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OPMERKING

Die outeur is 'n sterk voorstaander van nie- seksisme. Die
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1

HOOFSTUK 1

1. INLEIDING EN AGTERGROND

Radikale veranderinge in Suid-Afrika oor die afgelope paar jaar,

byvoorbeeld veranderinge in geslagsrolle, gesinsverwagtinge en

veral in die politieke sfeer, plaas toenemende druk op die

gesinslewe van alle gemeenskappe in die land (Prinsloo, 1993).

Die huwelik en gesinslewe op sigself vereis harde werk en

toegewyde aandag ten einde sukses aan die hand te werk. Druk

soos dié vanaf gesins- en samelewingsveranderinge hierbo genoem,

mag dus addisionele stres op die gesinslewe en die huwelik plaas.

Huweliksongelukkigheid is weliswaar 'n wydverspreide sosiale

verskynsel. Ongeveer een uit vier getroude paartjies is

ongelukkig met hul huwelik (Davidoff, 1987; Papalia & Olds,

1986). Hierdie ongelukkigheid is gewoonlik langdurig van aard;

hoe langer 'n persoon getroud is, hoe groter is die moontlikheid

van ontevredenheid (Papalia & Olds, 1985; Vander Zanden, 1985).

Suid-Afrikaanse statistieke toon 'n toenemende tendens in die

rigting van terminering van die huwelik deur egskeiding (Sentrale

Statistiekdiens, 1990). Hierdie tendens mag beoordeel word as

steurend, veral in die lig van navorsingsbevindinge wat

korrelasies vind tussen egskeiding en/of huweliksongelukkigheid

en ernstige sielkundige en sosiale probleme. Daar is byvoorbeeld

bevind .dat die frekwensie waarmee misdaad voorkom, groter is

onder kinders wat die produk is van ongelukkige of gebroke huise

https://etd.uwc.ac.za/
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(Brown & Samis, 1987). Alkoholisme kom ook meer geredelik voor

onder geskeides (Cahalan, Cisin & Crossley, 1969; Gerard &

Saenger, 1966). Omtrent die helfte van die eerste innames van

staat-beheerde psigiatriese hospitale word genoem as die gevolg

van huwelikstresse as die enkele presipiterende hoofoorsaak
(Prinsloo, 1993).

Talle mites en wanpersepsies omtrent die huwelik word as populêre

en onbetwisbare feite aanvaar. So byvoorbeeld, word die huwelik

in haas alle samelewings, Suid-Afrika inkluis, geïdealiseer as

'n verhouding tussen twee mense wat intense moeilik-verklaarbare

romantiese liefde vir mekaar aanvoel. Die realiteit, egter, is

dat mense neig om met 'n persoon te trou wat soortgelyk aan

hulself is in terme van opvoeding, ekonomiese status, godsdiens,

ras of etniese groepsverband (Murstein, 1974). Hulle neig ook

om egmaats te kies wat essensieël hul gelyke is in terme van

fisiese aantreklikheid, intelligensie en seksuele belangstelling.

Alhoewel die meeste jong volwassenes verklaar dat gelykheid in

die huwelik hul ideaal is, leef min so 'n huwelik uit (Miller,

1978). Na hul troue bestee egmaats die meeste van hul tyd aan

geroetineerde aktiwiteite soos eet, slaap en huiswerk. Man en
vrou mag in dieselfde kamer wees, maar hul aandag is hoofsaaklik

gefokus op die taak op hande, eerder as op mekaar. Baie van hul

onspanningstyd word ook aan afsonderlike aktiwiteite bestee
(Spanier & Lewis, 1980).
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Addisioneel tot die bewuswording van huweliksmites as 'n
wankelrige lJasis vir 'n gesonde huwelik, plaas voortdurende
samelewingsveranderinge spanning op die huwelik. Die moderne
verskynsel van gelykheid van man en vrou op alle terreine het 'n
verandering in tradisionele rolle binne die huwelik meegebring.
In die mate waartoe die verandering gepaardgaan met spanning, is
die kontemporêre huwelik dan ook onder druk om hierdie
veranderinge en verwagtinge te akkommodeer. Die kapasiteit om
'n kompromie te tref, om te gee en te neem, is essensiële
komponente van sodanige kontemporêre huwelike (Benokraitis &

Feagin, 1995; Cherlin, 1981; James, 1979; Mandell, 1995). Verder
word die reg van die vrou om 'n lewe van sosiale, seksuele en
werkverwante professionele bevrediging te geniet, hedendaags
aanvaar om gelyk te wees as dié van die man. Dit beteken dat die
twee egmaats nou sulke bevrediging behoort te ondervind, terwyl
dit in die verlede alleenlik vir die man beskore was. Anders as
die ou vader-outoriteits patroon, blyk die moderne "demokratiese"
huwelik - waar albei egmaats ewe betrokke is by besluitneming en
verantwoordelikhede
(Prinsloo, 1993).

moeiliker om bevredigend te handhaaf
Addisionele spanning mag dus uit hierdie

veranderde situasie voortspruit.

'n Verdere gevolg van veranderde rolle is gesetel in die feit dat
die man meer betrokke is by· huishoudelike take wat voorheen
uitsluitlik deur die vrou verrig is (Brown & Samis, 1987).
Hierdie interverandering van rolle mag' n verrykende ondervinding
wees, maar dit vereis baie aanpassing en wedersydse
verdraagsaamheid. Sommige outeurs voer aan dat verwarring in die
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gedagtes van kinders kan ontstaan ten opsigte van die presiese

rol van elke ouer wat in die latere lewe mag lei tot 'n gebrek

aan 'n duidelike seksuele identiteit (Prinsloo, 1993)

Dit is moeilik om die spesifieke oorsake vir egskeiding in 'n

algemene en geformaliseerde manier te stel net soos albei

egmaats uniek is, is hul huwelik ook uniek. Omdat seks egter die

intiemste aspek van die huwelik is, word buite-egtelike seksuele

omgang dikwels as die grootste verraad gekonseptualiseer. Buite-

egtelike seksuele omgang lei egter nie noodwendig tot egskeiding

nie (Blood, 1969). As die vroulike egmaat 'n buite-egtelike

verhouding aangaan, is die korrelasie met egskeiding groter as

wat dit die geval is wanneer die man 'n buite-egtelike verhouding

aangaan (Blood, 1969). Sekere faktore neig om deurslaggewend te

wees in die bepaling of 'n vrou van haar man sal skei of nie, en

sluit die volgende in: haar vlak van finansiêle afhanklikheid van

haar man en of hul kinders het of nie [vrouens is meer geneig om

in die huwelik te bly as gevolg van kinders as mans (Fitzpatrick,
1988)] .

Buite-egtelike verhoudings neig oor die algemeen om 'n huwelik

te verwoes, en in 'n voortgaande huwelik waar die een bewus is

van die ander party se buite-egtelike verhouding, sal daar altyd

'n mate van wantroue voortbestaan (Blood, 1969).

