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HOOFSTUK 1

ALGEMENE ORIëNTERING

Met hierdie navorsing word gefokus op die ontwikkeling van 'n spelterapeutiese program vir die emosioneel beseerde
pre-adolessent binne die Gestaltbenadering. Die program moet dien as hulpprogram vir die terapeute in die han-
tering van die emosioneel beseerde pre-adolessent binne emosionele kindermishandeling.

Kindermishandeling is 'n verskynsel waar kinders die slagoffers is van ouers, voogde, versorgers of ander persone
wat hulle opsetlik fisies, psigies en emosioneel leed aandoen, en soms ook seksueel misbruik of toelaat dat hulle
seksueel misbruik word. Dit is een van die mees traumatiese ervarings wat deur 'n kind beleef kan word en het 'n
invloed op sy fisiese, psigiese, sosiale en emosionele ontwikkeling. Emosionele mishandeling kom in al die vorms

van mishandeling voor, naamlik fisies, psigies, emosioneel en seksueel. In die studie word op die emosionele
ervaring, gedrag en die hantering daarvan deur die emosioneel beseerde pre-adolessent gefokus.

Spelterapie binne die Gestaltteoretiese raamwerk, in die pre-adolessente ontwikkelingsstaduim, word benut om die

program te ontwikkel, sodat die program gerig kan word op die wetenskaplik gefundeerde spelterapeutiese
hulpverleningsprogram wat vir die emosioneel beseerde pre-adolessent ontwikkel is.

In hierdie hoofstuk word daar gefokus op die motivering vir die keuse van die onderwerp, die probleemstelling en

navorsingsvrae, die doel en doelwitte, voorondersoek, navorsingsmetodologie, begrensing van die studie, definiëring
van relevante begrippe en die indeling van die navorsingsverslag.

1.1 MOTIVERING VIR DIE KEUSE VAN DIE ONDERWERP

Verskeie bronne, byvoorbeeld die Vaktaalkomitee vir Maatskaplike Werk (1995:32), Gil (1991:3-9), American
Psychiatric Association (1999:682), Clark et al (2002:76), beskryf kindermishandeling as 'n verskynsel waar kinders
die slagoffers is wat fisies, psigies, emosioneel en seksueel opsetlik deur hul ouers, voogde, versorgers of 'n ander

persoon leed aangedoen word. Die verskynsel het tot gevolg dat die kinders onderworpe is aan verwerping, ver-
waarlosing, terrorisering, antisosiale gedrag, seksuele blootstelling, minimum opvoeding en stimulasie, en onrea-
listiese en onbetroubare ouerskap (Briere 1992: 9).

In al die vorms van mishandeling -- fisies, psigies, emosioneel en  seksueel -- speel die emosionele impak van die
mishandeling 'n baie belangrike rol en dit het 'n direkte invloed op die kind se gedrag wat hy dan nie verstaan en
beheer oor het nie. In die navorsingstudie word die bespreking gewy aan die impak van die emosionele mishandeling
in die verskillende vorms van mishandeling. Die toepassing is daardie verskillende wyses van die spelterapeutiese

program wat hulpverlening aan die pre-adolessent kan verleen en vorm deel van die studie.
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Die emosies en gedragsuiting van die pre-adolessent in die vorms van mishandeling is in die studie bepaal en
kortliks soos volg geïdentifiseer:

• Fisiese mishandeling is 'n doelbewuste optrede van die ouer met die doel om die kind te beseer (Wiebe
1996:5). Die mishandeling gee aanleiding tot die volgende gedrag by die kind: onttrekking, depressie, tekort
aan spontaniteit, kroniese kopseer, maagpyn, aggressie, selfvernietigende gedrag, lae selfbeeld, opstan-
digheid en kompulsiwiteit (Briere 1992:23 en 55-58: Gil 1991:13).

• Seksuele mishandeling is enige seksuele kontak tussen 'n kind en volwassene met die doel om die
volwassene se behoefte te bevredig of die kind deur mag en dreigemente te dwing om deel te neem. Enige
vorm van blootstelling aan pornografie of prostitusie is ook seksuele mishandeling (Clark et al 2002:72).
Ryan & Blum  in Laubscher (1997:100) handhaaf die mening dat 'n siklus van seksuele gedrag volg nadat 'n

gebeurtenis plaasgevind het en dat die kind dan die slagoffer van die proses word. Die siklus vorm die
volgende gedragspatroon:

1 Gevoel van "arme ek"

2 Hopeloosheid
3 Isolasie
4 Woede
5 Fantasie

6 Beplan om die fantasie rondom die seksuele gedrag uit te voer
7 Besluitneming om die plan tot realiteit te bring
8 Gebruik van seksuele gedrag – nou ook op die slagoffer
9 Angstigheid omdat negatiewe gedrag en reaksie daarop verwag word en dat betrokkenheid dus

ontken word
10 Konfrontasie wat lei tot 'n belofte om dit nooit weer te doen nie
11 Ontkenning dat 'n belofte ooit gemaak is dat die gebeurtenis plaasgevind het

Dit is duidelik in die hele siklus van seksuele gedrag dat die emosionele belewenis van die molestering 'n
direkte invloed op die kind se gedrag het.
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• Kinderverwaarlosing is die begrip wat gebruik word wanneer 'n ouer nie in kinders se fisiese, mediese,
toesig- en opvoedkundige behoeftes voorsien nie. Verwaarlosing stel die kind bloot aan onrealistiese eise

(omdat die kind se ontwikkeling nie in ag geneem word nie), fisiese nadeel (waar hy verwerping en angs
kan beleef), onvoldoende skoolopleiding (wat sy vermoë om aan te pas in die samelewing beïnvloed), ge-
brekkige mediese en fisiese versorging en vertroeteling (wat aan die kind geen beskerming en sekuriteit
gee nie) (Wiebe 1996:11 en Wissom 1990:7). Gevolglik is dit duidelik dat die kind se selfbeeldvorming,
emosionele belewenis en gedrag negatief beïnvloed word.

• Emosionele mishandeling is ouers se inkonsekwente herhalende gedrag wat die kind se selfbeeld beskadig,
sy vermoë beïnvloed om iets te bereik, die sin vernietig om aan iemand te behoort, en die kind se vermoë
beïnvloed om gesond en met lewenskrag te ontwikkel (Iwaniec 1995:14 ). Gevolglik is die kind ongelukkig

en angstig, en sy vermoë om te presteer en intellektueel te ontwikkel, bly staties of verminder (OHagan
1993:34 ).

Uit die teorie het die navorser vasgestel dat die volgende faktore aanleiding gegee het tot die mishandeling van die

pre-adolessent:

• Die ouer of versorger kan nie sy eie pyn of hartseer verwerk nie en blameer die kinders deur hulle met ag-
gressie te hanteer. Dit gee dan aanleiding daartoe dat die kinders verwerping ervaar en met aggressie of

regressie reageer, wat dan op sy beurt aanleiding gee tot mishandeling (Wiebe 1996:58). As die ouer of
versorger dus nie self sy emosionele belewenis van gebeure in die verlede verwerk het nie, kan dit aanlei-
ding gee tot mishandeling van die kind wat hy versorg.

• Gesinsfaktore wat aanleiding gee tot die mishandeling van kinders is soos volg deur Laubscher (1997:142),
Wiebe (1996:58) en Wissom  (1990:461) uitgelig:

o Die kind word as die sondebok beskou vir die huweliks- en finansiële probleme, dood en skeiding van

ouers en die ouers se onvermoë om hulle om standighede te hanteer.
o Kommunikasiepatrone in die gesin fokus op dit wat die kind verkeerd doen en is altyd dreigend, ver-

kleinerend en afbrekend. Dit moedig die kind aan tot negatiewe gedrag wat uitgevoer word om aandag
te bekom. Hieruit ontwikkel die kind dan 'n lae selfbeeld .

o Die kommunikasiepatroon toon dikwels dat die ouers 'n lae selfbeeld besit met die gevolg dat die
kinders ook 'n lae selfbeeld ontwikkel.

o Onrealistiese verwagtings word van die kind gekoester omdat die kind met die ander kinders vergelyk
word of dat onrealistiese verwagtings ten opsigte van sy ouderdomsfase gestel word, wat dan self-

vertroue en selfbeeld negatief beïnvloed.
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o Lakse en wisselvallige dissiplinering van die kinders wat baie angs en aggressiewe emosies by die
kinders veroorsaak.

o Blootstelling aan seks en geweld in die huis en op televisie, wat veral by die jonger kind vrees, angs en

aggressie veroorsaak.
o Geslagsrol- en geslagstereotipering wat die ouers van die kinders vereis. Dit het 'n negatiewe invloed

op die volle potensiaal en ontwikkeling van die kind.

• Met betrekking tot sosiale en kulturele faktore wat aanleiding gee tot mishandeling, verwys Briere (1992:14)

en Wiebe (1996:59) na die spanning wat die ouers in hulle persoonlike lewe ervaar, die sosiale druk wat op
die ouers geplaas word in die gemeenskap en in hulle werk en die finansiële druk wat die ouers ervaar. Dit
kan aanleiding gee tot drank- en dwelmmisbruik, wat ook 'n negatiewe klimaat in die gesin skep.

Uit die bogenoemde verskynsels is dit baie duidelik dat al die faktore aanleiding kan gee tot mishandeling van die
kind. Al die verskynsels het ook 'n impak op die emosionele belewenis van die kind wat dan 'n invloed het op die kind
se totale ontwikkeling.

Kindermishandeling het ook 'n inpak op die emosionele ontwikkeling van die kind. Volgens Erikson se ontwikke-
lingsfases in Louw (1996:64) moet pre-adolessente formele vaardighede aanleer om minderwaardigheid te voorkom.
Dit kan bepaal word deur te vra: "Wie is ek, tot watter groep behoort ek en wat wil ek bereik?” Dit het 'n invloed  op
sy verhouding met homself en sy omgewing. Hierdie vierde stadium van ontwikkeling van die kind vanaf ses tot

dertien jaar word soos volg beskryf: “Industry versus Inferiority -- here the child learn the more formal skills of life”. Dit
is 'n kritieke stadium van die kind se kognitiewe, sosiale, emosionele en selfkonsepontwikkeling waar die grondslag
ten opsigte van sy volwasse lewensvaardighede gevorm word (Louw 1996:325). Die kind wat nie hierdie stadium
suksesvol voltooi nie, sal voel dat hy `n mislukking is wat nie die lewensvaardigheid bemeester het om as

volwassene te funksioneer nie. Volgens Clark et al (2002:76) is die gevolge van mishandeling in die pre-adolessent
depressie, onttrekking en aggressiewe gedrag, swak verhoudings met sy portuurgroep, die aanvaarding van verant-
woordelikheid vir fisiese straf, moeilike herkenning van ander persone se emosies, probleme om sosiale rolle in die
samelewing te verstaan en hy presteer onder sy vermoë op skool en op enige ander gebied. Dit is dus noodsaaklik

dat die kind terapie ontvang. Deur die spelterapieprogram kan hy weer in staat gestel word om die lewensvaardig-
hede aan te leer en sy eie identiteit te herstel.

