dood van haar ouers. Sy 

aanvaar dat dit gebeur het, dat sy niks daaraan kan doen nie en dat sy moet 

aangaan. 

Dit lyk of die res van die gesin nie baie geheg aan mekaar is nie, alhoewel 

hulle tog soms kuier. 

Haar voorkoms en houding skep 'n goeie indruk. 

4.4.3 Die Adolessente Selfkonsepskaal 

Sonja het 'n algemene selfkonseptelling van 62 wat aan haar 'n stanege van 3 

besorg. Sy beskik dus oor 'n lae selfkonsep. 

Die Adolessente Selfkonsepskaal, soos deur haar voltooi, sal nou bespreek 

word. Elke dimensie se stellings verskyn saam en word ingedeel in die drie 

fasette waaruit elkeen bestaan, naamlik identiteit, aanvaarding en gedrag. 

Elke nommer bevat twee stellings, waarvan die een telkens die reaksie sal 

wees van die persoon met 'n onrealistiese of lae selfkonsep. Sodanige keuse 

verdien nie 'n punt nie. Die stelling wat dui op 'n realistiese of hoe selfkonsep 

verdien elk een punt. Van die twee moontlike keuses word Sonja se keuse 

aileen gegee. Die stellings waarvoor sy nie 'n punt behaal het nie (die wat 

dus op 'n lae selfkonsep dui), word met 'n kruisie aangedui. Aan die einde 

van elke dimensie sal 'n kort samevatting volg. 
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Tabel 4.4- Sonja se profiel op die ASKS 

Dimensie 

1 - Fisieke self 

2 - Persoonlike self 

3 - Gesinself 

4 - Sosiale self 

5 - Waardeself 

6- Self 

Algemene selfkonseptelling = 62 

Gemiddelde stanege = 3 

Dimensie 1: Fisieke self 

ldentiteit 

Sy is gewoonlik blakend gesond. 

Sy beskou haarself as aantreklik. 

Roupunt 

12 

12 

13 

7 

12 

6 

Sy hou daarvan om onder aile omstandighede fyn uitgevat en netjies te 

wees. 

Sy is gewoonlik van pyn erens in haar liggaam bewus. (x) 

Sy is selde regtig slordig. 

Sy is gewoonlik bewus van 'n gevoel van ongesteldheid. (x) 

Aanvaarding 

Sy voel bekommerd oor haar gewig. (x) 

Sy voel nie gelukkig met haar voorkoms nie. (x) 

Sy voel heeltemal gelukkig met haar lengte. 

Sy voel ontevrede met sekere liggaamsdele en sou dit graag wou 

verander as dit moontlik was. (x) 

Sy is tevrede met haar gesondheidstoestand. 

Sy is tevrede met die aandag wat sy van die teenoorgestelde geslag 

ontvang. 
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Gedrag 

Sy geniet dit altyd om haar liggaam so goed te versorg as waartoe sy 

in staat is. 

Sy geniet veeleisende arbeid. 

Sy voel die meeste van die tyd baie lewenslustig. 

Sy het selde las met lompheid of onhandigheid. 

Sy is baie senuweeagtig as sy voor 'n groep mense moet optree. (x) 

Sy het selde enige las van bekommernis. 

Telling: 12 

Same vatting: Sonja se selfkonsep wat haar fisieke self betref is gemiddeld. 

Die vraag ontstaan of die gevoelens van ongesteldheid en pyn wat sy ervaar 

'n psigiese oorsprong het en hoe dit haar houding teenoor haar fisieke 

voorkoms kan be"invloed. 

Dimensie II: Persoonlike self 

ldentiteit 

Sy is gewoonlik opgeruimd, ongeag die omstandighede. 

Sy is onder bykans aile omstandighede kalm en bedaard. 

Sy voel in baie opsigte minderwaardig teenoor haar vriende en 

kennisse. (x) 

Sy verloor maklik aile selfbeheer. (x) 

Sy voel nooit minderwaardig in geselskap nie. 

Sy is selde, indien ooit, in 'n slegte stemming. 

Aanvaarding 

Sy is vokome tevrede met haar persoon. 

Sy is so gaaf teenoor ander mense as wat sy wil wees. 

Sy weet dat sy haar probleme gewoonlik sal kan oplos. 

Sy beleef dikwels 'n gevoel van wanhoop omdat sy haar beginsels 

verbreek. (x) 

Sy begeer gereeld karaktertrekke wat sy by ander waarneem. (x) 

Sy volhard enduit met elke taak wat aangepak word. 
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Gedrag 

Sy vind dit moeilik om haarself in enige situasie te handhaaf. (x) 

Sy word nie kwaad as sy berispe word nie. 

Sy presteer gewoonlik goed. 

Sy tree baie dikwels op sander om die moontlike gevolge van haar 

dade vooraf te oorweeg. (x) 

Sy staan vas by haar oortuigings. 

Sy oorweeg die beskikbare gegewens en besluit gewoonlik gou. 

Telling: 12 

Samevatting: Sonja is nie konsekwent met haar antwoorde nie, aangesien sy 

meld dat sy minderwaardig voel teenoor haar vriende, maar nie in 'n ander se 

geselskap nie. Dit wil voorkom asof sy impulsief optree en moontlik 

skuldgevoelens ervaar wanneer sy haar beginsels verbreek. 