Daar word intuïtief geglo dat 'n beduidende, maar onbekende,

persentasie egskeidings voorkom kan word deur beter egmaat-

selektering. Beter verenigbaarheidstoetsing, kursusse ln
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huweliksvoorbereiding, langer wag-periodes voor troues is maniere
waarop die getal egskeidings, en kwesbare huwelike moontlik
verminder kan word. Sommige huwelike is egter baie kwesbaar
sodat daar dan baie hard aan die huwelik gewerk moet word. In
sekere gevalle (byvoorbeeld, die dokter wat getroud is met die
onkleedanseres, die ou man en die tiener, en die ryk man en die
huishulp), waar egmaats min gemeenskaplike belangstellings
koester, is die kans vir sukses in die huwelik ook soveel kleiner
(Plotnik, 1993)

Sommige mense het wel goeie huwelike, miskien nie perfekte
huwelike nie, maar goed genoeg om in sekere van die man en vrou
se behoeftes te voorsien. Is hierdie mense net bloot gelukkig
of is daar 'n "sekere manier van doen" wat sukses in die huwelik
in die hand werk of selfs waarborg? Sommige sosiale
wetenskaplikes is fatalisties rakende hierdie vraag (Bernstein,
Roy, Srull & Wickens, 1991). Hulle lê klem op diepliggende
irrasionele faktore wat lei tot ongelukkige huwelike en die wyse
waarop egskeiding dieselfde gesinne van generasie tot generasie
besmet. Hulle beweer verder dat die menslike persoonlikheid
grotendeels tydens die kinderjare gevorm word, en dat
persoonlikheidsgebreke geneig is om die persoon vir die res van
sy/haar lewe te agtervolg. Ander outeurs, op hul beurt,
kritiseer hierdie deterministiese beskouing en hou vol dat die
mens vry gebore en van natuur goed is, en as hy/sy wil verander,
gegee die geleentheid vir die aanleer van nuwe vaardighede, kán
hy/sy verander (Benokraitis & Feagin, 1995; Berger & Bradac,
1982; Olson, 1981; Weiten, 1995). Hierdie beskouing weerspieël
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'n implisiete aanname dat 'n suksesvolle huwelik binne bereik is

van die meeste egpare, mits hulle oor sekere vaardighede beskik.

Daar is dus 'n teoretiese skool wat voorhou dat egskeiding nie

onafwendbaar is nie, en dat mense kan losbreek van die

voortdurende dink en praat oor egskeiding (Olson, 1981; Weiten,

1995). Navorsing dui aan dat die oorgrote meerderheid geskeide

persone die tweede keer beter vaar; dat die tweede huwelik meer

geredelik suksesvol is terwyl die eerste misluk het (Blood,

1969). 'n Afleiding wat hiervan gemaak kan word, is dat hierdie

persone, onder andere, die eerste keer met die verkeerde persoon

getrou het; dat iets in die tussentyd geleer is, of dat hulle
harder gewerk het aan hul tweede huwelik.

Die feit dat 95% of meer van die volwasse bevolking ten minste

een keer in hul leeftyd trou, en die meeste geskeide persone weer

trou, gewoonlik binne vyf jaar (Jacobson, 1984; Plotnik, 1993),

dui daarop dat hulongelukkig of ontevrede is met 'n spesifieke

maat en nie noodwendig met die huwelik as instelling nie.

Te midde van t.oenemende samelewingseise sal van die gesin ln die

Suid-Afrikaanse samelewing vereis word om bevoegdheid en

funksionaliteit te demonstreer. Gesinsverbrokkeling wek kommer

en laat twyfelonstaan oor die rol van die gesin as instandhouer

van maatskaplike norme.

Gedagtig aan die invloed wat die huwelik binne die gemeenskap kan

uitoefen (soos die ontwikkeling en vestiging van meer "menslike"
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mense), word opgemerk dat die toekoms van 'n gemeenskap berus op
die stabiliteit wat die gesin aan die gemeenskap kan bied
(Miller, 1975; Prinsloo, 1993). Dit kan alleenlik geskied as die
huwelik gekenmerk word deur funksionaliteit.

Verrykingsprogramme wat gerig is op die bevoegdheidsontwikkeling
van indiwidue, sowel as die aanleer van addisionele
huweliksvaardighede, bied die potensiaal om aan die gesin die
nodige toerusting vir effektiewe inter- en intra-aksie, sowel as
die moontlikheid van optimale lewenstevredenheid, te verskaf.

Samevattend, dan, blyk dit dat kontemporêre huwelike gekenmerk
word deur pogings om nuwe gesins- en samelewingsverwagtinge te
harmoniseer. Toenemende huweliksongelukkigheid en
egskeidingsyfers dui daarop dat sodanige pogings nie altyd te
suksesvol is nie. Hoop lê egter gesetel in die siening dat
sekere huweliksvaardighede sentraal staan tot huweliksukses en
dat sodanige vaardighede aangeleer kan word.

Die huidige studie poog om 'n bestekopname van hierdie
huweliksvaardighede te neem, dit in 'n programmatiese vorm te
organiseer, en empiries vas te stelof sodanige vaardighede wél
huwelikstevredenheid in die hand werk. In die proses neem die
outeur die heteroseksuele huwelik as vertrekpunt. Alhoewel
melding gemaak word van alternatiewe huweliks- en gesinsvorme,
word sodanige alternatiewe nie indringend bespreek nie omdat dit
buite die raamwerk en fokus van die huidige studie val.
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HOOFSTUK 2

DIE HUWELIK AS INSTELLING

2.1 Inleiding

In hierdie hoofstuk word vyf huwelikskategorieë bespreek, te wete

die huwelik vir gerieflikheid, vir 'n geestelike eenheid, vir

romanse, vir geselskap, en vir liefde. Die outeur is van mening

dat, alhoewel daar waarskynlik net so veel kategorieë bestaan as

wat daar getroude persone is, resorteer die meeste huwelike

hoofsaaklik in een van die voorafgenoemde vyf kategorieë. 'n

Huwelik mag voorts ook uit elemente van al hierdie
huwelikskategorieë bestaan. Die sterkste huwelike blyk in der
waarheid om dié te wees waarin al vyf soorte herken, uitgedruk,

en saamgeweef is (James, 1979).

Die volgende aannames omtrent die huwelik word ook bespreek : die
huwelik persoonlike verhouding; etlikeas noodsaaklike
voorvereistes vir 'n goeie huwelik; die dinamie~ betrokke in die

bevrediging van indiwiduele en gemeenskaplike behoeftes; waarde-

konsensus en die behoud van indiwidualiteit; huwelikstabiliteit-

en tevredenheid; en die veranderde rol van die huwelik.

Die huwelik voorsien egter nie aan alle persone groei-moontlike

nie. Die huwelik as instelling word soms as onderdrukkend beleef

en veral, sekere vroue is die mening toegedaan dat die huwelik

nie op 'n gelyke deelgenootskap gebaseer is nie, maar eerder op
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die siening dat mans die superieure groep is (Benokraitis &

Feagin, 1995; Haralambos, 1991; Mandell, 1995). Verskeie
perspektiewe, onder andere radikale feminisme, liberale
feminisme, sosialistiese feminisme, marxistiese feminisme, en
lesbiese feminisme word derhalwe genoem ter verduideliking van
die siening van die huwelik as 'n onderdrukkende instelling.