Die noodsaaklikheid van terapie word uitgewys deur die volgende statistiese gegewens te beklemtoon:

In 1994 is 15,878 gevalle van kindermishandeling landswyd by die kinderbeskermingseenhede aangemeld.  In 1998
was dit 22,730.  Die aanmeldings het dus met 6,852 (43.15%) in vier jaar gestyg (Van Niekerk 2003:2). As die
aanmelding teen dieselfde koers sou eskaleer, sou daar in 2002 32,538 en in 2006 29,582 kinders aangemeld word.
Die nuutste statistiek wat die SA Polisiediens verskaf het (Children's Charter of South Africa 2003:1) verskil baie van

bogenoemde statistiek: einde-2002 is daar slegs 3,789 mishandelde kinders by die polisiediens aangemeld en in
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1998 slegs 2,083.  Dit wil voorkom of laasgenoemde syfers nie die mishandeling volledig aandui nie, want die Suid-
Afrikaanse Vrouefederasie (SAVF) alleen het in 2002 744 kinders deur die statutêre proses hanteer.  Daarby
funksioneer die SAVF slegs in vier provinsies en is maar net een nie-regeringswelsynsorganisasie wat

kinderbeskermingdienste lewer (SAVF 2002:2). Uit die statistiek van die Polisiediens soos deur Children's Charter of
South Africa aangetoon is, is dit duidelik dat die regsproses nie effektief is om kinders te beskerm nie en dat die
publiek huiwerig is om kinders aan die Suid-Afrikaanse regsproses bloot te stel. Die stelling word deur die senior
amptenare van die polisie self bevestig: "At a recent national workshop with senior personnel in the criminal justice
system and others who work with sexually assaulted children, when asked if they would report the sexual assault of

their own child to the CJS as it presently functions, there was unanimous agreement that they would seek an
alternative solution" (Van Niekerk 2003:8).

Die navorser is van mening dat die vraag na terapeutiese dienste kan toeneem omdat die gemeenskap die kind so

gou moontlik weer in gesinsverband wil herstel eerder as om hom verder aan hofprosedure bloot te stel. As die kind
aan die hofprosedure blootgestel word, is spelterapeutiese dienste noodsaaklik om die proses met die kind te
hanteer en die traumatiese ervaring ná die hofverrigtinge en mishandeling te verwerk.

Die navorser is as maatskaplike werker getref deur die behoefte aan terapeutiese dienste vir die mishandelde kind –
veral nadat die gesinstigtingstatistiek (SAVF 2001:2-4 en SAVF  2002:2-4) soos in figuur 1 aangedui, bekend gestel
is:

Figuur 1: SAVF-GESINSTIGTINGSTATESTIEK

INDELING VAN STATISTIEK 1/4/2001 –31/3/2002 1/4/2002-31/3/2003

Kinders in kinderhof hanteer 813 744

Voorkomende dienste aan kinders 1584 1653

Kinders betrokke in maatskaplike dienslewering 9894 11499

Die hantering van die emosioneel beseerde kind in die SAVF het in hierdie jaar deur die statutêre proses verminder

met 69 maar in die voorkomende diens weer toegeneem met 69. Direkte dienste aan kinders het dus  binne 'n jaar
konstant gebly. Kinders betrokke in maatskaplike dienslewering het met 1605 toegeneem in een jaar. Die navorser is
van mening dat daar 'n hoër vraag na maatskaplike werkers se spelterapeutiese dienste voorkom. Die doel van die
spelterapeutiesedienslewering fokus ook daarop om die regsprosedure uit te skakel en die emosionele trauma van

die hofprosedure te voorkom. Indien statutêre dienslewering vereis word, sal daar ook baie meer spesialiteitskennis
en -ervaring vereis word, veral waar die dienslewering van terapeute meer in aanvraag gaan raak om as deskun-
diges namens die kind in die hof te getuig.
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Die media het die gemeenskap bewus gemaak van kindermishandeling en die noodsaaklikheid vir die aanmelding
daarvan. Deur die Wet op Kindersorg is die geneeshere en hospitale verplig om mishandelde kinders aan te meld

(Wet op Kindersorg 1983:19). Die fisiek en seksueel mishandelde kind ontvang die meeste aandag in die media en
deur literatuur.

Emosionele mishandeling en die verwaarloosde kind ontvang baie minder aandag in die media en literatuur, omdat
dit moeilik bewys kan word. In die literatuur kom dit egter baie duidelik na vore dat al die vorms van mishandeling 'n

emosionele impak op die kind se gedrag en funksionering het (Laubscher 1997:100, Wiebe 1996:5, Briere 1992:23,
55-58, Gil 1991:13, Iwaniec 1995:14, OHagan 1993:34). 'n Emosioneel beseerde kind word aan al die vorms van
mishandeling blootgestel. Hieruit is dit duidelik dat daar 'n behoefte is aan 'n bruikbare spelterapeutiese program wat
die emosionele mishandeling aanspreek en al die vorms van mishandeling insluit.

Kindermishandeling word ook deur die Gewysigde Wet op Kindersorg, en in die Grondwet van Suid-Afrika beskryf as
oortreding van die regte van die kind en dat die oortreders deur die wet vervolg moet word (Gewysigde Wet op
Kindersorg 1999:19 en Grondwetlike Vergadering 1997:Logos Information Systems) Die navorser is van mening dat

'n terapeut deur middel van spelterapieprogram die impak en die omvang van emosionele mishandeling kan vasstel
en dit as getuienis by die hof kan aanbied. So 'n verslag sal aan die kinderhofverslag baie meer geloofwaardigheid
bied.

Uit die praktykervaring van die navorser blyk dit dat die pre-adolessent die meeste aangemeld word vir mishandeling
en die meeste kinderhofsake kom in dié ouderdomsfase voor. As hulp in dié fase aangebied word, kan dit gedrags-
probleme, dwelmmisbruik en botsing met die gereg voorkom (Ovens 1992:33). Die navorser is egter van mening dat
indien die mishandeling nie voorkom word nie, die spelterapeutiese program tog 'n positiewe invloed op die vermin-

dering van die gedrag kan hê.

Vanuit 'n holistiese beskouing en deur die benutting van 'n spelterapieprogram binne die Gestaltbenadering kan die
kind en sy omgewing in kontak met mekaar gebring word. Hy moet dus gehelp word om met die nodige bewustheid

te fokus op dit wat op sy voorgrond is ten einde selfregulering van sy emosionele belewenis en watter gedrag dit tot
gevolg het, te bereik (Louw 1996:633-635).

Die behoefte om navorsing te doen oor 'n spelterapeutiese program aan die emosioneel beseerde pre-adolessent

het ontwikkel uit die toename in kindermishandeling in die SAVF-sakelading. Dit impliseer `n vraag na terapie aan die
emosioneel mishandelde kind. Die navorser het as maatskaplike werker in die SAVF kindermishandeling as 'n
krisisaktiwiteit hanteer deur middel van statutêre ingryping en beveiliging van die kind. Die gebrek aan kennis en
vaardighede by professionele persone om die probleem meer effektief te hanteer, het na vore gekom.
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Die suksesvolle benutting van die spelterapeutiese program binne die Gestaltbenadering dra daartoe by dat effektief
aandag aan die probleem van die emosioneel beseerde pre-adolessent binne sy omgewing gegee kan word.

'n Spelterapieprogram as medium van terapie gee aan die kind geleentheid om sy emosionele bewuswording van die
mishandeling en sy belewenis daarvan binne sy eie ontwikkelingsstaduim en unieke menswees te verwerk. Die
spelterapieprogram kan voorkomend benut word teen verdere mishandeling en die kringloop breek waar die
volwassene wat as kind mishandel was, sy/haar kind ook mishandel. Kinderverwaarlosing is 'n spesialiteitsgebied
waarvoor min terapeute voldoende opleiding het.

Die spelterapieprogram kan as terapeutiese riglyn dien vir alle terapeute in verskillende professies. Hierdeur kan die
impak van emosionele mishandeling in alle vorms van mishandeling aangespreek word. Die terapeut kan dus binne
die spelterapeutiese program 'n baie doelgerigte, koste-effektiewe, terapeutiese diens aan die pre-adolessent en sy

omgewing lewer.

1.2 PROBLEEMFORMULERING EN NAVORSINGSVRAE

Probleemformulering is nodig om 'n presiese aanduiding te kry van die soort domeinverskynsel (individu, groep,
organisasie, sosiale interaksie of sosiale voorwerpe) en om vas te stel watter aspekte, eienskappe of dimensies van
die domeinverskynsel(s) nagevors gaan word (Mouton & Marais 1992:39).

Die navorsingsprobleem wat ondersoek word, is die ontwikkeling en ontwerp van 'n spelterapeutieseprogram vir die
emosioneel beseerde pre-adolessent vanuit die Gestaltbenadering om die benuttingswaarde daarvan te bepaal vir
spelterapeutiese hulpverlening aan die emosioneel mishandelde pre-adolessent.

Die emosioneel beseerde is aangespreek binne die konteks van emosionele mishandeling in die oorkoepelende be-
skrywing van al die vorms van mishandeling soos beskryf is in punt 1.11.3, en dié van die emosioneel beseerde soos
in punt 1.11.2 beskryf. Dit toon die groot inpak van die probleem op die kind. Emosionele mishandeling beïnvloed die
kind as individu, in sy gesin, sy verhouding met sy portuurgroep en sy verhouding in die gemeenskap (Wiebe

1996:58). Die trauma van kindermishandeling het 'n groter impak op die kind hoe jonger hy is, omdat dit 'n invloed op
sy sentrale senuweestelsel en kognitiewe funksionering het. Die jong kind beskik nie oor die vermoë om die totale
impak van die trauma te besef nie (Gil 1991:5 ). By die pre-adolessent is die vorming van lewensvaardigheid en die
aanleer  van die bou van verhouding van kardinale belang. Emosionele mishandeling beïnvloed dit negatief. Dit beïn-

vloed onder andere die kind se vermoë om stabiele verhoudings op te bou en sy selfbeeldvorming, wat weer
aanleiding gee tot ander emosionele probleme en selfs psigologiese response (Briere 1992:19).
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Die navorser is van mening dat 'n doelgerigte spelterapeutiese proses in die hantering van die emosioneel beseerde
pre-adolessent in die Gestaltbenadering aan die terapeut die geleentheid sal bied om aan die kind terapie te verskaf
ten opsigte van sy emosionele mishandeling en om weer in sy omgewing veilig te voel.

Om die situasie te kan aanspreek, is die volgende probleem geformuleer:

Vanuit praktykervaring is 'n leemte geïdentifiseer om die emosioneel beseerde pre-adolessent terapeuties te kon
begelei.

Die volgende navorsingsvrae lei die beskrywende en intervensiestudie:

• Uit watter komponente sal die mees toepaslike literatuurstudie saamgestel word vir 'n teoretiese raamwerk

en proses van die spelterapeutiese program met die emosioneel beseerde pre-adolessent vanuit die
Gestaltbenadering?

• Wat sal die benuttingswaarde van die spelterapeutiese program wees?

1.3 DOEL VAN DIE STUDIE

Daar word in ag geneem dat “'n navorsingsdoelstelling...`n breë aanduiding (is) van wat met die navorsing bereik wil
word” (Mouton & Marais 1992:42 ).

Die doel van die studie is om 'n effektiewe spelterapeutiese program te ontwikkel vir die emosioneel beseerde pre-
adolessent vanuit die Gestaltperspektief en om dan die benuttingswaarde daarvan te bepaal.

1.4 DOELWITTE VAN DIE STUDIE

Die volgende doelwitte vir die literatuur- en empiriese studie is bepaal:

• Die doen van 'n literatuurstudie (rekenaarsoektogte ingesluit) sodat bestaande navorsingskennis weergegee
kan word met betrekking tot die emosioneel beseerde pre-adolessent, met die fokus op mishandeling en
gesinsfaktore wat daartoe aanleiding gee.

• Die verkryging van 'n teoretiese fundering van die Gestaltbenadering met betrekking tot die teoretiese uit-

gangspunte, doelstellings en fases van die Gestaltterapeutiese proses.

• Vasstelling van die teoretiese aspekte wat die ontwikkeling van die pre-adolessent deur mishandeling van
die kind beïnvloed en hoe daaraan deur spelterapie aandag verleen kan word.