Dimensie Ill: Die self in verhouding met gesin en familie 

ldentiteit 

Sy het familielede wat haar in enige situasie sal bystaan. 

Haar huisgesin is nie baie gelukkig nie. (x) 

Sy meen dat sy nie belangrik is in die oe van haar familie nie. (x) 

Haar familie vra selde haar opinie. (x) 

Sy is volkome oortuig van die liefde van haar gesin. 

Sy is oortuig dat sy in alles deur haar familie vertrou word. 

Aanvaarding 

Sy is oor die algemeen trots op haar familie. 

Sy ondervind gewoonlik heelwat misverstande met familie. (x) 

Sy sien gewoonlik uit na familiebyeenkomste. 

Sy is nooit agterdogtig teenoor familielede nie. 

Sy voel nie maklik gekrenk deur wat haar familie van haar se nie. 

Sy voel tevrede met haar liefde vir haar gesin. 

Gedrag 

Sy sal nooit haar familielede benadeel nie. 

Sy stel belang in en besoek haar familie gereeld. 
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Sy oorweeg altyd die wense van haar ouers. 

Sy het nooit ernstige rusies met gesinslede nie. 

Sy maak selde 'n fout in die oe van haar familie. 

Telling: 13 

Samevatting: Dit wil voorkom of Sonja hierdie vrae inkonsekwent beantwoord 

het. Sy noem byvoorbeeld dat sy gewoonlik heelwat misverstande met haar 

familie ondervind, en later noem sy dat sy selde 'n fout maak in die oe van 

haar familie. Die moontlikheid bestaan dat sy wens haar gesin en familie was 

soos sy die vrae beantwoord het. 

Dimensie IV: Die self in verhouding met die sosiale gemeenskap 

ldentiteit 

Sy is altyd vriendelik. 

Sy is nie baie gewild by vriende van dieselfde geslag nie. (x) 

Sy is nie baie gewild by die teenoorgestelde geslag nie. (x) 

Sy stel intens belang in die gesprekke en dade van ander mense. 

Sy voel dikwels of sy sommer vir die hele wereld kwaad is. (x) 

Sy voel seker dat ander mense maklik met haar vriende maak. (x) 

Aanvaarding 

Sy wens dikwels dat sy meer gesellig kon wees. (x) 

Sy is altyd hoflik teenoor vreemde mense. 

Sy is gewoonlik teruggetrokke en selfbewus teenoor vreemde en veral 

hooggeplaaste mense. (x) 

Sy is gewoonlik onpopuler, haar geselskap word selde opgesoek. (x) 

Sy is altyd hulpvaardig en geniet dit. 

Sy wens dat ander mense meer dikwels in haar wou belangstel. (x) 

Gedrag 

Sy maak gewoonlik baie moeilik vriende. (x) 

Haar vriendskaplike verhoudinge word maklik deur klein dingetjies 

vertroebel. (x) 

Sy sien altyd die goeie eienskappe van ander mense raak. 

Sy vergewe 'n ander maklik. 
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Sy voel altyd baie selfbewus in geselskap van vreemde mense. (x) 

Sy gesels met die grootste gemak met vreemde mense. 

Telling: 7 

Samevatting: Sonja se selfkonsep ten opsigte van die sosiale gemeenskap is 

so laag dat dit kommer wek. Dit wil voorkom asof sy so 'n behoefte het aan 

aanvaarding dat sy haar eie reels sal breek ter wille daarvan. Dit wil ook 

voorkom asof sy manipulerend kan wees. 

Dimensie V: Die self in verhouding met waardes 

ldentiteit 

Sy bekommer haar oor haar gedrag wat dikwels veel te wense oorlaat. 

(x) 

Sy is iemand wat te veel kleingeld wat aan haar uitgekeer is, gereeld 

gaan teruggee. 

Sy is baie godsdienstig. 

Sy beskou haarself as 'n goeie mens. 

Sy sal haarself dikwels tekort doen om ander te bevoordeel. 

Sy is iemand wat nooit 'n leuen vertel nie. 

Aanvaarding 

Sy is tevrede dat sy die deugde eerlikheid, goedheid, getrouheid, 

waarheid, en so meer, getrou uitleef. 

Haar godsdiens bied vir haar in 'n hoe mate besieling, troos en 

bemoediging. 

Sy is iemand wat baie opoffer om minderbevoorregtes te help. 

Sy is tevrede met haar eie kerkbesoek. 

Sy is tevrede dat sy haar verantwoordelikhede nakom. 

Sy voel dikwels skuldig oor die gemak waarmee sy 'n leuen vertel. (x) 

Gedrag 

Sy het nooit die vrymoedigheid om mense te bestraf nie. (x) 

Sy verander haar gedrag as sy oortuig word dat sy verkeerd is. 

Sy besluit gewoonlik self wat reg is, en bly daarby, al staan sy ook 

aileen. 
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Sy doen dikwels dinge waaroor sy agterna skaam is. (x) 

Sy maak soms van twyfelagtige metodes gebruik om vooruit te kom. 

(x) 

Sy voel dikwels ongelukkig omdat haar lewe nie aan die hoe 

standaarde voldoen wat ander mense van haar verwag nie. (x) 

Telling: 12 

Samevatting: Sonja se selfkonseptelling ten opsigte van haar verhouding met 

waardes is hoog. Haar antwoorde is hier egter onrealisties. Sy se sy is 

iemand wat nooit 'n leuen vertel nie, maar sy voel soms skuldig oor die gemak 

waarmee sy 'n leuen vertel. Sy neem nooit vrymoedigheid om mense te 

bestraf nie en is dikwels agterna skaam oor dinge wat sy gedoen het -

waarskynlik omdat haar behoefte om aanvaar te word die grootste is. 