Verskeie tegnologiese, sosiale, en ekonomiese veranderinge in die
Suid-Afrikaanse samelewing wat aanleiding gegee het tot groter
buigsaamheid in gesinsvorme en -strukture word ook bespreek.

2.2 Huwe1ikskategorieë

Soms het el.ke huweliksmaat 'n spesifieke begrip van wat die
huwelik behoort te behels (Benokraitis & Feagin, 1995; Mandell,
1995). Wanneer egmaats verskil in hul siening van die huwelik,
kan die verhouding of groeiend en dinamies, óf wanfunksioneel en
vol konflik wees. Dieselfde is ook waar wanneer beide man en
vrou dieselfde siening van die huwelik koester.
mag gevolglik gemaklik en empaties wees, óf
geroetineerd en konflikbelaai wees.

Die verhouding
dit mag bloot

James (1979) stel vyf huweliksieninge of kategorieë:
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2.2.1 Geriefshuwelike

Sommige kontemporêre huwelike word gemotiveer deur 'n sin van

sosiale gerieflikheid of sosiale plooibaarheid (Blood, 1969 i

James, 1979). Baie mense vind dit gerieflik en gemaklik om te

konformeer aan dit wat van hulle verwag word. Indien die huwelik

so 'n samelewingsverwagting voorstel, trou sommige mense omdat

"almal wat ek ken trou en ek nie 'n uitsondering wil wees nie."

Dit gebeur gereeld dat 'n jong man of vrou op 'n sekere ouderdom

bemerk dat die meeste van hul vriende trou en dat hulle dan 'n

behoefte daaraan voel om dieselfde te doen (Plotnik, 1993). Dit

mag selfs nie saak maak dat die regte maat nog nie verskyn het

nie. In die haas om nie agter gelaat te word nie, mag die

persone die huidige metgesel as 'n beter keuse sien as wat hy/sy

in werklikheid is.

Mense trou ook vir psigologiese gerieflikheid. Hulle mag 'n
behoefte daaraan hê om iemand te versorg of self versorg te wil

word (Papalia & GIds, 1989). Wetend of nie-wetend selekteer die

persoon 'n maat wat die verwagte rol vul. As een van die twee

(man of vrou) later in die huwelik besluit om nie "hulpeloos" of

"hulpvaardig" te speel nie, mag die huwelik in 'n positiewe

rigting verander, of dit mag disintegreer. Psigologiese

gerieflikheid mag ook' n ander vorm aanneem: Sommige indiwidue kan

dit nie verdra om alleen te wees nie en trou dan uit vrees of angs

(Papalia & GIds, 1986).
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Seksuele gerieflikheid is ook 'n sterk motivering om te trou.

Alhoewel sommige persone die opwinding van 'n verskeidenheid

seksmaats en die sensasie van toevallige belewenisse verkies, is

daar persone wat 'n voorspelbare en vaste bron van seksuele

vervulling nastreef (Papalia & Olds, 1989) Sodanige persone stel

nie belang in die voortdurende soeke na 'n potensiële seksmaat

nie. Hulle wil seker wees dat een beskikbaar is.

As gevolg van sterk godsdienstige of gesinsanksies teen

voorhuwelikse seksuele omgang, mag sommige persone wat st.e rk

seksdrange ervaar ook trou net sodat hulle seks in 'n aanvaarbare

samelewings of godsdienstige raamwerk kan geniet (Weiten, 1995).

Hulle mag geforseerd voel om te trou met iemand wat sê, "Ek sal

nie saam met jou bed toe gaan nie alvorens ons getroud is nie".

Gesinsgerieflikheid mag as die krag gesien word wat mense bymekaar

bring. As'n vrou buite-egtelik swanger raak, mag die paartjie

trou om sosiale teenkanting te vermy of om "aan die kind 'n naam

te gee", sodat dit die kind nie as buite-egtelik bestempel word

nie (Mace, 1976).

Sommige paartj ies trou omdat hulle baie lief is vir kinders en glo

dat dit geriefliker is om hulle in 'n huweliksraamwerk te hê. Om
'n gesin te hê is vir hulle 'n hoë prioriteit en hulle wil graag

'n stabiele tuiste aan hul verwagte kinders voorsien.

Enkelouers hertrou soms ook na egskeiding of die dood van 'n

egmaat vir gesinsgerieflikheid (Bernard, 1982). Hulle wil maats

hê wat 'n ouer vir hul kinders kan wees sodat hul kinders nie die
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"voordele" van 'n gesinslewe misloop nie. Hierdie verwagte

voordele mag hulp met dissiplinering, finansies, herstelwerk by

die huis, wasgoed was, voorbereiding van maaltye, die voorsien van

affeksie, ensovoorts insluit. Dit is soms moeilik en eensaam om

'n enkel-ouer te wees, sodat hertrou vir baie 'n aantreklike

alternatief is (James, 1979).

(James, 1979). Indien een persoon 'n pensioen en die ander 'n

Huwelike vir ekonomiese gerief mag op verskeie maniere plaasvind

(Cox, 1987). Byvoorbeeld, twee welgestelde persone mag besluit

om hul fortuine saam te smelt of een persoon mag eiendom of

toegang tot geld hê wat die ander graag wil hê. Dit is egter nie

nodig vir die een of die ander maat om ryk te wees vir 'n huwelik

om as een van ekonomiese gerieflikheid te kwalifiseer nie. 'n

Persoon met 'n vaste salaris, selfs 'n beskeie een, het soms ook

groot aantrekkingkrag.

Huwelike onde r afgetrede persone is ook soms ekonomies gemotiveerd

onderhoudstoelaag ontvang, mag hulle beter saam vaar as alleen.

Ekonomiese gerieflikheid is soms gekoppel aan die tipe maat wat

'n persoon kies (Papalia & Olds, 1989). Byvoorbeeld,' n

korporasie-beampte wat hoop om professionele opgang te maak, mag

met iemand trou wat by die korporatiewe beeld pas van wat 'n

egmaat "behoort" te wees.

Immigrasie na 'n veilige land of om onderdrukking te voorkom, is

hedendaags 'n algemene rede vir 'n huwelik om politieke

gerieflikheidsredes (James, 1979). Ten einde burgerskap van 'n
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nuwe, "aantrekliker" land te verkry, trou persone dan met 'n

burger van die gasheer-land. Dit is duidelik gegrond op poli tieke

gerieflikheid en nie soseer gegrond op die kwaliteite van die

egmaat nie.

uit die voorafgaande blyk dit duidelik dat huwelike Vlr

gerieflikheid praktiese oplossings bied vir reële probleme. Sulke

huwelike mag stabiel en sterk bly solank as wat die verhouding

"gerieflik" op die een of ander wyse, in beide maats se behoeftes
voorsien (Bernard, 1982;

Papalia & Olds, 1989).

Bernstein et al.,

Die voorafgaande

1991; James, 1979;

illustreer ook dat
hierdie geri~fsbehoeftes sosiaal, psigologies, seksueel, ekonomies
of polities van aard mag wees.