• Die ontwikkeling van 'n spelterapeutiese program vir die emosioneel beseerde pre-adolessent.
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• Die bepaling van die benuttingswaarde van die spelterapeutiese program deur die toepassing van die
program deur 10 terapeute met 22 emosioneel beseerde pre-adolessente waartydens daar herhaalde me-
ting van die funksionering van die pre-adolessent en die Gestalt-assesseringsproses van die kind gedoen

word om die waarde van die program te meet.

• Die kom tot gevolgtrekkings en aanbevelings te opsigte van die spelterapieprogram vir emosioneel beseer-
de pre-adolessente.

1.5  VOORONDERSOEK

Die Vaktaalkomitee vir Maatskaplike Werk (1995:70) definieer 'n voorondersoek as "(p)roses waarvolgens die
navorsingsontwerp vir 'n beoogde ondersoek getoets word."

Die navorsing is gelei deur die beskrywende en intervensienavorsingsontwerp in die kwalitatiewe benadering.

Die navorsing sluit 'n literatuurstudie in ten opsigte van die impak van kindermishandeling op die pre-adolessent, die
bepaling van die Gestaltterapeutiese proses, die invloed van mishandeling op die ontwikkeling van die kind en die
vasstelling van spelterapeutiese vorms en tegnieke wat in die spelterapeutiese program benut kan word.

As die empiriese ondersoek is 'n spelterapeutiese program benut deur terapeute om diens te lewer aan emosioneel
beseerde pre-adolessente wat aangemeld is by die Limpopo-provinsie se SAVF-maatskaplikewerkkantore en
FAMSA-beraders. Die waarde van die program is deur toetsing in die eerste en laaste sessie bepaal.

1.5.1  Navorsingsontwerp

Die navorsingsontwerp kan beskou word as die plan waarvolgens die navorsingsvrae beantwoord word. Dit spe-

sifiseer die data van wie dit benodig, watter data benodig word en wanneer dit benodig word (Scheurman 1983:21).
Die navorsing is beskrywend van aard en die intervensienavorsingsontwerp word as navorsingsontwerp benut om
die ondersoekvrae te beantwoord (De Vos 1998:384). 'n Volledige uiteensetting van die navorsingsontwerp word in
die afdeling Navorsingsmetodologie bespreek.

1.5.2 Literatuuroorsig

Toepaslike literatuurstudie wat alle beskikbare Suid Afrikaanse en internasionale bronne insluit, is bestudeer ten op-

sigte van emosionele kindermishandeling, pre-adolessente en spelterapeutiesetegnieke vanuit die Gestaltbepnadep-
ring. Sodoende het die literatuurstudie die navorser in staat gestel om deur middel van die navorsingsproses
probleme duidelik te formuleer, leemtes in die terrein van 'n terapeutiese program vir die emosioneel beseerde pre-
adolessent te identifiseer en sinvol te kon beplan vir die navorser se empiriese studie wat moes volg.
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Literatuur uit ander vakwetenskappe soos geneeskunde, sielkunde en opvoedkunde is ook benut en verskeie
bronne, waaronder boeke, vaktydskrifte, proefskrifte, verhandelings en skripsies, is geraadpleeg. Die literatuur is

bekom vanaf biblioteekdienste en deur middel van Internet-soektogte.

1.5.3 Identifisering van respondente

Gepaste respondente moes gevind word. Met inagneming van tyd, koste en beskikbaarheid van kinders binne die

navorsingsouderdomsgroep is slegs Afrikaans en Engelssprekende kinders geselekteer wat by die SAVF-kantore
van die Limpopo-Provinsie en by FAMSA beskikbaar was. Emosioneel beseerde pre-adolessente wat binne die
tydvak van Julie 2003 tot September 2003 aangemeld is, is benut. Die terapeute het tydens die eerste en die laaste
kontak met die kind die CFI-JPRIM/CFI-SPRIM-vraelys en die Oaklander-assesseringsriglyn (Blom 2000:210) inge-

vul en funksioneringsareas soos in punt 1.5.4 bespreek is bestudeer (Hierdie vraelyste word as bylae 1, 2 en 3
aangeheg).

Die genoemde organisasies is geïdentifiseer omdat hulle oor kinder-spesialiteitseenhede beskik en SAVF en FAMSA

die Gestaltbenadering gebruik en toepas. Verwysing van kinders vanaf ander welsynsorganisasies is bemoeilik as
gevolg van die vertroulikheidsheidsbeginsel wat daar in organisasies heers.

Die verwysing van kindermishandelinggevalle na die Kommissaris van Kindersorg moes onmiddellik geskied volgens

Artikel 42 van die Wet op Kindersorg, en in 'n moontlike hofgeding omgeskakel word (Wet op kindersorg 1983:43 en
Gewysigde Wet op Kindersorg 1999:232).  Dit het daartoe aanleiding gegee dat die emosionele mishandeling nie
altyd aangemeld is nie, omdat dit moeilik bewysbaar is in die hof as gevolg van moeilik bekombare fisiese bewyse.
Die navorser is ook nie altyd verwittig van al die emosioneel mishandelde kinders wat by die betrokke skole aan-

gemeld is nie en kon dus nie 'n spelterapieprogram by die skole toepas nie.

Die Gestaltbenadering in spelterapie word deur die navorser benut omdat sy deeglik deur middel van navorsing, kur-
susse en die gedoseerde M.Diak-graad onderrig is in die terapie en met groot sukses reeds spelterapieprogramme

saamgestel het.

Standaardisering van die spelterapieprogram wat ontwikkel en geëvalueer is, was nie moontlik nie aangesien die
benutting daarvan net by die SAVF se maatskaplikewerkkantore in die Limpopo-provinsie en by FAMSA in Tzaneen
plaasgevind het met 10 terapeute en 22 respondente. Die betrokke SAVF-kantore is in die volgende dorpe gesetel

(nuwe name word in hakies aangetoon): Tzaneen, Pietersburg (Polokwane), Louis Trichardt (Makhado)
Potgietersrus (Mokopane), Ellisras en Thabazimbi.
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Reeds bestaande en afgehandelde studie fokus op die verskynsel van al die vorms van mishandeling en die impak
daarvan op die kind. Emosionele mishandeling word gekenmerk as een van die moeilikste vorms van mishandeling
om te identifiseer en navorsing oor te doen. In die navorsing verwys die navorser na spelterapie as intervensie-

metode, maar geen spelterapeutiese program in die Gestaltbenadering vir emosioneel mishandelde pre-adolessente
kon gevind word nie.

1.5.4 Intensiewe studie van strategiese eenhede

Die universum van proefpersone, lêerinhoude, aktiwiteitsprogram volgens die spelterapeutiese sessies en die CFI-
JPRIM/CFI-SPRIM-vraelyste is afsonderlik deur die navorser bestudeer. Die CFI-JPRIM/CFI-SPRIM en die
Oaklander-assesseringsriglyn (Blom 2000:210) is deur die navorser en terapeute tydens die eerste en laaste sessies
ingevul (bylaes 1,2 en 3).

Die kwalitatiewe navorsingsontwerp en ondersoeke is gevolg na aanleiding van De Vos (1998) se Research at grass
roots en Mouton & Marais (1992) se Metologie van die geesteswetenskappe: basiese begrippe. Die kwalitatiewe
waarneming van die respondente is deur middel van 'n aktiwiteitsprogram gedokumenteer en die resultate is in

hoofstuk 6 aan die hand van die toepassing van die Schoemanmodel gekategoriseer na aanleiding van die inligting
van die voorafgaande literatuurstudie.

Toestemming is van Hanekom ontvang om die gestandaardiseerde vraelys Kinderfunksioneringinventaris (CFI-

JPRIM/CFI-SPRIM) te benut. In die vraelys is die volgende funksionerings van die pre-adolessent getoets:

• Positiewe funksioneringselemente: deursettingsvermoë, tevredenheid en toekomsperspektief

• Selfpersepsie: angstigheid, skuldgevoelens, gebrek aan selfwaarde, isolasie, verantwoordelik vir ander,

gebrek aan selfgelding.

• Traumadinamika: geheueverlies, frustrasie, hulpeloosheid, houding teenoor volwassenes, wantroue, stig-
ma, liggaamsbeeld, persoonlike grense, skoolprobleme. Die senior primêre vraelys het bykomend
alkoholmisbruik en dwelmmisbruik verreken.

• Verhoudings: vriende, ma, pa, stiefma, stiefpa en verhoudings in die gesin.

Die kind se funksionering vóór die terapie en weer ná die toepassing van die spelterapieprogram. Geen voortoetsing
ten opsigte van die vraelys was nodig nie, omdat die metingskaal gestandardiseerd is en as geldig en betroubaar

beskou word. Die CFI-JPRIM-vraelys is vir die junior primêre respondente van sesjarige tot negejarige of graad 1 tot
graad 3 en die CFI-SPRIM-vraelyste is vir die respondente van tienjarige tot dertienjarige of van graad 4 tot 7 benut.
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Oaklander, een van die grondleggers van Gestaltspelterapie (Blom 2000:210), het die Oaklander-assesseringsriglyn
saamgestel en dit bevat die volgende aspekte:

• terapeutiese verhouding met die kind,

• kontak en kontakvaardighede,

• belangstelling,

• liggaamshouding,

• humor,

• weerstand,

• emosionele uitdrukking,

• kognitiewe aspekte,

• kreatiwiteit,

• sin vir die self,

•  sosiale vaardighede en

• die proses van die kind.

Die spelterapieprogram wat deur die respondente gebruik is, is deur die literatuur geverifieer en is met drie kinders
voltooi om probleme in die program op te los. Die resultate is in hoofstuk 6 saam met die empiriese ondersoek
gestel.

1.6 NAVORSINGSMETODOLOGIE

Die navorsingsmetodologie van die studie word na aanleiding van die beskrywende en intervensienavorsingsontwerp
beskryf om die navorsingsvrae in die studie te beantwoord.

Mouton & Marais (1992:7) definieer geesteswetenskaplike navorsing as "'n gemeenskaplike menslike aktiwiteit

waardeur 'n bepaalde verskynsel in die werklikheid op 'n objektiewe wyse bestudeer word ten einde 'n geldige begrip
van die verskynsel daar te stel.” Die menslike aktiwiteit wat in die onderhawige navorsingstudie bestudeer word, is
die maatskaplikewerkdiens aan die emosioneel beseerde pre-adolessent . Die uiteindelike doel is die ontwikkeling
van 'n spelterapieprogram deur die bestudering van gegewens oor spelterapie en die Gestaltbenadering. Die

navorser bestudeer die verskynsel sover moontlik objektief om 'n spesifieke spelterapieprogram vir die emosioneel
beseerde pre-adolessent daar te stel.
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Beskrywende ontwerp is deur Mouton & Marais (1992:7) soos volg omskryf: “Enersyds, kan die klem val op 'n in

diepte-beskrywing van `n spesifieke individu, situasie, groep, organisasie, stam, subkultuur, interaksie of sosiale
voorwerp. Andersyds, kan die klem val op 'n beskrywing van die frekwensie waarmee 'n bepaalde eienskap of
veranderlike in`n steekproef voorkom.” In die betrokke navorsing val die beskrywing op die individu (die emosioneel
beseerde pre-adolessent) en die benutting van 'n spelterapeutiese program vanuit die Gestaltperspektief. Die

frekwensie van die benuttingswaarde van die program word deur 'n voor- en natoetsing van die CFI-JPRIM/CFI-
SPRIM en die Oaklander-assesseringsriglyn (Blom 2000:210)  bepaal.

Beskrywende navorsing is om die waarheids- en getrouheidsbeeld van dit wat bestudeer is, weer te gee. In die na-

vorsing word 'n verslag oor die kenmerke van die studie weergegee soos dit deur waarneming en gevallestudies as
prosedure in die navorsing benut is.  Hierdeur word die potensiële verhouding van veranderlikheid na vore gebring
deur die benutting van vraelyste, waarneming, statistiese tabelle en gevallestudies (Hofmeyr 1996:4-5). In die studie
is regstreekse en deelnemende waarneming deur middel van gevallestudies benut (Schurink 1998:279). Die deelne-

mers se reaksie tydens die implementering van die program is deur middel van aktiwiteitsessies gedokumenteer en
in hoofstuk 6 is die resultate van die program weergegee volgens die Schoeman–model wat deur die literatuur on-
dersteun word.