Dimensie VI: Selfkritiek 

Sy word selde kwaad as sy gedwarsboom word. (x) 

Sy dink so nou en dan aan dinge wat te lelik is om van te praat. 

Sy is soms gei"rriteerd as sy ongesteld is. 

Sy hou nie van al die mense wat sy ken nie. 

Sy is iemand wat 'n dubbelsinnige grap dikwels baie geniet. 

Sy is iemand wat soms 'n bietjie te veel skinder. 

Sy is iemand wat soms Ius voel om te swets as dinge verkeerd loop. 

Sy is onverskillig oor die uitslag van 'n wedstryd. (x) 

Sy stel nooit werk uit nie. (x) 

Sy ry nooit oor 'n stopstraat sander om stil te hou nie. (x) 

Telling: 6 

Samevatting: Sonja se selfkritiektelling is baie hoog. Haar antwoorde is 

onrealisties. Dit lyk asof sy haarself beter wil voordoen as wat sy werklik is. 

Dit is moontlik dat sy 'n onrealistiese beeld van haarself het en nie oor 

voldoende selfkennis beskik nie. 
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4.4.3.1 Samevatting ten opsigte van die ASKS 

Daar kom baie ambivalensie by Sonja voor. Sy beskryf haarself as blakend 

gesond, maar dan se sy ook dat sy heeltyd van pyn erens in haar liggaam 

bewus is. Sy beskryf haarself as iemand wat gemaklik voel in vreemde 

geselskap, maar sy voel minderwaardig teenoor haar vriende. 

Sonja het 'n baie lae selfkonsep wat haar verhouding met die sosiale 

gemeenskap betref. Sy het 'n behoefte aan sosiale kontak met ander mense. 

Sonja beskik oor hoe waardes asook 'n hoe selfkritiek telling. 

4.4.4 Die "Emotional Profile Index" 

Die EPI, soos deur Sonja voltooi, sal nou bespreek word. Die toets word 

eerstens ge"interpreteer volgens hoe en lae tellings en tweedens in terme van 

die implikasies van sekere kombinasies van tellings. Met 50 % as mediaan 

kan 70 % as hoog en 30 % as laag beskou word. 

Die hoe en lae tellings sal eerstens ge"interpreteer word en daarna die 

kombinasies en die konflikte. 
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Tabel 4.5 - Sonja se profiel op die EPI 

Dimensie Roupunt Persentiel 

1 - Gehoorsaam 16 27 

2 - Wankontrole 6 8 

3 - Behoedsaam 23 99 

4- Somber 3 29 

5 - Wantrouig 15 84 

6- Beheersd 28 98 

7 - Aggressief 3 20 

8- Sosiaal 10 16 

9 - Vooroordeel 38 65 

i. Hoe tellings 

Behoedsaam (99 %) 

Sonja is geneig om versigtig en angstig te wees. Sy bekommer 

haarself oor moeilikheid waarin sy kan beland en oor wat mense van 

haar dink of van haar se. Sy soek beheer deur haar optrede. 

Wantrouig (84 %) 

Sy is geneig om koppig, fyngevoelig en sarkasties te wees. Sy is baie 

krities en geneig om mense en hulle idees te kritiseer. Sy kom in die 

algemeen vyandig voor. 

Beheersd (98 %) 

Sy wil haar omgewing leer ken en wit Jeer hoe om dit te hanteer. Sy 

soek beheer deur hierdie dinge te bemeester. Sonja neig om haar 

JANUARIE 2000 



94 

lewenswyse te organiseer. Sy toon 'n behoefte aan sosiale kontak en 

poog om goed georganiseerd te wees. Sy beskik oor goeie selfbeheer. 

ii. Lae tellings 

Gehoorsaam (27 %) 

Sy neig om dinge nie te aanvaar nie, is wantrouig en is geneig om 

ongehoorsaam te wees. 

Wankontrole (8 %) 

Sy is nie avontuurlustig nie en hou nie daarvan om nuwe dinge te 

probeer nie. Sy is nie impulsief nie en skram weg van sosiale verkeer. 

Somber (29 %) 

Sy is tevrede met haar lewenstyl. 

Aggressief (20 %) 

Sy is nie aggressief of bakleierig nie. Sy is effens passief. 

Sosiaal (16 %) 

Sy neig om asosiaal, onvriendelik en introspektief te wees. 
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iii. Kombinasies 

Hoog behoedsaam en hoog beheersd 

Dit dui op 'n definitiewe angspatroon. Daar bestaan 'n sterk 

moontlikheid van fobiese en obsessief-kompulsiewe gedrag. 

iv. Konflik 

4.4.4.1 

Dit wil voorkom asof Sonja min konflik beleef. Daar kom 'n mate van 

konflik voor by behoedsaam (hoog) en aggressief (laag). Haar 

aggressie word moontlik in passiewe aggressie verbloem. 

Samevatting ten opsigte van die EPI 

Dit wil voorkom asof Sonja angstig is. Sy bekommer haarself oor verskillende 

dinge. Sy het 'n behoefte aan sosiale kontak en beskik oor goeie selfbeheer. 