2.2.2 Geestelike huwelike

James (1979) gebruik die woord "geestelik" om verhoudings te

beskryf wat gekenmerk word deur die ontmoeting en fusie van twee
persone se innerlike en essensiële self. Uit die aard van die
beskrywing is hierdie verbinding esoteries en metafisies, en is

dit onmoontlik om dit empiries-wetenskaplik te definieer. In

sommige huwelike is die verbinding soms' n onuitgesproke ervaring;

egmaats mag voel dat hulle "op dieselfde golflengte" verkeer of
"goeie karma" van mekaar ontvang. In ander gevalle mag indiwidue

voel dat hulle mekaar in 'n vorige bestaan geken het of dat hulle

bestem was om te ontmoet en te trou as gevolg van hul geestelike

paaie. Hierdie persone mag voel dat dit God of een of ander

bonatuurlike wese se wil is om te trou.
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Egpare met 'n sterk godsdienstige agtergrond en wat 'n heilige

siening van die huwelik koester, mag ongelukkigheid, frustrasie,

en selfs brutaliteit aanvaar ten einde getroud te bly en mag weier

om egskeiding as 'n geldige alternatief te sien (Bernard, 1982).

Die huwelik word opgedra aan 'n hoër wese en daar word vir die

huwelik gebid. Indien hulle hul gedagtes toelaat om te dwaal in

die rigting van 'n egskeiding, mag hulle sterk skuldgevoelens

beleef. 'n Geestelike verhouding bevat dinamiek wat nie maklik

verwoes word nie (Bernard, 1982). Die sukses van hierdie huwelik

word toegeskryf aan die wil en genade van 'n eksterne hoër mag.

Geestelike huwelike is nie noodwendig godsdienstig van aard nie.
Die outeur is die mening toegedaan dat 'n ateïs of agnostikus ook
hierdie ervaring mag beleef.

2.2.3 Romantiese huwelike

Om verlief te wees op 'n persoon is taamlik verskillend as om

verlief te wees op liefde (Bernstein et al., 1991; Blood, 1969;

Henslin, 1980; James, 1979) Die romanse betrokke in verliefdheid

behels die herkenning en behandeling van die geliefde as iemand

spesiaal en wonderlik, maar nie as iemand wat verafgod of
geïdealiseer word nie.

Die romantieke verhouding behels geïdealiseerde liefde wat

gekenmerk word deur versotheid aangedryf deur intense, erotiese

gevoelens en wat gekenmerk word deur verruklikheid en

opgewondendheid (Bernstein et al., 1991). Versotheid groei wel

soms tot liefde, maar dit kan ook bloot 'n eenvoudige versotheid

bly. Wanneer die persoon in die begin van 'n geïdealiseerde
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betrokkenheid verkeer, mag die persoon dit ontmoontlik vind om te
slaap, eet of te werk. Soos in die dramatiese tragedie van Romeo

en Juliet, mag skeiding of struikelblokke selfs tot selfmoord en

moord lei.

Die romantieke verhouding mag begin deur fantasering oor 'n

persoon se vaardighede, voorkoms of intelligensie (James, 1979).
Soms neem hierdie aanvanklike aangetrokkenheid vir 'n persoon se
borste, dye, hare, vernuf of intelligensie af in intensiteit soos
die nuwigheid afneem en persone 'n voller begrip van die ander

ontwikkel.

Die romantieke verhouding neem verskillende vorme aan (Blood,

1969). Die elemente blyegter konstant, naamlik idealisering van

die ander persoon se kwaliteite. Dit blyk nie ongewoon te wees

vir egpare wat met hierdie houding tot die huwelik toetree, om

later te kla dat "daar nie meer romanse aanwesig is nie" of dat

"die gloed in hul huwelik weg is" nie.

2.2.4. Vriendskapshuwelike

Fitzpatrick (1988) en Mace (1975) meen dat, terwyl pure romantiese
huwelike op hemelse dagdrome floreer, huwelike vir geselskap baie

meer beskeie is. In plaas van blindelingse aanbidding en

bewondering, loop egmaats wat maats is, langs mekaar. Albert Camus

(aangehaal in James, 1979, p.38) druk hierdie gedagte soos volg

uit:
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Don't walk in front of me,

I may not follow;

Don't walk behind me,

I may not lead;

Walk beside me,

And just be my friend.

Huwelike vir geselskap en vriendskap word soms gekenmerk deur die

volgende stellings: "Ek gee nie om dat sy wel sekere probleme het

nie, sy is pret om mee getroud te wees"; "Wat daarvan as hy nie

volmaak is nie; hy luister wanneer ek met hom praat!"; "Ons het

baie belangstellings in gemeen; meer as die meeste mense";

"Eintlik het ons nie baie gereeld seks nie, maar ons is vriende."

In al hierdie stellings is die klem op gedeelde ideale,

belangstellings of take. Die huwelik word as meer as 'n

deelgenootskap beskou. Dit word beskou as 'n romantiese skakeling

of as 'n intense liefdesverhouding (eherlin, 1981). Alhoewel die

twee persone nie altyd saam is, altyd saamstem of noodwendig aan

dieselfde aktiwiteite deelneem nie, vind hulle plesier in die

belangstelling(s) wat hul in gemeen koester en respekteer hulle

mekaar se unieke belangstellings. Hierdie verhoudings sluit

gewoonlik elemente van gerieflikheid in en groei dikwels tot 'n
liefdevolle huwelik (Fitzpatrick, 1988).

Huwelike vir geselskap en vriendskap word dikwels verkies wanneer

romantiese handelinge per se nie gewaardeer word nie; wanneer seks

nie geniet word nie of indien dit gesien word as iets aakligs of

boos, of wanneer seksuele drange afneem as gevolg van siekte of
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ander faktore (Cherlin, 1981).

Soos mense ouer word, blyk geselskap belangriker vir egmaats te

word as enige ander element van die huwelik (Blood, 1969). Om 'n

maat te hê om mee te gesels, om mee te huil, om voor te sorg, met

ander woorde, om nie eensaam te voel nie is 'n hoë prioriteit vir

ouer persone (Bernstein et al., 1991).

Ouer persone is egter nie die enigste mense by wie sulke huwelike
voorkom nie. Baie jong paartjies woon eers saam en kies dan om

te trou soos wat hulle die vryheid en groei wat moontlik is in

vriendskap ontdek en besef (Blood, 1969). Hulle is kamerade in

die ware sin en sal mekaar ondersteun teen die wêreld indien dit

verlang word (Cox, 1987). Vir sommige van hierdie persone is

seksuele betrokkenheid of romantiese oomblikke minder belangrik

as hul vriendskap - hulle geniet mekaar se geselskap om ander

redes. Wanneer hulle trou, het hulle dan 'n sterk grondslag

waarop hulle hul toekomstige verhouding kan bou.

Om vriende te wees in 'n vriendskapshuwelik mag verhouding baie

bevrydend maak, omdat vriendskappe nie gedefinieer word deur die

samelewing of die reg nie, maar slegs deur die twee persone self

(James, 1979). Vriendskapshuwelike is gewoonlik sterk huwelike,

maar een of albei maats mag moontlik buitekant die verhouding na

opwinding soek. Soms mag die opwinding die vorm aaneem van 'n

intense belangstelling in byvoorbeeld politiek, beroep, tuinmaak

of kaartspeel. Soms behels dit egter ook 'n buite-egtelike

verhouding. Sogenaamde oop-huwelike vind dikwels plaas binne

huwelike vir vriendskap, want daar is 'n lae vlak van besitlikheid
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(Blood, 1969; Cherlin, 1981).

