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Bogenoemde empiriese ondersoek en metingskale beantwoord die tweede navorsingsvraag.

Na aanleiding van die studie word tot die gevolgtrekking gekom dat 'n spelterapeutiese program vir die emosioneel beseerde 
pre-adolessent vanuit die Gestaltbenadering suksesvol toegepas is en die pre-adolessente bemagtig is deur die gebruik van 
die program. Die resultate van die program is deur twee metingskale getoets. Aanbevelings met betrekking tot die 
programinhoud en verdere navorsing word na aanleiding van die gevolgtrekkings geformuleer.

 

 

�          Die invloed wat mishandeling het op die ontwikkeling van die pre-adolessent en hoe daaraan deur spelterapie 
aandag verleen kan word.

�          'n Teoretiese fundering van die Gestaltbenadering en die toepassing van die benadering binne die teoretiese 
spelterapeutiese proses met die pre-adolessent.

Bogenoemde teoretiese perspektief beantwoord die eerste navorsingsvraag.

Ter aanvulling van die literatuurstudie word 'n empiriese ondersoek onderneem. 'n Kwalitatiewe studie is voltooi deur die 
implementering van ?n spelterapeutiese program. Die program is tydens agt sessies deur agt aktiwiteitsvorms 
geïmplementeer. Hierdeur word regstreekse, stelselmatige en deelnemende waarneming bekom en direk op die 
aktiwiteitsvorm gedokumenteer wat die vorm van die gevallestudiebeskrywing aanneem.

                                                                                OPSOMMING

. Emosionele mishandeling kom in alle vorms van mishandeling en verwaarlosing voor, wat daartoe lei dat die impak van 
emosionele mishandeling 'n totale invloed het op al die ontwikkelingsfaktore van die pre-adolessent in die stadium waar hy 
reeds uitreik na eie onafhanklikheid en waarin verhoudings met sy omgewing wat belangrik is. Die Gestaltbenadering 
waarvolgens die aanbevole program geskryf is, maak voorsiening daarvoor dat die program deur middel van 'n holistiese 
beskouing die kind in kontak met homself, sy omgewing en die belewenis daarvan bring. Hierdeur word hy bemagtig om die 
traumatiese gebeure te verwerk en te hanteer. Die studie fokus daarop om deur middel van 'n beskrywende ondersoek en 
volgens die eerste vyf fases van die intervensienavorsingsontwerp 'n spelterapeutiese program vir die emosioneel beseerde 
pre-adolessent binne die Gestaltbenadering te ontwikkel en te benut.

'n Literatuurstudie is gedoen waartydens 'n teoretiese perspektief op die volgende aspekte bekom is:

�          Die impak van emosionele mishandeling binne gesinsverband op die pre-adolessent.
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