Tog skram sy weg van sosiale verkeer. Sy neig dus om asosiaal en 

onvriendelik te wees. Sy kom passief voor. Die passiwiteit kan twee redes 

he. Ten eerste is sy asosiaal en het nie die vertroue om mense te nader nie. 

Ten tweede kan dit wees dat sy nie self wil inisiatief neem nie, ander moet dit 

vir haar doen. Dis kan 'n tipe van: "die-wereld-skuld-my" - houding wees. 

4.4.5 Die Persoonlike, Huislike, Sosiale en Formele verhoudingevraelys 

Die PHSF soos deur Sonja voltooi, sal voorts bespreek word. 

Die toets word ge"interpreteer volgens hoe en lae tellings. Die staneges 1, 2 

en 3 is laag, die staneges 4, 5 en 6 is gemiddeld en die staneges 7, 8 en 9 is 

hoog. 'n Hoe telling toon goeie aanpassing, terwyl 'n lae telling op 

wanaanpassing dui. In die geval van tellings bo 'n stanege van 5 word 'n 
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positiewe waarde aan die komponent geheg. 'n Negatiewe waarde word aan 

die komponent geheg indien tellings laer is as 'n stanege van 5. 

Tabel 4.6 - Sonja se profiel op die PHSF 

Dimensies Roupunt Stanege 

P1 - Selfvertroue 25 5 

P2 - Eiewaarde 26 8 

P3 - Selfbeheer 26 5 

P4 - Senuweeagtigheid 20 3 

P5- Gesondheid 25 3 

H6- Gesinsinvloede 25 4 

H7 - Persoonlike vryheid 27 7 

SB - Sosialiteit-G 25 5 

S9 - Sosialiteit-S 19 4 

S 10 - Morele in slag 30 4 

F11 - Formele verhoudinge 32 6 

G 12 - Gewensdheidskaal 25 8 

Dit wil voorkom asof Sonja selfvertroue het. Sy het 'n hoe telling behaal op 

eiewaarde. Alhoewel haar eiewaarde hoog is, is haar selfkonseptelling 3. 

Haar telling ten opsigte van selfbeheer was gemiddeld. Dit wil voorkom of 

Sonja sosiaal goed aangepas is, sy het hoe gemiddelde telling behaal op die 

toets formele verhoudinge. Sy het 'n gemiddelde telling behaal op die toets 

Sosialiteit-G. 

Dit lyk asof Sonja senuweeagtig is. Sy toon redelike swak aanpassing 

aangesien sy lae tellings op gesondheid, gesinsinvloede, persoonlike vryheid, 

sosialiteit-S en morele inslag toon. 

Haar huislike verhoudinge toon 'n mate van wanaanpassing asook haar 

morele inslag- waarskynlik as gevolg van min samehorigheid met haar gesin. 
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Alhoewel haar verhoudinge in groepsverband goed is, is haar verhoudinge 

met individuele persone swak. 

Die geldigheid van voorgaande gegewens word gestaaf deur die eerlikheid en 

erns waarmee sy die vraelys beantwoord het, soos blyk uit haar hoe telling op 

die gewensdheidskaal. 

4.4.6 Die Tematiese Appersepsietoets 

Die volgende kaarte is ingeskakel: I, II, Ill BM, VI GF en VII GF. 

AFNAME 

KAART 1: 

... 2" .. Die seuntjie wil dalk viool speel. 

Hy het dalk nog nie lesse gehad nie. 

. . . 5" .. As daar geld is sal sy ma-hulle 

hom viool laat speel. 
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Die woorde "dalk" dui op moontlike 

onsekerheid. Daar is 'n depressiewe 

ondertoon in die stelling. Sy sien die 

eise van die lewe raak, asook die 

geslag van die persoon. Hier kom 'n 

stuk ervaring van deel van 'n gesin 

wees, wat sy nooit gehad het nie, na 

vore . 

Hierdie stelling kan moontlik dui op 

konflik met die moederfiguur. Die 

"as" kan ook dui op wantroue. Haar 

begeerte om toegelaat te word om 

haar opgaaf te hanteer en om 

bogenoemde leemte aan te spreek 

kom na vore. 



... 3" .. Hy wag allank en begin moeg 

raak. Hy begin twyfel of sy rna hom 

lesse gaan laat neem of nie. 

KAART II 
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"Twyfel" kan dui op onsekerheid. 

"Wag" en "moeg" dui weer eens op 

'n depressiewe en passiewe 

ondertoon. Sy beskik nie oor die 

vermoe om inisiatief te neem om 

probleme aan te spreek nie. "Twyfel" 

dui daarop dat sy moed verloor om 

die opgaaf ooit self te hanteer. 

... 2" .. Dit is 'n plaasmeisie. Sy is baie Die bewustheid van die ge"isoleerd-

jonk. heid van haar bestaan in die kinder

huis kom na vore . 

... 3" .. Sy twyfel of sy op die plaas moet "Twyfel" dui moontlik op onsekerheid 

bly of dorp toe gaan. aangaande haar toekoms. Sy weet 

nie watter besluite om te neem nie. 

Daar buite is 'n vreemde wereld . 