Hierdeur is dus gepoog om 'n waarheids- en getrouheidsbeeld met betrekking tot die sessie weer te gee. Die
gevolgtrekkings en aanbevelings bevestig die waarheid en getrouheidsbeeld van die studie in hoofstuk 7.

De Vos et al (2002: 396) stel 'n drieledige doel vir intervensienavorsing:

• Intervensie as kennisontwikkeling in menslike hulpverleningsprofessies,

• Bepaling van die benuttingswaarde van die intervensies, en

• Die ontwikkeling van nuwe vorms van intervensie.

Intervensienavorsing word as 'n gepaste navorsingsontwerp vir die studie beskou. Die studie bied uitbreiding van
kennis ten opsigte van die intervensie met die emosioneel beseerde kind deur middel van 'n spelterapeutiese pro-
gram, die benuttingswaarde van die program word deur die toepassing van die program deur 10 terapeute aan 22
emosioneel beseerde pre-adolessente bepaal en getoets deur die benutting van assesseringsvraelyste in voor- en

natoetsing. Die spelprogram bied 'n nuwe vorm van intervensie aan die kind deur die benutting van die
spelterapeutiese program met die emosioneel beseerde pre-adolessent binne die Gestaltbenadering. Die program
bied 'n moontlike oplossing vir die verbetering van die lewenskwaliteit van die emosioneel beseerde pre-adolessent
binne sy omgewing, met die doel om weer sy balans te herstel deur die bemagtiging in die hantering van sy emosies

deur aanvaarbare gedrag.
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Intervensienavorsing word gekenmerk deur ses navorsingsfases (De Vos 2002:397):

1) Probleemanalise en projekbeplanning.

2) Inligtinginsameling en sintese.
3) Ontwerp.
4) Vroeë ontwikkeling en loodsondersoek.
5) Evaluasie en gevorderde ontwikkeling.
6) Verspreiding.

In die navorsingsproses is die eerste vier stappe volledig uitgevoer word en stap 5 gedeeltelik, omdat die navorsing
slegs beskrywend van aard is. Die eerste vyf stappe word bespreek soos dit op hierdie navorsing van toepassing is.

1.6.1 Fase 1: Probleemanalise en projekbeplanning

In hierdie fase van probleemanalise en projekbeplanning word gefokus op die aspekte wat deel is van die probleem,
die effek wat die probleem het en die tekortkominge van die intervensie en hoe dit poog om die probleem te verhelp

(De Vos 2002:397). Die ondergenoemde aksies vorm deel van die fase.

1.6.1.1 Identifisering van probleme en betrokkenheid van kliënte

Die populasie (vergelyk punt 1.9)  en  die universum (vergelyk punt  1.10) van die navorsingstudie word deur die
aanmelding by die deelnemende terapeute bepaal. Die situasie waarin die populasie homself bevind, moet in belang
van die populasie self en die navorser en samelewing wees. Die belanghebbendes moet self kies om deel te vorm
van die intervensie en dan bepaal hulle gewoonlik gesamentlik die doel van die intervensie (De Vos 2002:397). By

die probleemidentifisering is in 1.2 aangedui dat emosionele mishandeling in al vier die vorms van mishandeling
voorkom en in Suid-Afrika toeneem. Die vraag na terapie sal ook hiermee toeneem, omdat die populasie nie die
Kinderwet as 'n oplossing beskou nie en liewer na 'n alternatief vir hulpverlening aan die emosioneel beseerde kind
soek. Om in die vraag te voorsien, sal die benuttingswaarde van die program deur terapeute en die toepassing

daarvan help om die probleem te hanteer.
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1.6.1.2 Verkryging van toegang tot samewerking in die navorsing

Suksesvolle intervensienavorsers (terapeute) vorm 'n samewerkingsverhouding met die verteenwoordigers van die

opset en betrek hulle by die probleemidentifisering, beplanning van die projek en die intervensie (De Vos 2002:399).
Vir die doel van die navorsing is die samewerking bekom van die SAVF se maatskaplike werkers en die FAMSA-
beraders in die Limpopo-Provinsie wat gevorderde spelterapieopleiding het in Gestaltspelterapie. Die terapeute het
geregistreer en is gekeur volgens bylae 4. Die kinders se samewerking is bekom deurdat elke terapeut self met die
ouers in hulle area die doel van die program bespreek het volgens die brief aan die ouers soos uiteengesit in bylae 5.

Hierdeur het die ouers ook skriftelik toestemming tot die program gegee.

1.6.1.3 Identifisering en insluiting van die teikenpopulasie

'n Intervensienavorser moet daarop bedag wees om slegs die eksterne beeld van die probleem te bekom. Sodra hy
toegang bekom, moet hy poog om aandag te gee aan die verskillende aspekte in belang van die navorsings-
populasie. Die kontak met die navorsingspopulasie vind deur middel van informele kontakmetodes, ondersoeke en
gemeenskapsforums plaas (Rothmans & Thomas 1994:29).

Die navorser is reeds vier jaar betrokke by Gestaltspelterapie met die emosioneel beseerde pre-adolessent in haar
rol as spelterapeut, waar sy die behoefte en die probleme met die pre-adolessent kon identifiseer. In haar ervaring as
maatskaplike werker van 12 jaar binne die SAVF (waar sy ook betrokke is by statutêre werk met die kind)  en kontak

met die ander maatskaplike werkers van die SAVF het die behoefte al hoe meer na vore gekom vir die bemagtiging
van terapeute (maatskaplike werkers) om die emosioneel beseerde kind te help en die inligting wat bekom word in
die statutêre werk te benut. Die kennisvoorraad hieroor is opgebou deur inligting van die maatskaplike werkers en
FAMSA-beraders te bekom oor verskillende sienings en behoeftes van die terapeute en die pre-adolessent.

1.6.1.4 Analisering van die geïdentifiseerde probleem

Die kritiese aspek van probleemanalisering is om die kondisies wat die mens as probleem identifiseer, te analiseer

waaruit die volgende sleutelvrae gevra word:

• Wat is die teenstrydigheid wat bestaan tussen die ideaal en die werklikheid van die omstandighede?

• Vir wie is die situasie 'n probleem?

• Wat is die negatiewe gevolge van die probleem vir die kind?

• Wie moet verantwoordelikheid aanvaar vir die oplos van die probleme?

• Watter gedrag moet verander om die probleem as 'n oplossing te bou?

• Op watter vlak moet die probleem aandag geniet? (Rothmans & Thomas 1994:30- 31.)
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Die navorser het in  punt 1.2 die deurskouing van die probleem aangebied. In hoofstuk 2 en 4 word verdere lig op die
eerste drie sleutelvrae gewerp waar die emosioneel beseerde kind binne kindermishandeling en sy ontwikkeling
bespreek word. In hoofstuk 3 en 4 word antwoorde bekom op die verdere sleutelvrae van die navorser, waar die

verantwoordelikheidneming en gedrag deur die Gestaltperspektief weer teruggegee word aan die populasie deur
middel van terapie. Die spelterapeutiese program in die uitvoering van die vrae is in hoofstuk 5 om skryf.

1.6.1.5 Bepaling van die doel en doelwitte

Die finale aksie in dié fase is die bepaling van die doel en doelwitte van die studie. Die doel verwys na die breë
uitkoms wat die navorser in belang van die gemeenskap wil verkry. Die doelwitte verwys meer na spesifieke
verandering in beleid of programme wat sal bydra tot die bereiking van die program.
'n Deeglike probleemanalise dra by tot die daarstelling van die teikenaspekte van die intervensie, waaruit die doel en

die doelwitte van die intervensienavorsing geformuleer word (De Vos 2002:404).

'n Doel en doelwitte van die studie is in punte 1.3 en 1.4 van hierdie hoofstuk gestel. Die doel en doelwitte van die
spelterapeutiese program vir die empiriese studie deur 10 terapeute net 22 emosioneel beseerde pre-adolessente is

in hoofstuk 5 volledig uiteengesit. Ná die empiriese studie word die gevolgtrekking en aanbevelings oor die doel en
doelwitte van die spelterapeutiese program vir die emosioneel beseerde pre-adolessent  in hoofstuk 7 gedoen.

1.6.2 Fase 2: Inligtinginsameling en sintese

In die beplanning van die navorsing is dit noodsaaklik om eers te bepaal wat reeds gedoen is aan die probleem. In
die identifisering van relevante kennis word die benutting en integrering van die bronne op die navorser se studie
toegepas (De Vos 2002:205). Die fase bestaan uit drie aksies wat vervolgens bespreek word.

1.6.2.1 Benutting van bestaande inligtingsbronne

'n Literatuursoektog bestaan uit die bestudering van geselekteerde empiriese navorsing en geïdentifiseerde aksies

wat betrekking het op die bepaalde persoon wat bestudeer word. Die navorser moet breër kyk as net die literatuur
van die spesifieke veld (De Vos 2002:405). 'n Bibliografiesoektog is voor die navorsing geloods met betrekking tot die
mishandeling, emosionele ontwikkeling van die kind, emosionele intelligensie, die regsaspekte wat die kind raak,
Gestaltbenadering, ontwikkeling van die pre-adolessent en spelterapietegnieke en -vorms. Nasionale bronne is

beperk, maar internasionale literatuur vir al die aspekte was bekombaar. Literatuur uit verwante professies soos
sielkunde, psigiatrie en opvoedkunde is benut.



17

Twee doktorale studies wat aspekte van die navorsingprobleem insluit, is ook bestudeer, naamlik 'n Gestalthulp-
program vir die kind met enurese vanuit 'n maatskaplike perspektief  (Joubert 1997) en 'n Gestaltterapiehulpprogram
in maatskaplike werk vir junior primêre skoolkinders se emosionele intelligensie (Blom 2000). Deur die studies is

bewys dat 'n spelterapeutiese program effektief aan die pre-adolessent vanuit die Gestaltbenadering aangebied
kan word.

Relevante literatuur wat beskikbaar was, is bestudeer en die nodige inligting vir die studie is in hoofstukke 2-4
bespreek.

1.6.2.2 Bestudering van 'n natuurlike voorbeeld

'n Bruikbare bron van inligting is hoe die gemeenskapslede wat met soortgelyke probleme gekonfronteer is, aandag

aan die probleem gegee het. Onderhoude met persone soos kliënte of diensverskaffers kan tot insig lei en tot watter
diens en programme suksesvol was of nie (Rothman & Thomas, 1994:32-33).

Die navorser het natuurlike voorbeelde bestudeer in haar werk as terapeutdie afgelope vier jaar. Sy was dus reeds

bewus van watter tegnieke in Gestaltterapie moontlik sou kon bydrae tot die bereiking van die program. Persoonlike
onderhoude is gevoer met dr H Clark, verbonde aan  die Universiteit van die Witwatersrand se Departement Psigia-
trie, om die impak van kindermishandeling op die funksionering van die kind te bespreek.

Mev. S. Herslinga, kinderbeskermingseenheid-, streekhof- en kinderassesseringsdeskundige, is gespreek om die rol
van emosionele mishandeling in die howe en die waarde van 'n spelterapeutiese program met die mishandelde kind
te bespreek.