2.2.5. Liefdevolle huwelike

Om lief te hê is opwindend, gesondrnakend, voorsien vryheid, stel

energie vry, is intens en duursaam en dit is sonder uitbuiting

(James, 1979) So intens word die belangrikheid van liefde ervaar

dat vele digters en outeurs oor die eeue heen, voorhou dat dit die

moeite werd is om daarvoor te veg, om daarvoor te sterf, en om
daarvoor te leef.

Woorde soos "betowering", "begeerte" , en "onvoorwaardelike
goedgesindheid" word met 'n liefdevolle huwelik geassosieer.

Persone wat lief het, is in staat om betekenisvolle emosies

openlik en direk teenoor mekaar uit te druk, sonder onderliggende
motiewe. Liefde in 'n liefdevolle huwelik het glans en plesier,

dit genereer hartstogtelike affeksie en sterk fisiese aantrekking.

Dit het soms hoogtepunte en soms laagtepunte, maar onderliggend

aan beide gevoelens, vloei daar gewoonlik 'n egalige stroom van

vertroue en waardering vir die persoon self (Bernstein et al.,
1991).

Deur aktief lief te hê in 'n liefdevolle verhouding, behels die

belewenis van sagtheid, begeerte, selfwaarde , vertroue, geloof en

aanvaarding (James, 1979). Woorde soos affeksie, gehegtheid,

versotheid, of toegeneentheid dra nie die intensiteit of diepte

van gevoel soos oorgedra deur die woord liefde nie. In' n

liefdevolle huwelik wil die een persoon die beste vir die ander

hê, sonder om stil te staan en die vraag te vra, "Wat is daarin
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vir my?" Soms is die geliefde selfs belangriker as die persoon

self (Saxton, 1972).

Die liefdevolle huwelik baie meer as anderintensis

huweliksverhoudings (Mace, 1976) Dit is gesentreerd rondom 'n

besondere persoon. Dit verbind die innerlike kern van een persoon

met die innerlike kern van 'n ander persoon. Liefde kyk verby die
buitenste tot in die ander se innerlike self.

Tesame met die behoefte aan die ontvang van liefde bestaan daar

by die meeste indiwidue 'n behoefte om liefde te gee. Deur 'n

ander persoon lief te hê, bewustelik of onbewustelik, ontwikkel

daar 'n gevoel dat die "goedheid" binne in ons die "slegte"

oortref; dat ons genoegsame liefde en goedheid in onsself het om

ons egmaat se behoeftes te bevredig, sowel as ons eie. Die

liefdevolle huwelik kan dus selfs 'n onbewuste hervestiging wees

van die goedheid wat ons as menslike wesens besit.

Ter opsomming: Nabyheid spruit soms vanuit alledaagse kwessies,
soos byvoorbeeld' n finansiële probleem, waar elemente van gerief

teenwoordig mag wees. Soms is nabyheid gekoppel aan 'n hoogtepunt

ervaring en 'n sin van heiligheid mag deur beide maats beleef

word. Ander kere vergesel die nabyheid 'n genotvolle aand met
kerse, blomme en wyn en die egpaar herontdek romanse en selfs

romantiek. 'n Gemeenskaplike boek, 'n stappie in die reën of 'n

aand van gesamentlike musiekbeluistering bied weer by ander

geleenthede 'n forum waarin die maat se geselskap geniet word

(Saxton, 1972). Sommige huwelike bevat dus in 'n meerdere of

mindere mate elemente van al vyf sienings (James, 1979). Tog is
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daar ook huwelike wat uitsluitlik op een benadering gefokus is.

Voorts is daar ook huwelike waar een maat die huwelik van een

siening huldig, terwyl die ander maat 'n heeltemal verskillende
perspektief koester.

Dit is nie ongewoon vir paartjies om hul sienings omtrent die

huwelik van tyd tot tyd te verander nie (James, 1979). 'n

Veranderde houding is soms verbind aan persoonlike groei, ouer

word, krisis, ernstige siekte, en bewustheid of die wete dat ander
moontlikhede vir die huwelik bestaan. Twee mense wat byvoorbeeld

trou as gevolg van 'n "romantiese koors" - met sterre in hul oë

en drome in hul harte - mag later vind dat hul huwelik ontvou in

een van gerieflikheid of eenvoudige vriendskap. Ander paartjies

wat trou vir finansiële gerief of psigologiese bystand mag, tot

hul verbasing, vind dat hul huwelik eintlik om liefde is.

Ten spyte van die feit dat huwelike wat gekenmerk word deur enige

van die vyf sieninge hierbo vermeld, suksesvol en blywend mag

wees, wil dit tog voorkom asof die navorsingsliteratuur die
huwelik vir liefde voorhou as die ideaal (James, 1979). Dit is

veral so omdat dié huwelik in essensie komponente van al die ander

tipes huwelike bevat, byvoorbeeld 'n sekere mate van gee en neem

vir die gerieflikheid van mekaar, sekere heilige belewenisse van

bonatuurlike mooiheid, sekere heilige belewenisse van opwindende

passie, sekere gemeenskaplike belangstellings en die nie-

besitlikheid van langdurige vriendskappe (Blood, 1969). Dit is

die elemente wat 'n huwelik bind (Cox, 1987; James, 1979). Die

sterkste huwelik blyk weliswaar om daardie huwelike te wees waarin

al vyf die sienings van die huwelik herken en uitgedruk word.
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Om lief te hê, kan 'n lewenstyl word wanneer persone met hul
gedagtes, hul liggame, en hul geestelike self reageer (Papalia &

Olds, 1989). Sommige persone vermy om 'n ander op hierdie wyse
lief te hê. Hulle mag bang wees om hul indiwidualiteit te
verloor; dat hul intensiteit 'n geestelike verhouding in
verafgoding mag omskep; of dat hulle op een of ander wyse
uitgebuit sal word. Dus mag hulle bang wees om hartstogtelik en
intens betrokke te raak met 'n ander persoon, en om hulself toe
te laat om vir 'n ander lief te word. Hierdie vrees om kwesbaar
te wees, mag in die weg daarvan staan om eenheid te beleef
(Bernstein et al., 1991).

2.3 Navorsingsbevindinge oor suksesvolle huwelike

Om bloot te trou is vir baie mense maklik, asook om getroud te
bly. Om egter getroud te bly én gelukkig te wees, is nie so
maklik nie omrede dit motivering en moed mag verg. Gelukkige
egpare leer hoe om saam te woon, hoe om te gee en te neem,
kompromieë te tref en hoe om daardie essensiële vlam van
opgewondenheid aan die brand te hou, asook hoe om probleme op te
los (James, 1979).

Navorsing dui aan dat die noodsaaklikste voorvereistes vir 'n
goeie huwelik die volgende insluit: verenigbaarheid, bekwaamheid,
inspanning, verbondenheid, ondersteuning, die huwelik as
persoonlike verhouding, die bevrediging van indiwiduele en
gemeenskaplike behoeftes, waarde-konsensus en die behoud van
indiwidualiteit, en huwelikstevredenheid (Blood, 1969; Noller &
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Fitzpatrick, 1987). Al hierdie geïdentifiseerde komponente geniet

vervolgens verdere bespreking.