... 2" .. Lyk of sy terug verlang plaas toe Dit wil voorkom of hier eensaamheid 

en wil nie dorp toe gaan nie. na vore kom. Dit is moontlik 'n 

aanduiding dat sy verlang na haar 

kinderdae waar sy haar ouers nog 

gehad het. Sy voel veilig waar sy 

nou is. Sy beset dat sy sal moet 

weggaan en openbaar vrees vir die 

vreemdheid daarvan. 

KAART Ill BM 

... 5" .. Dit lyk of hierdie vrou baie seer- Sy sien haarselfwaarskynlik as 

JANUARIE 2000 



gekry het. Dit lyk of iemand haar 

geslaan het. Dit lyk of sy huil. 

. . . 2" .. Sy wil nie haar gesig wys nie, 

want sy het diep seergekry. 

... 5" .. Sy sien nie uit na die toekoms 

nie. 

KAARTVI GF 

... 3" .. Die vrou word skrikgemaak 

deur 'n man uit haar verlede. 

Miskien het hy iets aan haar gedoen 

toe sy jonk was. 

... 2" .. Miskien is dit haar pa. Sy dink 

hy gaan haar weer seermaak soos 

vroeer, want sy skrik as sy hom sien. 
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die vrou wat seergekry het. 

Dit kom voor asof sy die pyn wat sy 

ervaar projekteer asof dit aan haar 

gedoen is . 

Hier word weer verwys na die seer. 

Sy assosieer haarself moonltik met 

die persoon wat seergekry het. Haar 

eie seer is waarskynlik baie diep. Dit 

kan ook projeksie wees van haar rna 

wat "diep seergekry" het. 

Hier kom weer 'n ondertoon van 

depressie na vore. Dit kan moontlik 

daarop dui dat sy haar seer ten 

opsigte van haar ouers nog nie 

verwerk het nie. 

Hierdie reaksie dui moontlik op die 

seer van haar verlede. "Miskien" 

dui waarskynlik op onsekerheid oor 

haar gevoelens. Fisieke aggressie 

is alreeds in Kaart Ill BM ingebring. 

Dit kom voor asof sy een of ander 

misbruik teenoor haar projekteer . 

Hierdie stelling dui op ambivalente 

gevoelens omtrent haar pa. 

("skrik" en "weer seermaak") 



KAARTVII GF 

... S" .. Dis 'n dogtertjie en haar rna. 

Die rna kyk na die dogtertjie se pop. 

... 3" .. Die rna probeer iets vir haar 

uit 'n boek lees. 

... 2" .. Die dogtertjie is baie kwaad 

en opstandig. Sy wil nie met haar 

praat nie. Sy kyk in 'n ander 

rigting. 

... 2" .. Sy hoor net hier en daar 'n 

woord wat haar rna se. 
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Dit dui moonltik op verlange na 

kinderdae. Sy herken en onthou die 

moeder-kind-verhouding. Sy maak 

nie oogkontak nie en projekteer haar 

onvermoe om te kommunikeer. 

Sy sien die moeder-dogter verhou

ding raak. 

Dit dui moontlik op onverwerkte 

gevoelens ten opsigte van die 

moeder se dood ( moeder het 

selfmoord gepleeg). Dit dui ook 

moontlik op passiewe aggressie. 

Dit dui moontlik op gevoelens van 

verwerping ten opsigte van die 

moederfiguur. 

4.4.6.1 Samevatting ten opsigte van die TAT 

In Kaart I kom daar by Sonja die begeerte na vore om deel van 'n gesin te 

wees. Sy het nog nie die ervaring beleef om deel van 'n gesin te wees nie, as 

gevolg van haar vroee opneming in die kinderhuis. 

In hierdie kaart kom die begeerte na vore dat sy graag bogenoemde leemte 

wil aanspreek. Sy kom passief voor en beskik nie oor die vermoe om die 

probleem aan te spreek nie. 
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In Kaart II projekteer sy haar ge"isoleerde bestaan in die kinderhuis. Sy ervaar 

ambivalente gevoelens. Sy voel veilig waar sy nou is, maar sy beset dat daar 

'n dag sal kom wat sy die kinderhuis sal moet verlaat. Sy vrees die weggaan 

en die we reid daar buite. Alles in die toekoms is vir haar vreemd. 

In Kaart Ill BM projekteer sy haar rna wat diep seergekry het en nie kans sien 

vir die toekoms nie. Sy projekteer waarskynlik ook haar eie seerkry. 

In Kaart VI GF word ambivalente gevoelens omtrent haar pa geprojekteer. Sy 

projekteer in hierdie kaart beslis een of ander misbruik teenoor haar. 

In Kaart VII GF kom haar verlange na haar moeder en haar kinderdae duidelik 

na vore. Sy projekteer onverwerkte gevoelens van aggressie teenoor haar 

rna, miskien vanwee die selfmoord. 

Volgens bogenoemde kaarte kan die afleiding gemaak word dat Sonja 

onverwerkte gevoelens en emosies beleef teenoor haar vader en haar 

moeder. Sy het diep seergekry in die verlede en het daardie seerkry nog nie 

verwerk nie. Sy het heimwee na haar kinderdae en het die begeerte om deel 

van 'n gesin te wees. 

Sy ervaar ambivalente emosies omtrent die kinderhuis. Sy voel ge"isoleerd 

maar is bang vir die wereld daar buite. In die kinderhuis voel sy veilig want 

alles is vir haar bekend, maar tog het sy die begeerte om die wereld daar 

buite te sien. 