Daar is duidelik uitgewys dat die bewys van emosionele mishandeling in die kinderhowe baie moeilik is, omdat die
impak daarvan te min aandag in die howe geniet. Die impak van mishandeling word daagliks in die howe gesien en
die kinders benodig dringende terapeutiese hulp ná die traumatiese ervaring. Die impak van mishandeling op die
kind binne die SAVF en die waarde van 'n spelterapeutiese program aan die maatskaplike werker om die kind te be-

magtig om die mishandeling te hanteer, is met die provinsiale maatskaplikewerkkonsultante, mevv. E du Toit en B
Verster, bespreek. Die maatskaplike werkers is daagliks betrokke by mishandelde kinders. Die beskikbaarheid van 'n
spelterapeutiese program kan die kwaliteit van hulle dienslewering verhoog.
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1.6.2.3 Identifisering van funksionele elemente van suksesvolle modelle

Die navorser bepaal in die aksiefase of daardie modelle, programme, beleid, of praktyk reeds suksesvol was in die

verandering van die teikengedrag en uitkomste. Uit die modelle word bepaal watter gebeure krities is vir die sukses
van die program met die emosioneel beseerde pre-adolessent. Hieruit kan die navorser sekere potensiële bruikbare
elemente vir sy eie intervensie identifiseer (De Vos 2002:407).

Die teoretiese modelle vir die bepaling van die invloed van mishandeling op die kind is in hoofstuk 2 saamgevat.

Hieruit kon bepaal word watter emosionele ervaring die kind het en wat sy gedragsreaksie is wat weer aandag kon
geniet deur die benutting van die spelprogram in hoofstuk 5. 'n Teoretiese perspektief word in hoofstuk 3 gegee wat
'n raamwerk vorm waarbinne die spelterapeutiese tegnieke en aktiwiteite (wat in hoofstuk 4 bespreek is) gevorm
word. Die raamwerk word binne die ontwikkelingsvlak van die pre-adolessent se ontwikkelingsfase soos beskryf in

hoofstuk 4 toegepas.

Gestaltterapie word as teoretiese benadering vir die spelterapeutiese program uitgesonder, omdat die navorser die
afgelope vier jaar opleiding ontvang het in spelterapie vanuit die Gestaltperspektief en haar kennis met sukses in die

praktyk met die emosioneel beseerde kind toegepas is. Dié ouderdomsfase is gekies omdat die meeste mishande-
lingaanmeldings in dié ouderdomsfase na vore kom. Die navorser kan ook die program aanpas vir die benutting
daarvan in die ander ouderdomsfases.

1.6.3: Fase 3: Ontwerp

Die fase word gekenmerk deur ontwerp en ontwikkeling van die navorsing (De Vos 2002:407). Dit bestaan uit die
twee aksies wat vervolgens bespreek word.

1.6.3.1 Die ontwerp van 'n waarnemingsisteem

Die navorser moet 'n wyse vind waarmee die fenomeen op 'n natuurlike wyse waargeneem kan word. Die waar-

neming moet insluit die gebeure wat plaasvind en watter aksie dit bepaal het. Die waarnemingsnavorsing moet
voltooi word voor die aanvanklike ontwikkeling van die program.  Die kliënt wat geïdentifiseer is vir die navorsing
moet betrek word sodra die spesifieke gedrag en omgewingsfaktore wat verander moet word, geïdentifiseer is. Hier-
die geïdentifiseerde gedrag moet gedefinieer word kragtens dit wat waargeneem kan word (De Vos 2002:408).

Die waarnemingsisteem bestaan volgens De Vos (2002:408) uit die volgende drie sisteme:

• Definisies van die gedrag geassosieer met die probleem in operasionele terme.

• Voorbeelde van die gedrag of produkte ten einde die voorkoms van die gedrag te herken ("discriminate").

• Metinginstruksies wat voorberei word om as gids te dien by die rekordhouding van verlangde gedrag.
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Definisies en voorbeelde van die geassosieerde gedrag van die emosioneel beseerde pre-adolessent en die veld
waarin die probleem voorkom, word in hoofstuk 2 bespreek. Die relevante gedrag van die uitkomste is deur die
benutting van kwalitatiewe navorsing in die empiriese gedeelte van die navorsing uiteengesit in 6.10.

Die tipe van meting word deur verskillende faktore bepaal, byvoorbeeld hoeveel individue waargeneem word, watter
gedrag waargeneem word, die lengte van die waarnemingsessies, die intervalle tussen die sessies en die beskik-
baarheid van opgeleide waarnemers (Fawcett et al. 1994:34). Die meting van die program het volgens die CFI-
JPRIM/CFI-SPRIM-vraelys (bylae 1 en 2) en die Oaklander-assesseringsriglyn (bylae 3) in 'n voor- en natoetsing ge-

skied. Die rekordhouding van die program het geskied volgens die aktiwiteitsessie van die spelterapeutiese program
soos dit in hoofstuk 5 uiteengesit is. Die terapeut het in elke sessie met elke respondent die aktiwiteitsvorm ingevul.
Die resultate van die Oaklander-assesseringsriglym en die aktiwiteitesvorm is in hoofstuk 6 volgens die Schoeman
model bespreek. Die CFI-JPRIM/CFI-SPRIM-vraelyste is  afsonderlik in hoofstuk 6 bespreek en geëvalueer ten

opsigte van watter invloed die program op die funksionering van die kind het.

1.6.3.2 Spesifisering van die prosedure en elemente van navorsing.

Deur die waarneming van die probleem en die bestudering van verskillende prototipes kon die navorser na-
vorsingprosedure-elemente vir benutting tydens intervensie bestudeer. Hierdie prosedure moet in detail omskryf
word, sodat dit herhaal kan word deur ander persone met soortgelyke opleiding wat ook verandering te weeg wil
bring. Die prosedure-elemente van die intervensie word dikwels deel van die praktykmodel wat die finale produk van

die navorsing is (De Vos 2002:409). Die prosedure-elemente van die intervensienavorsing word vervat in hoofstuk 5
waar die volledige spelterapeutiese program met die emosioneel beseerde pre-adolessent vanuit die Gestalt-
perspektief beskryf is. In die program is die doelstelling, doelwitte en die aktiwiteitsprogram uiteengesit wat die spel-
terapievorms en -tegnieke omskryf.

1.6.4 Fase 4: Vroeë ontwikkeling van loodsondersoek.

In hierdie fase word daar 'n primitiewe ontwerp geskep, wat onder veldtoestande getoets kan word (Fawcett et al

1994:36). Die vroeë fase van ontwikkeling bestaan volgens De Vos (2002:410) uit die onderstaande drie aksies.

1.6.4.1 Ontwikkeling van 'n prototipe of voorlopige intervensie

In dié stadium word voorlopige intervensieprosedures geselekteer en gespesifiseer ten einde 'n prototipe te ontwikkel
vir die voorlopige intervensie. Dit kan vir die navorser nodig wees om 'n aanbiedingsmetode daar te stel en te selek-
teer, soos werksessies of konsultasies (De Vos 2002:410). Die intervensieprosedures wat van toepassing is op hier-
die navorsing word in hoofstuk 6 volledig uiteengesit.
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1.6.4.2 Uitvoering van 'n voorlopige intervensie.

Die voorlopige intervensie word uitgevoer ten einde te bepaal of die intervensie kan werk.  Dit word uitgevoer in 'n

soortgelyke opset waar die gevorderde ontwikkeling sal plaasvind (De Vos 2002:411). Die loodsondersoek dra by om
die effektiwiteit van die intervensie te bepaal en te evalueer en te bepaal watter elemente van die prototipe hersien
moet word (Fawcett et al 1994:37).

Die implementering van die spelterapeutiese program van April 2003 tot Junie 2003 ten opsigte van vyf emosioneel

beseerde pre-adolessente het as voorlopige intervensie gedien. Die spelprogram (sonder veranderlikes) met oop
vrae is aangebied, die effektiwiteit van die program is ook deur die CFI-JPRIM/CFI-SPRIM-vraelyste getoets en in
hoofstuk 6 word die resultate van vraelys in die empiriese resultate bespreek saam met die gevorderde studie en
ontwikkeling van die program met veranderlikes.

1.6.4.3 Toepassing van ontwerpkriteria op die voorlopige intervensiekonsep

Die ontwerpproses word volgens De Vos (2002:411) gelei deur gemeenskaplike riglyne en waardes vir intervensie-

navorsing. Relevante vrae wat tydens die aksie gevra word, is:

• Is die intervensie effektief?

• Sal dit maklik deur tipiese eindverbruikers benut word?

• Is dit eenvoudig en prakties om te gebruik?

• Is dit aanpasbaar binne verskillende kontekste?

• Is dit aanpasbaar binne plaaslike norme en gewoontes?

Die resultate van die aksie, word as deel van gevolgtrekking en aanbeveling in hoofstuk 7 van die navorsingsverslag
bespreek.

1.6.5 Fase 5: Evaluasie en gevorderde ontwikkeling.

In dié fase word die volgende stappe gevolg (De Vos 2002 :412):

• Selektering van 'n eksperimenteringsontwerp.

• Insameling en analisering van data.

• Herhaling van intervensie in veldtoestande.

• Verfyning van intervensie.
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Die eerste stap is nie in die navorsing uitgevoer nie, omdat daar in die navorsing op navorsingsvrae geantwoord
word en nie 'n hipotese getoets word nie.

1.6.5.1 Insameling en analisering van data.

Data word gedurende die aanvanklike intervensie en meer formele evaluasie-intervensie ingesamel. Die voortdu-
rende meting van gedrag en die faktore wat daartoe aanleiding gegee het, bepaal watter element in die program
nodig is. Die benutting van twee of meer waarnemers verhoog die betroubaarheid van die program (De Vos

2002:413).

Die insameling van data is reeds in identifisering van respondente (vergelyk punt 1.5.3 ) bespreek.

1.6.5.2 Herhaling van intervensie in veldtoestande

Die primêre doel van intervensienavorsing is die ontwikkeling van intervensie wat effektief is in 'n verskeidenheid
veldtoestande met persone wat die probleem ervaar. Hieruit word die ware impak van die intervensie bepaal (De Vos

2002:413).

Die herhaling en intervensie van die program word in punt 1.5.3 bespreek.

1.6.5.3 Verfyning van die intervensie.

Die resultate van die hele veld se toetsing word benut om die probleme met die meting en intervensie op te los. Dit
verhoog die betroubaarheid en die effektiwiteit van die program (De Vos 2002:414).

Die resultate en die toetsing van die program word in die gevolgtrekkings en aanbevelings in hoofstuk 7 weergegee.
In die hoofstuk word die finale program as aanbeveling uiteengesit (vergelyk punt 7.2.6.2).

Fase 6 van die navorsingsontwerp is nie deur die navorser toegepas nie.

Die kwalitatiewe navorsingsbenadering word in die beskrywende en intervensieontwerpe benut in die toepassing van
die navorsingsverslag se empiriese studie.
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1.7 KWALITATIEWE NAVORSINGSBENADERING

In die navorsingstudie word die kwalitatiewe benadering gebruik soos deur Fouché & Delport (2002:79) uiteengesit:

“The Qualitative research paradigm on its broadest sense refers to research that elicits participants account of
meaning, experience of perceptions. It thus involves identifying the participant’s own written or spoken words”. Die
navorser is dus subjektief betrokke deur interaksies met die subjekte waardeur hy kwalitatiewe metodes van steek-
proeftrekking, data-insameling en analisering benut om sy navorsing te doen.

Die navorser benut die beskrywende en intervensienavorsingsontwerp binne die kwalitatiewe benadering vir die in-
sameling en analisering van haar navorsing. Die benutting van die kwalitatiewe benadering bied aan die navorser ge-
leentheid om sekere konsepte soos emosionele mishandeling, pre-adolessent, spelterapeutiese en die Gestaltbena-
dering betekenisvol te ontleed en 'n verdieping in die verskynsel te bekom (Mouton & Marais 1992:164). Die navorser

word in staat gestel om 'n spelterapieprogram toe te pas vir die emosioneel beseerde pre-adolessent deur die
benutting van die benadering.