2.3.1 Verenigbaarheid

Verenigbaarheid in hierdie navorsingstudie het 'n beperkte

betekenis. Dit verwys nie na die aanpassingsvlak wat 'n egpaar

bereik na die troue nie, byvoorbeeld deur 'n bietjie hier te gee

en 'n kompromie daar te tref nie. Veel eerder verwys

verenigbaarheid na die ooreenkomstes tussen die egmaats gegee hul

intrinsieke persoonlikheidstrekke. Verenigbaarheid bepaal hoe
maklik 'n persoonlike verhouding tussen huweliksmaats gevorm kan

word (Katriel & Philipsen, 1981) en navorsers voer aan dat hoe

minder verenigbaar maats is, hoe moeiliker is dit om huweliksukses

te behaal (Noller & Fitzpatrick, 1987). Tog is verenigbaarheid

nie die enigste faktor wat sukses bepaal nie. Verenigbaarheid

bied net die potensiaal vir 'n goeie huwelik. Dit is 'n

noodsaaklike, maar nie 'n voldoende vereiste nie (Blood, 1969).

Hoe meer verenigbaar twee persone is, hoe beter, maar potensiaal
moet in werklikheid omgeskakel word.

2.3.2 Bekwaamheid

Bekwaamheid (met betrekking tot die huwelik) is die peil van

kennis, insig en die toepassing daarvan wat 'n persoon in die

huwelik bereik het (Papalia & Olds, 1989). Huwelike verskil van

mekaar met betrekking tot die vlak van bekwaamheid van die egmaats

(Blood, 1969; Fitzpatrick, 1988; Papalia & Olds, 1989). Gegee

voorafgaande omskrywing, volg dit dat hoe meer bekwaam die egmaats
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is, hoe groter die potensiaal vir hul huwelik om vervullend te
wees.

2.3.3 Inspanning

Hoe minder verenigbaar' n egpaar is, hoe meer struikelblokke moet

opgelos word; hoe minder bekwaam hulle is, hoe laer hul spontane

sukses (Mandell, 1995). Inspanning, die derde sleutelaspek vir

suksesvolle huwelike, beteken om moei te te maak om byvoorbeeld na

die egmaat te luister as hy/sy praat, sy/haar rug te vryf as dit

seer is en om vriendelik met mekaar se skoonfamilies te wees,
alhoewel hulle soms suurknolle kan wees. Dit beteken basies om

meer te doen "as dit wat natuurlik kom" (Blood, 1969). Inspanning

behels dus die uitbreiding van perke van geduld, teervoeligheid

en waardering.

Die plegtige huweliksbelofte eindig tradisioneel met die frase,

"tot die dood ons skei" (L'Abate, 1978; Otto, 1976). Baie

huwelike bereik nie hierdie doelwit nie, alhoewel die aanvanklike

probleme te hanteer, is minder geneig om die moeite te maak om

daardie probleme op te los (Sherwood & Scherer, 1975). vir sekere
egmaats wat met struikelblokke in hul huwelik gekonfronteer word,

mag egskeiding en hertroue makliker lyk as die harde werk verbonde

aan probleemoplossing.
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2.3.4 Verbondenheid

Verbondenheid tot die huwelik beteken om 'n belofte te maak om
liefdevolle gevoelens in die verhouding te voed en om dit uit te

bou en om die verhouding aktief te handhaaf - met- ander woorde,

verbondenheid verwys na 'n persoonlike belegging in die sukses van

die huweliksverhouding (Bernstein et al., 1991; Jacobson, 1984;

Mace, 1976).

As 'n egmaat nie die maat se verbondenheid tot die huwelik ernstig

opneem nie, mag die maat dalk maklik op sy/haar louere begin rus

(Blood, 1969). Miskien moet verbondenheid derhalwe nie net bloot

teenoor mekaar wees nie, maar tot die hoogste ideale wat

gesamentlik bereik kan word. Verbondenheid tot die huwelik sal

dan 'n dinamiese proses wees. Uit die perspektief wat sê: "Laat

ek myself tot 'n lewenslange avontuur verbind, die avontuur om

saam met hierdie man/vrou te leef", lê hierdie dinamiese

potensiaal duidelik opgesluit (Blood, 1969, p.11).

Verbondenheid plaas' n tyd-dimensie op die huwelik - ,n langtermyn

perspektief wat die waarde onderstreep om inspanning te verhoog

en vaardighede te verbeter (Blau, 1964). Gegee die verbondenheid

tot die huwelik en om hul lewens saam deur te bring, is 'n egpaar

gewoonlik gemotiveerd om 'n gehalte verhouding te ontwikkel.

2.3.5 Ondersteuning

Alhoewel sukses in die huwelik primêr afhanklik is van

verenigbaarheid, bekwaamheid, inspanning en verbondenheid tot
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mekaar en die huwelik as instelling, is dit nie ondeurdringbaar

vir eksterne invloede nie (Blood, 1969; James, 1979; L'Abate,

1975a; Mace, 1976; Mandell, 1995; Otto, 1976; Weston, 1992).

Eksterne ondersteuning lewer derhalwe' n addisionele bydrae en mag

van beide persone of instansies kom (James, 1979; Weston, 1992).

Beteken.1.svolJ,epersone sluit in familielede en vriende. Ouers mag

geldelike bronne en persoonlike dienste verskaf, of hulle mag man

en vrou teen mekaar afspeel deur destruktiewe kritiek of botsende

eise. Vriende mag 'n model verskaf vir huwelikstabiliteit en
kreatiwiteit, of 'n huwelik uitmekaar skeur deur buite-egtelike

betrokkenheid. Institusionele ondersteuning kom gedeeltelik deur

gesamentlike c.eelname aan dieselfde organisasies, die verskaffing

van geleenthede vir geselskap en die ontwikkeling van 'n sin van

gemeenskaplike waardes. Ondersteuning vir huwelike wat probleme

ondervind, mag deur gemeenskapsdienste verskaf word, byvoorbeeld:

gesinslewe besprekingsgroepe en huweliksberadingsdienste. Uit

bogenoemde is dit duidelik dat positiewe of negatiewe eksterne

kragte die huwelik kan maak of breek.

2.3.6 Die huwelik as persoonlike verhouding

Die persoonlike verhouding tussen egmaats vorm die essensie van

die huwelik (Cox, 1987). Om 'n meer tegniese term te gebruik:
Die huwelik kan as 'n primêre verhouding beskou word. Om die rede

val dit in 'n klein groepie verhoudings (byvoorbeeld vriendskap)

wat anders is as die meerderheidoorgrote ander

samelewingsverhoudings (Blood, 1969; Clinebell, 1976; Parsons,

1959; Schmitt & Schmitt, 1976). Ander primêre verhoudings vul die

belonings van die huwelik aan, of vervang dit vir persone wat
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Daar is duidelike verkille ten opsigte van
omvattendheid, tussen primêre en sekondêre verhoudings.