4.4.7 Ge"integreerde persoonsbeeld 

Volgens die media wat in die diepte-ondersoek gebruik is wil dit voorkom asof 

Sonja haarself nog nie regtig ken nie. Sy ervaar ambivalente gevoelens en 

emosies ten opsigte van haar verlede, hede en toekoms. Daar kom baie 

onsekerheid na vore, veral ten opsigte van haar toekoms. Vrees bestaan vir 
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die weggaan uit die kinderhuis en die wereld daar buite. Sonja wil haarself 

graag sien as iemand wat sosiaal goed aangepas is. Tog ondervind sy 

probleme wat haar sosiale aanpassing betref. Onverwerkte en aggressiewe 

gevoelens omtrent die dood van haar vader en moeder kom na vore. 

4.5 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is die empiriese ondersoek beskryf. Die interpretasie, 

asook die diepte-ondersoek is onderskeidelik bespreek. 

In die volgende hoofstuk sal die gevolgtrekking en sintese van elke hoofstuk 

afsonderlik bespreek word. 
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HOOFSTUK 5 

GEVOLGTREKKING EN SINTESE 

In die vorige hoofstuk is die empiriese ondersoek bespreek. Die uitkomste 

van elke hoofstuk sal voorts bespreek word. 

5.1 HOOFSTUK 1: ORIENTERING TOT STUDIE 

5.1.1 In hierdie hoofstuk is die bewuswording van en motivering vir die studie 

bespreek. Die navorsingsprobleem is in die vorm van twee 

eksploratiewe navorsingsvrae gestel. Die probleemstelling is soos 

volg: 

i) Is daar 'n verskil tussen die selfkonsep van die kinderhuiskind 

en die kind wat by sy ouers woon? 

ii) Wat is die verband op kwalitatiewe vlak tussen die 

kinderhuiskind se selfkonsep en sy algemene suksesbelewing? 

5.1.2 Die doel met die studie is uiteengesit. Belangrike begrippe wat in die 

studie gebruik word, is omskryf en verduidelik. 

5.1.3 Die hoofstuk is afgesluit met 'n plan vir elke hoofstuk wat volg. 

5.2 HOOFSTUK 2: BESTUDERING VAN DIE SELFKONSEP BINNE DIE 

RAAMWERK VAN DIE SIELKUNDIGE OPVOEDKUNDE 

5.2.1 In hierdie hoofstuk is die ontwikkelingskrisisse volgens Erikson 

bespreek. Volgens Erikson is daar agt stadia wat elk gekenmerk word 

deur 'n psigo-sosiale krisis. Wanneer die een krisis van een stadium 
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suksesvol opgelos is, kan dit die hantering van die daaropvolgende 

krisis vergemaklik. 

Die adolessent bevind homself in die stadium van identiteitsvestiging 

teenoor identiteitsverwarring. Die kinderhuiskind is in hierdie tydperk 

afhanklik van die samelewing om 'n eie identiteit te vorm. 

5.2.2 Daar is aandag gegee aan die adolessent se ontwikkeling. Die 

adolessent se fisieke ontwikkeling word gekenmerk deur verskeie 

veranderinge. Die adolessent bevind homself in 'n kritieke periode vir 

die ontwikkeling van die selfkonsep as gevolg van die genoemde 

veranderinge. 

5.2.3 Kognitiewe ontwikkeling vir die ontwikkelingsvlak van die adolessent, 

volgens Piaget se teorie van kognitiewe ontwikkeling is bespreek. Die 

adolessent bevind hom in die stadium van formeel-operasionele denke. 

Dit impliseer onder andere dat alles vir die adolessent ingewikkelder is. 

5.2.4 Die morele ontwikkeling van die adolessent is volgens Kohlberg se drie 

vlakke naamlik die prekonvensionele vlak, die konvensionele vlak en 

die post-konvensionele vlak, bespreek. Aangesien morele ontwikkeling 

en kognitiewe ontwikkeling hand-aan-hand loop, behoort die 

adolessent se morele ontwikkeling sodanig gevestig te wees dat hy 

gedurende hierdie jare reeds oor gevestigde waardes en normes 

beskik. 

5.2.5 Die sosiale ontwikkeling en identiteitsontwikkeling van die adolessent is 

bespreek. Tydens adolessensie vind die grootste mate van 

identiteitsontwikkeling plaas. Toereikende identiteitsvorming vind plaas 

wanneer die kind toegerus is met vertroue, outonomie, inisiatief en 

arbeidsaamheid. Vir die verkryging van vertroue is die kwaliteit van die 

verhouding met die moeder van die allergrootste belang. Die kind se 
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liggaamlike ryping stel hom in staat om meer outonomie te verkry en sy 

eie wil te volg. Die groter bewegingsvryheid en outonomie van die kind 

stel hom in staat om selfstandig te kan optree. Sekere vaardighede 

wat vir die volwasse lewe nodig is, word deur die kind bemeester. Die 

ervaring van sukses is belangrik en hierin speel die skool'n belangrike 

rol. 

5.2.6 Die adolessent se relasies met sy ouers en ander persone het aandag 

geniet. Daar is bevind dat die verhouding tussen ouer en kind en die 

gesinsklimaat grootliks bepaal hoe en wat die kind as volwassene sal 

wees en hoe hy homself as volwassene sal sien. Buiten die kind se 

relasies met sy ouers, is daar ook relasies met sy portuurgroep en 

onderwysers wat net so 'n belangrike invloed op hom uitoefen op sy 

pad na volwassewording. 