Fouché & Delport (2002:81-82) onderskei die volgende kenmerke van kwalitatiewe navorsing:

• Epistemologiese grondslag in die fenomenologie.

• Die doel is om 'n gedetailleerde beskrywing van die sosiale werklikheid saam te stel.

• Metodes van induktiewe vorms van beredenering word benut.

• Dit is geskik vir navorsing in 'n onbekende terrein om die fenomeen te verstaan.

• Die deelnemers se natuurlike taal word benut om tot die ware ervaring van hulle wêreld te kom.

• Die navorsing is buigbaar en uniek deur die hele proses van navorsing. Daar is geen definitiewe stappe wat
deur die navorsing gevolg word nie en dit kan dus nie presies herhaal word nie.

• Data word gedetermineer deur verskillende waarnemings van die bepaalde subjek tot deursigtige begrip vir
die leefwyse van die subjek.

• Die ontleding is holisties en konsentreer op die verhouding tussen elemente en kontekste. Die geheel tel
altyd meer as die som van sekere elemente.

Kwalitatiewe navorsing word dus beskou as die grondslag van navorsing wat die fenomeen in sy eie leefwêreld be-
studeer. Die navorser bekom 'n holistiese beeld van die deelnemers deur die benutting van sy eie unieke navorsings-
insameling en -ontledingsmetodes. Die navorser se induktiewe metode van beredenering lei die terapeut, wat direk

betrokke is by die navorsing, om neutraal te bly in die insameling en analisering van konsepte wat deur middel van
woorde, aanhalings en ontledings beskryf word.
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Die kwalitatiewe navorsing het breë riglyne wat in die navorsingsproses deur die navorser benut is. Fouché &
Delport (2002:85-92) verdeel die kwalitatiewe navorsingsprosesmodel in die onderstaande vyf fases en twaalf stap-
pe. Die fases en stappe word geskryf soos wat dit in die navorsingsproses tydens die intervensienavorsing toegepas

is.

1.7.1  Fase 1 en Stap 1: Keuse van navorsingsonderwerp

Die keuse van die navorsingsonderwerp is die eerste stap in die navorsingsproses.

Die identifisering van die navorsingsontwerp geskied deur waarneming in praktyk en bestudering van die onderwerp
in die literatuur.

Die navorser kan gevallestudies in diepte analiseer oor 'n sekere tyd om sy waarneming in die praktyk te bestudeer

(Fouché 2002:275). Hieruit volg die bepaling van die navorsingsdoel en -doelstellings, waaruit die navorsingsontwerp
ontleed gaan word. Dit bepaal die teoretiese perspektief van navorsingsstrategie.  Die ontwerp van die ondersoek
en data-insameling en -ontleding volg hieruit. In hierdie fase formuleer die navorser ook dikwels sy onderwerp deur
die formulering van navorsingsvrae (Fouché & Delport 2002:86-87).

Die navorser het die navorsingsontwerp gekies deur haar waarneming in die praktyk deur middel van gevallestudies
wat tydens haar voorondersoek soos in punt 1.6.4.2 beskryf is, te voltooi. Die bestudering van relevante literatuur is
deur die navorser voltooi soos in 1.5.2 beskryf. Hieruit is die doel en doelwitte van die studie bepaal soos in punt 1.3
en 1.4 uiteengesit en verder in punt 1.5.1 omskryf is. Die navorser het navorsingsvrae soos in punt 1.2. geformuleer.

Die navorsingsonderwerp is soos volg geformuleer: 'n Spelterapeutiese program vir die emosioneel beseerde pre-
adolessent: 'n Gestaltbenadering.

1.7.2 Fase 2: Stelselmatige formulering

Die fase word deur die onderstaande drie stappe gekenmerk.

1.7.2.1 Stap 2: Bepaling of die kwalitatiewe, kwantitatiewe of gekombineerde benadering die geskikste is vir die na-

vorsingsproses.

Na 'n deeglike waardebepaling van die mees geskikte benadering vir die navorsingstudie bepaal die navorser of hy
'n kwantitatiewe of kwalitatiewe of gekombineerde navorsing gaan volg (Fouché & Delport 2002:87).
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Die betrokke navorsing volg die kwalitatiewe benadering omdat die navorser en ander Gestaltterapeute direk en
aktief betrokke is by die waarneming van gevallestudies, waarin die program toegepas en in die aktiwiteitsvorm
(Bylae 6) gedokumenteer is. Die waarde van die program is deur die CFI-JPRIM/CFI-SPRIM-vraelyste (Bylae 1& 2)

se voor- en natoetsing bepaal en geïnterpreteer. Alhoewel die navorsing kwalitatief is, is van aangepaste
kwantitatiewe prosedures gebruik  gemaak. Inligting is na onderhoude geëvalueer en beskryf en nie deur
kontrolegroepe en eksperimentering soos in kwantitatiewe navorsing bewys nie. Die emosioneel beseerde pre-
adolessent is direk betrek by die ontwikkeling van die spelterapieprogram tydens die voorondersoek.

1.7.2.2 Stap 3: Formulering van die navorsingsprobleem of -vrae of  -hipotese.

In die kwalitatiewe studie word navorsingvrae geformuleer (Fouché & Delport 2002:87).

Die navorser se  navorsingvrae  is in punt 1.2 geformuleer.

Die literatuurstudie ten opsigte van die emosioneel mishandelde kind, Gestaltbenadering, die ontwikkeling van die
pre-adolessent en spelterapie vorm word in hoofstukke 2, 3 en 4 uiteengesit. Die komponente van die speltera-
peutiese program is in hoofstuk 5 uiteengesit en die resultate en benuttingswaarde van die program word in die

empiriese hoofstuk 6 en in die gevolgtrekking en aanbevelings uiteengesit. Die stap stem ooreen met stap 1 se
keuse in die formulering van navorsingsvrae.

1.7.2.3 Stap 4: Opstel van die navorsingsvoorstel.

Die navorsingsvoorstel is die formele stelling van die probleem of vrae in detail met die doel om die navorser te laat
registreer as voorgraadse student en/of om aansoek te doen vir fondse om die navorsing te voltooi (Fouché &
Delport 2002:87). Die navorsingsverslag is die finale stap in die navorsingsmetologie.

Ná stap 4 verskil die stappe van die navorsing in kwantitatiewe navorsing en kwalitatiewe navorsing. Die navorser
bespreek slegs die stappe in kwalitatiewe navorsing waarvolgens haar navorsingsverslag geskryf is.

1.7.3 Fase 3: Beplanning

Beplanning van die kwalitatiewe proses word in die onderstaande vier stappe verdeel (Fouché & Delport 2002:90).
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1.7.3.1 Stap 5: Die keuse van 'n navorsingsontwerp en die rol van die literatuurstudie.

Die keuse van 'n navorsingsmodel is die kern van die navorsing en rig die navorsingstudie verder vanaf stappe 5 en

6 (Fouché & Delport 2002:90). Die navorser het die beskrywende en intervensieontwerp gebruik soos in punt 1.6 uit-
eengesit.

Die rol van die literatuurstudie is om die navorsing te rig en hieruit die strategieë van die navorsingsondersoek te
bepaal (Fouché & Delport 2002:266). In die navorsing van gevallestudies is die teorie eers bestudeer voor die in-

sameling van die inligting van gevallestudies en na die gevallestudies is die uitkomste met mekaar vergelyk waaruit
'n teoretiese model ontwikkel is (Fouché & Delport 2002:268). Die teoretiese analisering word in punt 1.6.1  beskryf.

1.7.3.2  Stap 6: Selektering van navorsingsstrategieë.

Die verskillende strategieë van die kwalitatiewe navorsing hang af van die doel van die navorsingstudie, navorsings-
vrae en die vaardigheid en bronne beskikbaar wat tot die navorser se beskikking is. Elke strategie het sy eie metode
van data-insameling en tegnieke vir dataontleding. Die hele proses is uniek in elke navorsingstudie (Fouché &

Delport 2002:90). Die data-insameling en -ontleding is in die tweede en derde fase van die intervensiemodel
(vergelyk punt 1.6.2 en1.6.3) omskryf.

1.7.3.3 Stap 7: Selektering van metodes van inligtinginsameling en -ontleding.

Selektering van inligtinginsameling en -ontleding verwys na die beplanning in die veldwerk van hoe data op 'n weten-
skaplike wyse ingesamel en ontleed gaan word (Fouché & Delport 2002:90). Die data-insameling word in die inter-
vensieontwerp in punt 1.6.3 beskryf as onderhoudvoering en waarneming waarvan deur middel van aktiwiteitsessie-

vorms (bylae 6) en vraelyste (bylae 1 en 2) volledig rekord gehou is. Die ontleding van die resultate is in hoofstuk 6
saamgevat.

1.7.3.4 Stap 8: Raamwerk vir die ontwikkeling van die navorsingspersoon en -plek.

In die kwalitatiewe navorsing is dit noodsaaklik om inligting in te samel van die beskrywing van die persoon en plek
asook om bronne te identifiseer wat ryk is aan inligting (Fouché & Delport  2002:91).

Die kwalitatiewe waarneming van die respondente is deur middel van 'n aktiwiteitsprogram gedokumenteer en die
resultate is aan die hand van die toepassing van die Schoemanmodel in hoofstuk 6 gekategoriseer na aanleiding
van die inligting van die voorafgaande literatuurstudie.
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Die navorsingsinligting is deur deelnemende waarneming in onderhoudvoering uitgevoer. In die proses is die spel-
terapeutiese program direk met die emosioneel beseerde pre-adolessent uitgevoer soos dit in hoofstuk 5 uiteengesit
is. Die insameling van inligting is in punt 1.5.3 uiteengesit.

1.7.4 Fase 4: Implementering van keuses

Die implementering van keuses word deur twee stappe uitgevoer.

1.7.4.1  Stap 9: Die toepaslikheid van die elemente in die loodsondersoek word in ag geneem.

Die elemente van die loodsondersoek word in ag geneem voordat die loodsondersoek onderneem word (Fouché &
Delport 2002:91). Die stap stem ooreen met fase 4 in die intervensieontwerp wat in punt 1.6.4 omskryf is.

Ná die voorlopige intervensie is die konsep-spelterapeutiese program verder ontwikkel met terapeutiese riglyne vir
terapeute en geslote vrae met opsies as deel van die program vir die hoofondersoek. Gestaltterapeute in diens van

die SAVF in Limpopo-provinsie en Gestaltberaders van FAMSA in Tzaneen, Pietersburg (Polokwane), Louis
Trichardt (Makhado), Potgietersrus (Mokopane), Ellisras en Thabazimbi was behulpsaam met die toepassing van die
navorsing in die hoofondersoek.

Die spelterapeutiese program is uitgevoer ná opleiding in spelterapie binne die Gestaltbenadering en opleiding deur
die navorser in die spelterapeutiese program vir emosioneel beseerde pre-adolessente vanaf Junie 2003 tot
September 2003.

1.7.4.2 Stap 10: Insameling van materiaal, rekords en die literatuurstudie

Al die besluite ten opsigte van die materiaal word geneem. Die data moet onmiddellik in rekordstelsels vervat word
om akkuraatheid te bekom. Uit die literatuurstudie word daar 'n raamwerk saamgestel vir die interpretasie van die
navorsingsresultate (Fouché & Delport 2002:91). Die stap word in die intervensieontwerp in punt 1.6.5 bespreek in

die insameling en analisering van data.

Die Kinderfunksioneringinventaris Junior Primêr/ Senior Primêr (CFI-JPRIM/CFI-SPRIM), 'n gestandaardiseerde
vraelys, word deur die navorser en maatskaplike werkers in diens van die SAVF en beraders in diens van FAMSA in

die Limpopo-provinsie ingevul. Die skale word as bylae 1 en 2 aangeheg. Die terreine van toetsing word in punt 1.5.4
bespreek.
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Die assesseringsvraelys van die kind tydens Gestalterapie wat deur Oaklander in Blom (2000:210) opgestel is, is be-
nut om die terapeut te help bepaal hoe die kind se funksionering binne die Gestaltterapeutiese proses vorder. Die
aspekte wat gemeet is, is in punt 1.5.4 bespreek.