Tipiese sekondêre verhoudings is byvoorbeeld, werkgewer en

werknemer, politikus en stemgeregtigde, verkoopspersoon en klant,

of busbestuurder en passasiër - met ander woorde onpersoonlike

amptelike bet~ekkinge. Amptenare word op sekere wyses behandel

as gevolg van die posisies wat hulle huldig, en nie as gevolg van

wie hulle as persone is nie (Fitzpatrick, 1988). 'n Ordentlike

klerk behandel alle klante eenders/gelyk, ongeag van wie of wat

hy/sy is. Die klerk se taak is om hul spesifieke produk te
verkoop en nie om in 'n klant se persoonlike lewe in te meng nie.

Dus, klerk en klant beperk hul gedrag/handelinge tot die ter sake

transaksie. Die res van hul persoonlikhede, probleme, en

belangstellings bly dus onbekend (Fitzpatrick, 1988).

'n Persoonlike verhouding darenteen, is allesomvattend (Cherlin,

1981). Dit betrek die totale persoonlikheid in 'n van aangesig-
tot-aangesig, persoon-tot-persoon ondervinding. Deur

uitgebreide/omvangryke en intensiewe kontak, ontwikkel mense sterk

gevoelens wat negatief sowel as positief kan wees. Blood (1969)

meen dat die klem op die egmaat se totale persoonlikheid by elke

persoon uniek is, en dat persoonlike verhoudings om die rede uniek
is met die klem op die egmaat se besondere persoonlikheidstrekke.

Dit maak nie juis saak watter klerk jou in 'n groot winkel bedien

nie, maar d i.t; is belangrik met wie 'n mens trou. Een klerk

behoort so goed soos 'n ander te wees, maar 'n mens trou nie met
enige man of vrou nie.
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Om te sê dat persoonlike verhoudings nie-instrumenteel is, beteken
nie dat dit geen dividende oplewer nie; eerder dat die voordele

nie die fokus vorm nie. Beide die Joodse en Christelike weergawe

van die huweliksbelewenis verbeeld hierdie idee duidelik.

Hiervolgens sou die dialoog tussen "Ek en Jy" (I" en "Thou") die

huwelik as 'n toestand van wederkerige interaksie verteenwoordig

wat van kosmiese belangrikheid is. Die huwelik vorm' n verhouding

wat lei tot die ervaring van self-waarde, of om in die "ewebeeld

van God te leef" (Otto, 1976, p. 22). Die huwelik is ook 'n

eenheidswording -om lief te hê is 'n willekeurige reaksie en

huweliksdialoog kan net plaasvind as 'n persoon vertroue in God
het. Persoonlike verhoudings is essensieël onbeperk, kieskeurig,

emosioneel betrokke, onselfsugtig en spontaan (Parsons, 1959).

Vander Haar en Vander Haar (1976) is van mening dat Jesus se

opoffering van Homself aan die kerk 'n gepaste model vir die

huwelik verskaf. Met ander woorde, 'n egpaar se huwelik moet so

intiem soos Jesus se liefde vir die -kerk wees. Hierdie

perspektief word ook gedeel deur 'n groot verskeidenheid outeurs,

waaronder Green (1976), Schmitt en Schmitt (1976) en Zinker en.

Leon (1976), die prominentste is.

die eksistensiële perspektief). Een vorm daarvan vind in die

Die menslike lewe is 'n voortdurende soeke na betekenis (volgens

huwelik uiting. Die huwelik kan gesien word as 'n sisteem waarin

egmaats hul wense kan onderhandel en uitdruk in 'n poging om

intimiteit te bereik. Hierdie siening gekonseptualiseer

intimiteit as die "sleutelwaarde" van die huwelik (Clinebell,

1976) .
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Die mens het verskeie behoeftes, waarvan die biologiese behoefte,

seks, een is (Bernstein et al., 1991). Seksuele bevrediging is

egter meer as blote spanningsverligting en in hierdie sin is dit

slegs beskikbaar in die konteks van die persoonlike verhouding.

Die veronderstelling word gemaak dat seksuele omgang die perfekte

voorbeeld van 'n persoonlike verhouding is; dus is 'n besondere

funksie van die huwelik om die egmaat se seksuele behoeftes te
bevredig.

Vriendskap en die huwelik deel baie gemeenskaplike kenmerke, maar

die betekenis van die huwelik lê gedeeltelik in die huwelik se
kenmerkendheid as 'n seksuele, omvattende en permanente verhouding

(Snyder, 1979). 'n Mens kan aanneem dat die seksuele aspek van

die huwelik duidelik stel hoe persoonlik dit is. Die Suid-

Afrikaanse kultuur oor die algemeen en veral die godsdienstige

sektor, hou voor dat die huwelik die enigste "wettige" lokus van

seksuele omgang is (Prinsloo, 1993). Prinsloo voer aan dat

hierdie aanname en verwagting soms geskend word, maar die inbraak

is gewoonlik van korte duur in vergeleke met die langtermyn'

gewoonte van seksuele omgang in die huwelik (Prinsloo, 1993).

["Huwelike" (verhoudings) wat van bogenoemde siening verskil, word

later breedvoeriger in hierdie hoofstuk beskryf.]

Sekere psigologiese behoeftes word slegs deur "n persoonlike

verhouding bevredig. Dit sluit die behoefte aan affiliasie in

(Clinebell, 1976). Per definisie vereis die behoefte aan

affiliasie 'n verhouding en 'n persoonlike betrekking. Alhoewel

dit in belangrikheid en intensiteit, en van persoon-tot persoon

mag verskil, is dit 'n universele behoefte. Alle menslike lewe
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word geleef in verhouding tot ander. Ons lewens is 'n aanhoudende

dialektiek tussen saamwees en afsonderlikheid, met ander woorde

bewegings in en uit verhoudings (Clinebell, 1976; James, 1979;

Otto, 1976) Die een kan nie bestaan sonder die ander nie. In

saamwees ontdek ons ons soortgelykheid aan die res van die

mensdom; beleef ons 'n sin van self-waarde. Die behoefte aan

affiliasie word dus ook bevredig deur die persoonlike verhouding

in die huwelik.

Die huwelik is goed vir die ego, want dit voorsien iemand wat

omgee en 'n gehoor vir ons grappe en probleme (Weiten, 1995).

Daar kan staatgemaak word op die aandag en respons van die egmaat.

Omdat die huwelik wederkerig behoort te wees, beteken dit dat die

voordele wat 'n persoon kry deur sy/haar eie behoeftes te

bevredig, gelykstaande kan wees aan die egmaat se verkryging van

gelyke voordele (Fitzpatrick, 1988). Dit is 'n morele aanspraak

en nie 'n wettige een nie. Die huwelik is die primêre bron van

moraliteit. Soos wat die huwelik verloop, word hy/sy bewus van

die egmaat se behoeftes, gevoelens en wense. Die intimiteit van

die verhouding konfronteer die persoon met sy/haar egmaat se

verwagtinge van hom/haarself . Hoe meer 'n persoon betrokke raak,

hoe groter die beskikbaarheid om vir sy/haar egmaat om te gee soos

daar vir hom/haarself omgegee word; om te luister na sy/haar
egmaat soos wat daar na hom/haar geluister word; om opofferinge

vir sy/haar maat te maak soos daar vir hom/haar gemaak word.