Daar is ook aandag gegee aan die opvoedingsklimaat in die ouerhuis 

en by die skool. Die opvoedingsklimaat is daardie elemente wat 

opvoeding moontlik maak naamlik liefde, kennis, sorg, respek, vertroue 

en eerlikheid. By die kinderhuiskind ontbreek sommige van hierdie 

elemente en kan dit moontlik die oorsaak wees dat hierdie kinders 'n 

lae selfkonsep het en moeilik sukses beleef. 

5.2. 7 Die Sielkundig-Opvoedkundige kategoriee is voorts bespreek. Die 

kategoriee motivering, betrokkenheid, betekenisgewing en belewing is 

bespreek. Die siklus en wisselwerking tussen hierdie kategoriee is 

uitgewys en verduidelik. 

5.2.8 Faktore wat selfkonsepontwikkeling be"invloed byvoorbeeld 

vaardighede, sosiale kontak en terugvoer, is bespreek. Daar is gekyk 

na die dinamiek van die selfkonsep. Die selfkonsep kan realisties 

positief, realisties negatief, onrealisties positief of onrealisties negatief 
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wees en is veranderbaar na gelang van die omstandighede waarin die 

adolessent hom bevind. 

5.2.9 Selfaktualisering as 'n uitkoms van die wisselwerking tussen die 

Sielkundig-Opvoedkundige kategoriee is bespreek. Die persoon wat 

homself toereikend aktualiseer, kan gesien word as mens in volle sin 

van die woord. As gevolg van groot getalle kinderhuiskinders en 'n 

tekort aan deurlopende, veilige, sinvolle en belangstellende 

verhoudings met volwassenes, bestaan die moontlikheid dat daar nie 

'n gevoel van bekwaamheid, prestasie, selfvertroue en persoonlike 

sterkte by die kind ontwikkel nie. Dit wil dus voorkom asof die kind se 

ontwikkeling tot selfaktualisering gerem word. 

5.3 HOOFSTUK 3: NAVORSINGSONTWERP EN -METODOLOGIE 

Die probleem wat in hierdie studie ondersoek is, handel oor die verband wat 

daar bestaan tussen die selfkonsepontwikkeling van die kinderhuiskind en die 

mate van suksesbelewing wat hy ervaar. 

Waar die probleem in hoofstuk 2 benader is deur by die literatuur aan te sluit, 

was die doel van hierdie hoofstuk om die beplanning van die empiriese 

navorsing uiteen te sit. 

Respondente, bestaande uit 14 Graad 11 kinderhuiskinders en 14 Graad 11 

ouerhuiskinders uit albei geslagte is geselekteer. 

Die volgende media is toegepas: 

Die Adolessente Selfkonsepskaal (ASKS) 

Die Persoonlike, Huislike, Sosiale en Formele Verhoudingevraelys 

(PHSF) 
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'n Diepte-ondersoek is op een respondent uit die kinderhuisgroep wat 

verteenwoordigend van die proefgroep is, uitgevoer. 

Die volgende media is in die diepte-ondersoek gebruik: 

Onderhoudvoering 

Adolessente Selfkonsepskaal (ASKS) 

"Emotional Profile Index" (EPI) 

Persoonlike, Huislike, Sosiale en Formele Verhoudingevraelys (PHSF) 

T ematiese Appersepsietoets (TAT) 

5.4 HOOFSTUK 4: BESKRYWING VAN DIE EMPIRIESE ONDERSOEK 

In hoofstuk 3 is die resultate en bevindings wat deur hierdie ondersoek aan 

die lig gebring is, bespreek. Die ondersoek het die volgende aan die lig 

gebring: 

Bevindinge en gevolgtrekkings rakende die studie 

5.4.1 Die Adolessente Selfkonsepskaal (ASKS) 

5.4.1.1 Die gemiddelde algemene selfkonseptelling van die respondente 

wat by hulle ouers woon val in die kategorie van 'n hoe gemiddelde 

selfkonsep. Die gemiddelde stanege vir die groep is 6. 

Die gemiddelde algemene selfkonseptelling van die respondente 

wat in die kinderhuis woon val in die kategorie van 'n lae 

gemiddelde selfkonsep. Die gemiddelde stanege vir die groep is 4. 

5.4.1.2 Uit die gegewens kan gesien word dat daar in die ouerhuisgroep 

een respondent is met 'n lae algemene selfkonsep. Agt 
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respondente het 'n gemiddelde selfkonsep en vyf leerders het 'n 

hoe algemene selfkonsep. 

In die kinderhuisgroep is daar ses respondente met 'n lae algemene 

selfkonsep. Vier respondente het 'n gemiddelde algemene 

selfkonsep en een respondent het 'n hoe algemene selfkonsep. 

Is daar 'n verskil tussen die setfkonsep van die kinderhuiskind en 

die kind wat by sy ouers woon? 

Daar is bevind dat die kinderhuisgroep 'n laer algemene selfkonsep 

as die ouerhuisgroep het. 

5.4.2 Die Persoonlike, Huislike, Sosiale en Formele Verhoudingevraelys 

(PHSF) 

Die PHSF is deur die 14 kinderhuiskinders voltooi. 