1.7.5 Fase 5: Interpretasie en aanbieding

Interpretasie en aanbieding word deur die laaste twee stappe van die kwalitatiewe navorsingsproses uitgevoer.

1.7.2.1 Stap 11: Proses van ontleding en verifiëring van resultate met literatuur.

Die navorser moet nou die proses van dataontleding en -prosessering uitvoer volgens stap 7. Die data moet ge-

verifieer word met die teoretiese perspektief van die studie (Fouché & Delport 2002:91).

Die dataontleding en –prosessering word in fase 4 en 5 van die intervensieontwerp soos volledig in punt 1.6.4 en
1.6.5 uiteengesit.

Dataverifiëring van die navorsingstudie word deur die interne geldigheidstaat van die navorsing se literatuurstudie en
die empiriese studie bepaal. Die geloofwaardigheid van die spelprogram is verhoog deurdat dit deur tien ander
terapeute benut is en die navorser slegs die samestelling van die inligting hanteer het. Tydens die uitvoering van die

program is drie supervisiesessies van twee uur elk bestee aan die opleiding en toepassing van die program.
Die derde sessie is as ontlading benut vir die afhandeling van die terapie en die doelwitbereiking in verband gebring
met die terapeute se gevoel van suksesvolle benutting van die terapie. Die terapeute kon die navorser skakel met
enige onduidelikheid in die program. Haar rol was dus slegs fasiliteerder van die program. Die program is deur elke

terapeut se eie vaardigheid en kennis toegepas en suksesvol benut.

1.7.5.2 Stap 12 Skryf van navorsingsverslag

Na afloop van die navorsingsproses word 'n navorsingsverslag geskryf waarin die navorsingsresultate saam gestel
word (Fouché & Delport 2002:91). Dié dokument is die navorsingsverslag van die navorsingsstudie.

1.8 BEGRENSING VAN DIE ONDERSOEK

Sover vasgestel kon word uit nasionale en internasionale bronne, kom emosionele mishandeling van die kind, in al
die mishandelingvorms voor. Dit het die selektering van die bestaande literatuur ten opsigte van emosionele
mishandeling bemoeilik. Die navorser kon dus nie net literatuur selekteer ten opsigte van emosionele mishandeling
nie, maar kon ook die impak van emosionele mishandeling in al die vorms van mishandeling bestudeer. Emosionele

mishandeling in die literatuur is nie volgens ouderdomsgroepe en hulle ontwikkelingfases om skryf nie.
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Die ontwikkeling van die pre-adolessent is eers bestudeer voordat die impak van emosionele kindermishandeling in
die ouderdomsgroep bepaal is.

Die literatuurstudie in Gestaltbenadering en spelterapie is vanuit ouer en meer resente bronne benut. Die mees
resente literatuur oor Gestaltbenadering is reeds ouer as tien jaar. Die benadering het sy oorsprong reeds in die
middel-veertigerjare. Die bronne het al die prosesse van Gestaltterapie verfyn en deur eksperimentering in spel-
terapie toegepas.

Die empiriese ondersoek is bemoeilik omdat die SAVF-kantore ver van mekaar geleë is. Die voorbereiding vir die
toepassing van die empiriese navorsing het dus meer koste en tyd in beslag geneem as wat voorsien is.

Emosionele mishandeling is nie altyd aangemeld nie omdat dit 'n baie sensitiewe en moeilik identifiseerbare vorm

van mishandeling is. Dit het daartoe aanleiding gegee dat die selektering van respondente bemoeilik is.

Slegs respondente wat Afrikaans en Engels magtig is, is ingesluit, omdat die navorser en betrokke terapeute nie
ander tale magtig is nie.

Die kwalitatiewe, beskrywende en intervensienavorsing het tot gevolg dat die navorsing nie met die res van die popu-
lasie veralgemeen kon word nie, omdat dit slegs deur twee organisasies in een provinsie uitgevoer is met een be-
volkingsgroep.

1.9 BESKRYWING VAN DIE NAVORSINGSPOPULASIE

Volgens Strydom & Venter (2002: 199) bestaan ‘n steekproef uit elemente van die populasie en word die steekproef

gebruik om sekere fasette van die populasie te beskryf.

Die navorsingspopulasie vir die studie bestaan uit alle Afrikaans- en Engelssprekende mishandelde kinders in die
ouderdomsgroep ses tot  dertien jaar wat by die SAVF en FAMSA in die Limpopo-provinsie aangemeld is en vrywillig

by die spelterapieprogram ingeskryf het.

1.10 UNIVERSUM

Daar bestaan verskeie menings oor die verskil tussen die universum en die populasie. Strydom & Venter (2002: 198)
verduidelik dit soos volg: "Universe, refers to all potential subjects who possess the attributes in which the researcher
is interested. Population on the other hand, is a term that sets boundaries on the study units. It refers to in individuals
in the universe who possess specific characteristics".
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Die universum sluit in alle Afrikaans- en Engelssprekende mishandelde kinders in die ouderdomsgroep ses tot
dertien jaar wat by die SAVF en FAMSA in die Limpopo-provinsie aangemeld is. Die populasie is die respondente
soos in punt 1.9 beskryf is en wat vrywillig by die spelterapieprogram vanaf 1 Julie 2003 tot 30 September 2003 inge-

skakel het en volgens punt 1.5.3 geïdentifiseer is.

1.11 DEFINIëRING VAN KERNBEGRIPPE

Die belangrikste kernbegrippe word vervolgens omskryf.

1.11.1 Pre-adolessent

Die pre-adolessent word beskryf as die kind in die middeljare van ses tot dertien jaar. Erikson in Pillari (1988:149) het

dit die periode van arbeidsaamheid teenoor minderwaardigheid genoem. Dis die fase wanneer die kind die innerlike
motivering bekom om nuwe vaardighede aan te leer ten opsigte van verantwoordelikheidneming en onafhanklikheid.
Dit dra by tot die verhoging van hul selfwaarde as persoon om eendag as 'n volwassene in die samelewing te
funksioneer. Psigoloë stem saam dat “hoewel dit relatief rustiger jare is wat die fisieke ontwikkeling betref, hierdie

tydperk van kritieke belang vir die kind se kognitiewe, sosiale, emosionele en selfkonsepontwikkeling is” (Louw,
1996:325).

In hierdie ouderdomsfase leer die kind dus 'n gevoel en vaardigheid aan van bevoegdheid en bekwaamheid om

suksesvol in die samelewing as volwassene aan te pas. Die kind moet oor voldoende selfvertroue en innerlike
motivering beskik om die verhoudingsvaardighede aan te leer. As die ontwikkelingsstaduim negatief beïnvloed word,
het dit 'n invloed op sy totale ontwikkeling. Die blootstelling aan mishandeling gee aanleiding daartoe dat hy  reeds
op 'n vroeë ouderdom pre-adolessente gedrag ontwikkel.

1.11.2 Emosioneel beseerde

Emosies is 'n sterk gevoel van dit wat 'n persoon beleef van die wêreld om hom. Die emosie word in sy bewussyn

verhoog, wat dan 'n bepaalde fisiese en emosionele reaksie ontlok deur middel van die kind se eie beeld wat hy in sy
verbeelding vorm (Capacchione 2001:12). Beseerde beteken iemand wat seergekry het (Labuschagne & Eksteen
1993:Logos Library System). Die emosionele ontwikkeling van die pre-adolessent ontwikkel van afhanklikheid na
onafhanklikheid en self-bekwaamheid (Turner & Helms 1979:252 ).

Emosioneel beseerde beteken dus dat die kind seer gekry het in sy emosionele belewing van sy omgewing. Dit het
‘n invloed op sy fisiese en emosionele reaksie en die selfbeeld wat hy van homself vorm. Die kind se hele gedrag en
sy motivering vir sy gedrag word dus deur sy emosioneel beseerde belewenis bepaal.
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1.11.3 Mishandelde kind

Dit is die verskynsel wanneer kinders die slagoffers van ouers, voogde, versorgers, of ander persone is, wat hulle op-

setlik fisies, psigies, en emosioneel leed aandoen en soms ook seksueel misbruik of toelaat dat hulle seksueel
misbruik word (Vaktaalkomitee vir Maatskaplike Werk 1995:32). Kindermishandeling is waar die kind die slagoffer is
van fisiese, seksuele, psigiese en emosionele misbruik, verwaarlosing of enige handeling wat die kind mishandel (Gil
1991:2 ).

'n Mishandelde kind is dus 'n kind wat opsetlik deur 'n ander persoon fisies, emosioneel, seksueel of  psigies ver-
waarloos en misbruik word. Die mishandeling het 'n invloed op elke vlak van sy ontwikkeling. Emosionele mishan-
deling kan in al die vorms van mishandeling waargeneem word omdat die kind se emosionele belewenis van die
mishandeling 'n groot impak op sy gedrag het.

1.11.4 Gestalt

Gestalt is van Duitse afkoms wat nie in een woord vertaal kan word nie en dus uit die taal geleen word. Dit is 'n

patroonvoltooiing of gestalte wat deur drie komponente gevorm word: die persoon, sy konteks en omgewing en die
verhouding tussen die persoon en sy omgewing (Korb et al 1989:1). Gestalt is die hele proses van aksies, emosies,
denke en die interaksie tussen die persoon, sy konteks en die verhouding waarin hy is – 'n proses tussen hom en al
die komponente. Die vermoë om die aksies, emosies, denke en die interaksie na vore te bring en te benut wanneer

hulle benodig word, is die hele Gestaltproses (Sinay 1998:166). Gestalt word soos volg definieer: "A Gestalt is a
whole, a complete, in itself, resting whole. The Gestalt wants to be completed, were left with unfinished situations,
and these unfinished situations press and want to be com pleted" (Perls 1973:119 ).

Die kind se natuurlike Gestalt is 'n gebalanseerde interaksie tussen die verskillende komponente soos die kind dit
nou ervaar. Die interaksie tussen verskillende komponente vind plaas deur sy eie direkte, eenvoudige en akkurate
eksperimente en vanuit sy eie leerervaring (Rhyne 2001:2).

Die navorser is van mening dat 'n Gestalt van die kind bepaal word uit die proses en interaksie tussen hom sy
omgewing en sy reaksie daarop. As hy aan negatiewe ervaring blootgestel word, sal hy deur eksperimentering van
sy gedrag sy balans probeer herstel. Sy emosionele belewenis in sy Gestalt sal deur eksperimentering sy gedrag
bepaal.
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1.11.5  Gestaltbenadering

Yontef (1993:1) definieer die Gestaltbenadering soos volg: "It teaches therapists and patients the phenomenological

method of awareness, in which perceiving, feeling, and acting are distinguished from interpreting and reshuffling pre-
existing attitudes." Die benadering leer terapeute die metode aan van bewuswording waarvolgens visie, gevoel en
gedrag onderskei word van die interpretering en herskikking van reeds bestaande gesindhede. Om die hele
herstelproses te laat plaasvind, is die bou van 'n terapeutiese verhouding baie belangrik. In die bou van die "Ek-Jy-
verhouding" vind die verhoging van sy bewustheidsvlak plaas. Dit gee aanleiding daartoe dat die interaksie tussen

die komponente en sy sensoriese funksionering verhoog word, wat belangrik is in die herstelproses van die kind
(Schoeman 1996:29 ).