Die statistiese gegewens is kwalitatief verwerk. Die volgende 

bevindinge het na vore gekom: 

5.4.2.1 Daar is by 12 respondente wei 'n verband tussen hulle 

selfkonseptelling en hulle suksesbelewing. Daar is by twee 

respondente 'n gedeeltelike verband tussen hulle selfkonseptelling 

en hulle suksesbelewing. 

5.4.3 Samevatting ten opsigte van die ASKS en PHSF 

Wat is die verband op kwalitatiewe vlak tussen die kinderhuiskind se 

vlak van selfkonsep en sy algemene suksesbelewing? 
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Opsommend kan die afleiding bevestig word dat daar wei 'n verband 

bestaan tussen selfkonsepontwikkeling en die belewing van sukses. 

5.4.4 Bevindinge en gevolgtrekkings rakende die diepte-ondersoek - Sonja 

5.4.4.1 Die onderhoud 

Uit die onderhoud het dit na vore gekom dat Sonja onverwerkte 

gevoelens en emosies het aangaande die dood van haar ouers. 

Volgens haarself is sy 'n goed aangepaste en gelukkige mens. 

5.4.4.2 Adolessente Selfkonsepskaal 

Sonja het 'n algemene selfkonseptelling van 62 wat haar 'n stanege 

van 3 besorg. Sy beskik dus oor 'n lae selfkonsep. 

Daar kom baie ambivalente antwoorde in die toets na vore. Dit wil 

voorkom asof sy haarself nie ken nie. Sy beskryf haarself as 

iemand wat gemaklik voel in vreemde geselskap, maar sy voel 

minderwaardig teenoor haar vriende. Dit blyk asof sy impulsief is 

en 'n ongelooflike begeerte het om sosiaal aanvaar te word. 

5.4.4.3 Emotional Profile Index 

Dit wil voorkom asof Sonja behoefte het aan sosiale kontak. Tog 

skram sy weg van sosiale verkeer. Sy neig om asosiaal, 

onvriendelik en passief te wees. Daar kom 'n mate van konflik voor 

by behoedsaam (hoog) en aggressief (laag). Haar aggressie word 

moontlik in passiewe aggressie verbloem. 
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5.4.4.4 Persoonlike, Huislike, Sosiale en Formele Verhoudingevraelys 

Sonja se verhoudinge in groepsverband is goed. Haar verhoudinge 

met individuele persone is egter swak. Haar huislike verhoudinge 

toon 'n mate van wanaanpassing - waarskynlik as gevolg van min 

samehorigheid met haar biologiese familie. 

5.4.4.5 Tematiese Appersepsietoets 

Dit wil voorkom asof Sonja die begeerte ervaar om deel van 'n 

gesin te wees. Sy het die begeerte om hierdie leemte in haar lewe 

aan te spreek, maar sy beskik nie oor die vermoe om dit te kan 

doen nie. 

Sy is bewus van haar gei"soleerdheid in die kinderhuis. Sy vrees 

die we reid buite die kinderhuis. Sy projekteer haar seerkry. Sy 

ervaar onverwerkte gevoelens van aggressie teenoor haar vader en 

haar moeder. 

5.5 AANBEVELINGS 

Kinderhuispersoneel moet tot die besef gebring word dat hulle die 

leerders se rolmodelle is. Hulle manier van opvoed, optree en lewe het 

'n baie groot invloed op die leerders se selfkonsep, 

selfkonsepontwikkeling en uiteindelik hulle suksesbelewing. 

Daar word aanbeveel dat kinderhuispersoneel klem le op motivering tot 

die belewing van sukses op aile fasette van die leerder se lewe, 

byvoorbeeld akademies, kultureel, sport of selfs netheid binne 

huisverband. 
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Leerders moet deur die kinderhuispersoneel begelei word om 

mislukkings, sowel as suksesse te kan hanteer. 

Die skool en personeel behoort daaraan aandag te gee dat hulle 

kinderhuiskinders aanvaar soos enige ander leerder. 

Kinderhuiskinders behoort gemotiveer en aangemoedig te word deur 

die personeel om te presteer en sukses te beleef. 

Leerders kan deur die bywoon van werkswinkels geleer word hoe om 

positief teenoor hulleself te wees en sodoende te groei tot positiewe 

selfkonsepontwikkeling en suksesbelewing. 

5.6 LEEMTES IN DIE STUDIE 

i. Die proefgroepe is baie klein, daarom is die bevindings nie 

algemeen geldig nie. 

ii. Ander veranderlikes wat suksesbelewing kan be"invloed kan 

ondersoek word om 'n wyer beeld te gee. 

iii. Riglyne kan nie nagevors word om hierdie probleem aan te 

spreek nie. 

5.7 SLOT 

Die ontwikkeling van 'n positiewe selfkonsep en die belewing van 

sukses is van belang vir elke individu. Die selfkonsep kring uit na elke 

aspek van 'n mens se lewe. Daarvolgens word situasies as positief of 

as negatief ervaar. 
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Die belangrikheid van die ouer en die onderwyser se aandeel in die 

ontwikkeling van 'n kind se selfkonsep kan nooit onderskat word nie. 

Die adolessent bevind homself in 'n belangrike fase van 

selfkonsepontwikkeling. Hierdie fase moet met deernis en erns 

hanteer word. 

'n Positiewe selfkonsep is die sleutel tot selfaktualisering en 'n 

positiewe lewensuitkyk. 
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