In die Gestaltbenadering is die bewuswording van die interaksie van die kind tussen drie komponente, naamlik

hyself, sy omgewing en sy reaksie daarop en watter proses hy wil volg om dit weer in die hede te herstel. In die
proses speel die bou van 'n verhouding met die kind 'n belangrik rol, omdat hy hierdeur gelei word om deur sen-
soriese bewuswording integrasie tussen die verskillende komponente te bereik. Die verhouding bied aan hom ’n
veiligheid waarbinne hy nuwe gedrag eksperimenteer en bemagtig deur sy eie optrede te kies wat lei tot selfver-

antwoordelikheidneming. Hierdeur vind selfaktualisering en selfondersteuning van die kind plaas.

1.11.6 Gestaltterapie

"Gestalt therapy is a humanistic, prosess-oriented mode of therapy that focuses attention on the healthy, integrated
functioning of the total organism, comprised of the senses, the body, the emotions, and the intellect" (Kaduson
2000:28). Kernbegrippe in die Gestaltterapie is veldteorie, eksistensialisme, fenomologie, kontak, bewuswording,
self, ego, id, dialoog, eksperiment, onderbreking van kontak en lae van neurose (Philippson 1988:1). Deur die terapie

word bepaal hoe al die begrippe by mekaar inskakel vanuit 'n filosofiese perspektief .

In Gestaltterapie word daar na die hele veld gekyk waarbinne die persoon funksioneer en die interaksie tussen die
verskillende komponente. Sy ervaring word deur eksperimentering na die hier en nou gebring. Hieruit word bepaal

watter unieke invloed dit op homself het. Hy is voortdurend bewus van die proses van verandering deur die kontak
tussen homself en die ander.
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1.11.7 Integrasie

Sinay (1998:164) beskryf integrasie as 'n “(p)rocess by which a projection comes to be accepted as one’s own. The

individual stops acting from only one of his personality’s apposed poles to recuperate an aliened, devaluated aspect
placed 'outside'. The way to integration is by getting to the bottom of a sensation or feeling, being responsible for
one’s own feelings, thoughts, words and actions.” Integrasie vind plaas as die kind ophou om sy gevoelens en
gedrag te projekteer en tot die bewuswording en aanvaarding van sy eie gevoelens en gedrag kom en daarvoor ver-
antwoordelikheid neem. Dit gee daartoe aanleiding dat die balans van die kind herstel word. Korb et al(1989:15) het

die herstelling in balans soos volg omskryf: “As a self-organizing , self-regulating organism, the individual finds a
balance by restoring the parts that had been denied for so long. The restoration of balance returns the individual to
homeostasis; he or she then functions spontaneously and responds to events as they occur, making propitiate
choices based on immediate awareness.” Deur die bereiking van integrasie is die kind in staat om sy emosies,

gedrag en ervarings te organiseer en reguleer, wat daartoe lei dat hy homeostase bereik. Hy is nou in staat om sy
eie besluite en keuses te neem en verantwoordelikheid te dra.

Deur die bereiking van integrasie in die spelterapieproses met die kind word die siklus van kontakmaking met sy

emosies, gedrag en omgewing voltooi. Sy Gestalt is op die gegewe oomblik in homeostase, wat lei tot optimale
funksionering deur die kind. In die proses vind dan selfaktualisering plaas, wat daartoe lei dat hy positiewe keuses
maak en verantwoordelikheid dra daarvoor.

1.11.8 Selfaktualisering

 Selfaktualisering word deur Sinay (1998: 164) omskryf in selfondersteuning as die kapasiteit waaroor die kind beskik
om sy eie potensialiteit te ontdek en te benut om sy eie behoeftes in die hier en nou te bevredig. Mackewn

(1997:206) omskryf die beweging van die selfaktualisering as “...development of support systems as a movement
from unaware dependence upon environmental support to aware and choiceful interdependence and selfsupport."
Selfaktualisering is dus 'n proses waar die kind bewus word van sy eie potensialiteit en omgewingsteun wat hy deur
keuses kan benut om sy eie behoeftes te bevredig.

Selfondersteuning lei tot selfaktualisering en integrasie waar die kind se bewustheid en inoefening van sy eie
potensialiteit verhoog word. Dit gee aanleiding dat sy eie probleemoplossende vermoë verhoog word deur middel
van keuses en verantwoordelikheidneming vir eie gedrag en optrede,. Die kind se selfkonsep word verhoog wat  by-

dra tot beter funksionering in die samelewing.
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1.11.9 Spelterapieproses

Die spelterapieproses is 'n psigoterapeutiese proses waarmee die terapeut probeer om die kind geleentheid te gee

om op verbale en nie-verbale wyse uitdrukking aan sy gevoelens te gee. Daar word veronderstel dat die kind sy pro-
bleme op simboliese wyse uitspeel, sy eie gevoelens leer ken en meer effektief kanaliseer. Die kind leer om 'n ver-
trouensverhouding met ander persone aan te knoop en dat afwykende gedrag gevolglik genormaliseer word  (Plug et
al.1987:288 ). Spelterapie gee aan die kind geleentheid om sekere situasies wat steuring, konflik en verwarring
veroorsaak, uit te speel. Deur verskillende vorme van speelmateriaal te gebruik, kry die kind geleentheid om sy

gevoelens en verhoudings uit te speel. Hierdeur kan hy verskillende doelstellings bereik en van sy frustrasie verlig
word. Die kind leer die vaardigheid aan om aggressie op 'n sosiaal aanvaarbare wyse te hanteer.  Kinders leer so
ontwikkelingsvaardighede aan wat hulle met hul eie unieke persoonlikhede integreer (Landreth 1991:9 ).

Die spelterapieproses gee aan die kind geleentheid om homself deur middel van speelmateriaal uit te druk.   Hier-
deur kan hy sy emosies bepaal en watter gedrag dit tot gevolg het. Die kind vorm dan 'n geheelbeeld waaruit hy sy
eie oplossing kan formuleer en inoefen, volgens sy unieke persoonlikheid en omstandighede.

1.11.10 Proses van die kind

Die kind se proses word deur sy persoonlikheidsdinamiese proses gevorm, in sy gesindheid, waardes, wat hy glo,
perspektief en psigologiese waardes, wat deur introjekte gevorm word (Korb et al 189:96). Die ontwrigte kind ontwik-

kel 'n kritiese proses as gevolg van die negatiewe introjeksies wat hy van sy ouers ontvang. Dit gee daartoe aanlei-
ding dat hy homself altyd negatief kritiseer en dink dit is selfsugtig om homself te komplimenteer en iets vir homself
te doen (Oaklander 1997:152).

Die emosioneel beseerde kind se proses word gevorm deur die mishandeling en negatiewe selfbeeld wat hy van
homself vorm as gevolg van die inwerking van die introjekte van sy omgewing. Dit gee aanleiding tot negatiewe
emosies en gedrag.

Die kind se proses word deur simptomatiese toestande van verwarring, konflik, depressie of angs gevorm wat
daartoe lei dat die emosionele ingesteldheid in stand gehou word deur bepaalde gedrag waarvan hy dikwels nie be-
wus is nie. Die terapeut fokus op die onderliggende proses en nie op die gedrag in sy terapie nie (Korb et al 1989:71)

In die ontwikkeling van die kind se proses bepaal die terapeut eers die huidige gedrag en dan watter meganismes hy
ontwikkel het om dit te handhaaf, as gevolg van herhaling van gedrag. Gestaltterapie fokus daarna op die kind se
selfkonsep van emosies hoe hy die onvoltooidheid ervaar. Op die herkenning van sy innerlike belewenis kan hy gelei
word om eie keuses te vorm hoe hy graag sy eie lewe wil voer.
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Hieruit bepaal die kind wie hy is en nie wat hy wil wees nie (Korb et al 1989:74-75). Hy vorm dan ‘n proses van
selfwaarde en selfondersteuning, waar hy die vaardigheid ontwikkel om sy eie emosies uit te druk (Oaklander
1997:154).

Die proses van die kind is dinamies en verander na gelang van sy ontwikkeling en die inwerking van introjekte op sy
lewe. In die vasstelling van sy proses word bepaal hoe hy die introjekte hanteer en watter emosionele en
persoonlikheidsvorming daaruit plaasvind. Die terapeut begelei die kind om sy proses te ontwikkel in wat hy graag
self wil wees deur selfondersteuning en selfbeeld te verhoog. Hieruit vorm die emosioneel beseerde kind sy eie

unieke proses wat los staan van mishandeling.

1.12  INDELING VAN DIE NAVORSINGSVERSLAG

Die navorsingsverslag is in sewe hoofstukke ingedeel:

• Hoofstuk 1 is die algemene inleiding tot die ondersoek en bepaalde begripsomskrywings.

• Hoofstuk 2 is 'n literatuurstudie ten opsigte van emosionele kindermishandeling. In dié hoofstuk word ook die
emosionele impak van die totale kindermishandeling bespreek.

• Hoofstuk 3 fokus op die Gestaltbenadering en die toepassing daarvan in die spelterapieproses met die emo-
sioneel mishandelde pre-adolessent.

• Hoofstuk 4 handel oor die pre-adolessent se ontwikkelingstaduim, en die benutting van spelterapie in die
ontwikkelingsstaduim. In hierdie hoofstuk word ook gelet op die emosionele intelligensie van die kind.

• In hoofstuk 5 word die doelstelling, doelwitte, aktiwiteitsprogram van die spelterapeutiese program beskryf.

• In hoofstuk 6 word die empiriese ondersoek en resultate weergegee.

• In hoofstuk 7 is die gevolgtrekkings en aanbevelings van die navorsingsverslag uiteengesit.

1.13 SAMEVATTING

Die emosioneel beseerde pre-adolessent binne kindermishandeling speel 'n belangrike rol in die spelterapeutiese
veld, omdat die meeste van die kinders wat aangemeld word, emosioneel beseerde kinders is. Tydens dié

ontwikkelingsfase vind die vorming van sy sosiale vaardighede en aktiwiteite buite die huis plaas. Die emosioneel
beseerde kind wat nie die fondamente van verhoudingsbou in sy ouerhuis ervaar nie, ontwikkel 'n minderwaardig-
heidsgevoel. Dit gee aanleiding tot die ontwikkeling van 'n lae selfbeeld, gedragsprobleme en swak sosiale vaardig-
hede wat ook skoolprestasie beïnvloed.
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Die navorsingsprobleem wat ondersoek word, is die ontwikkeling van 'n spelterapieprogram vir die emosioneel
beseerde pre-adolessent vanuit die Gestaltbenadering en die benuttingswaarde daarvan vir die Gestaltterapeutiese
hulpverlening aan die pre-adolessent. Die bepaalde navorsingsvrae, ondersoekmetode, doelstelling en doelwitte

vloei hieruit voort.

Die navorsingsontwerp is beskrywende en intervensienavorsing wat binne die kwalitatiewenavorsingsbenadering
uitgevoer is. Die navorser was individueel, direk en aktief van persoon tot persoon deur middel van waarnemende
navorsingsmetodes in gevallestudies betrokke. Plaaslike en internasionale bronne word in die literatuurstudie vanuit

die maatskaplike, spelterapie-, Gestaltbenadering-, sielkunde-, psigiatrie- en opvoedkundige professies benut. Die
universum sluit alle kinders van ses tot dertien jaar in wat Afrikaans- of Engelssprekend is en wat gedurende die
tydperk Junie 2003 tot September 2003 by een van die tien deelnemende terapeute van die SAVF en FAMSA in die
Limpopo-provinsie vir terapie aangemeld het.

Begrippe wat deurlopend in die navorsingsverslag voorkom en gedefinieer is, sluit die volgende in: pre-adolessent,
mishandeling, emosioneel, Gestalt, Gestaltbenadering, Gestaltterapie, spelterapieproses, integrasie, selfaktualise-
ring en proses van die kind. Die hoofstuk word afgesluit met 'n beskrywing van die indeling van die navorsings-

verslag.

In hoofstuk 2 word die emosioneel beseerde pre-adolessent binne kindermishandeling bespreek.