Die stereotipiese oujongkêrel wat die huwelik 'n "bal-en-ketting"

verhouding noem, is in 'n ~ate korrek. Die huwelik is altyd

"beperkend" (L'Abate, 1978) Dit beperk 'n persoon se vryheid om
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onverantwoordelik te wees en 'n selfbevredigende lewe sonder enige

"sorge" in die wêreld te beleef. Sodra' n persoon tot die huwelik

toetree, raak hy/sy verantwoordelik teenoor en vir 'n ander

persoon. Die persoon is nie meer vry om die ander se behoeftes

te ignoreer nie. "Onvolwasse" persone kan nie verantwoordelikhede

nakom nie. Om te leer om verantwoordelikheid te aanvaar, is een

van die voordele van die huwelik. Verantwoordelikhede werk groei

in die hand, lok persone uit hul beskermingsdoppe, en bevry 'n

mens van sy egotisme en kinderagtige bestaan (Clinebell, 1976).
Persoonlike betrekkinge is uiteraard onbeperk met betrekking tot

omvattendheid van emosionele betrokkenheid, altruïsme of

onselfsugtigheid. Sekondêre vehoudings (byvoorbeeld

sakebetrekkings) daarenteen, is tipies beperk, gestandaardiseerd,

onemosioneel, utilitaristies, en kontraktueel (Blood, 1969).

Ter opsomming kan die persoonlike verhouding tussen egmaats as die

essensie van die huwelik beskou word. Die huwelik is

allesomvattend in die sin dat dit die totale persoonlikhede van

die egmaats in 'n van aangesig-tot-aangesig en persoon-tot-persoon
ondervinding betrek (Cherlin, 1981). Die huwelik behoort

wederkerige interaksie tussen man en vrou in te sluit. Die

huwelik as persoonlike verhouding lei tot 'n sin van self-waarde

vir die man en vrou (Parsons, 1959). Die aanname word ook gemaak

dat verskeie biologiese, morele en psigologiese behoeftes slegs

deur die huwelik as persoonlike verhouding bevredig kan word. Die

huwelik is dus uniek in sy omvattendheid wat dit verskillend maak

van 'n gewone vriendskapsverhouding. Volgens Papalia en Olds

(1989) dra alle fasette van die lewe te wete fisies, verstandelik,

sosiaal, geestelik en finansieel by tot die omvattendheid van
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getroude lewe.

2.3.7 Die bevrediging van indiwiduele en gemeenskaplike
behoeftes

Die betekenis van die huwelik kan primêr gevind word in die

huwelik self - in die verhouding tussen man en vrou. Dit is egter
nie absoluut nie, omdat gesinne nie in 'n vakuum leef nie. Die

samelewing onderhou, vorm en beheer gesinslewe op so 'n belangrike

wyse dat die rol van die samelewing nie geïgnoreer kan word nie

(Pearce & Sharp, 1973). Voorts neem elke gesinslid as 'n

indiwidu, deel aan sosiale verhoudings buite die gesin wat sy/haar

gedrag en persoonlikheid daarbinne affekteer; dus, gesamentlik

of indiwidueeloefen die eksterne omgewing 'n invloed op die

huwelik uit.

2.3.7.1 Die bevrediging van indiwiduele behoeftes

Mans en vrouens neem deel aan aktiwiteite buite die gesin wat
alternatiewe en bykomstige bronne van bevrediging verskaf.

Behoeftes wat nie in die huwelik of deur die egmaat bevredig word

nie, kan byvoorbeeld by die werkplek bevredig word. Sekere

behoeftes word inderdaad makliker buite die gesin as daarbinne
bevredig. Prestasie in ons tegnologiese samelewing, byvoorbeeld,

word geredelik gemeet in terme van verdienste, mag en aansien.

Om die huwelik beter te verstaan, is dit noodsaaklik om te begryp

dat mans en vroue binne sowel as buite hul woonplek funksioneer

in die uitvoering van hul huweliks- sowel as nie-huwelikse rolle.

Die huwelik vorm 'n groot deel van 'n persoon se lewe, maar dit
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is nie alles nie.

Gegee die feit dat sekere rolle buite die huwelik gespeel word en

sekere behoeftes dáár bevredig word, bestaan die moontlikheid dat

sodanige rolle met huweliksrolle kan bots. Om byvoorbeeld
suksesvol in die buitewêreld te wees, moet 'n persoon tyd en

energie daarin belê. Die gevolg is dat gesinsrolle soms neig om
afgeskeep te word (Prinsloo, 1993). Die egmaat van 'n ambisieuse

persoon moet self sukses-georienteerd wees. Alhoewel hy/sy nie

noodwendig aan publieke verrigtinge deelneem nie, moet hy/sy
bevrediging beleef deur die egmaat se seges, andersins sal die
onsuksesvolle egmaat neig om vieserig teenoor die suksesvolle maat

te wees, of andersom.

2.3.7.2 Die bevrediging van gemeenskaplike behoeftes

Omdat die huwelik' n wedersydse verhouding is, hou verenigbaarheid
tweeledige voordele vir egpare in. As een maat se behoeftes

verenigbaar is met die ander, sal hy/sy nie net moontlik meer van

die maat se behoeftes kan bevredig nie, maar dié maat sal meer van

sy/haar behoeftes kan bevredig. Vir 'n huwelik om suksesvol te

wees, moet nlbei egmaats die ander se behoeftes kan bevredig

(Mace, 1976) Hoe meer verenigbaar hul behoeftes, hoe meer

belonend sal hul verhouding wees met dieselfde moeite of selfs

minder moeite, om dieselfde resultate te bereik. Die voordeel van

verenigbare behoeftes lê daarin gesetel dat die bevrediging van

die egmaat se behoeftes ook eie, intrinsieke behoeftes bevredig.

Die huwelik vra soms vir onselfsugtige opofferinge, maar in die

mate waartoe behoeftes verenigbaar is, is die dienste wat gelewer
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word op sigself inherent belonend.

2.3.8 Gedeelde waardes en die behoud van indiwidualiteit

Gedeelde waardes en die behoud van indiwidualiteit beteken dat

beide egmaats in 'n groot mate soortgelyke waardes koester;

ingesluit hierby is egter die aanname dat geen twee persone
identiese waardes of belangstellings het nie (Fitzpatrick, 1988).

Gedeelde waardes is belonend in 'n huwelik, want dit laat 'n

persoon voel dat hy/syaanvaar word deur die ander persoon

(Fitzpatrick, 1988). Gesprek vloei makliker tussen egmaats met

soortgelyke waardes as gevolg van die gemaklike gevoel veroorsaak

deur gemeenskaplike houdings. Skermutselinge oor waarde-verskille

mag van tyd tot tyd stimulerend en uitdagend wees, maar

voortdurende debat werk streswekkend op die huwelik in (Papalia

& oLds , 1986).

Dit is nie nodig dat egmaats oor alles moet saamstem nie. Geen

twee persone huldig identiese waardes of identiese belangstellings
nie. In hulontspanningstyd mag man en vrou ooreenkom om

verskillende belangstellings uit te leef.

In die geval van onverenigbaarheid in die huwelik, bots of verskil
die partye se waardes en word die andersheid nie deur die egmaats

aanvaar nie (Fitzpatrick, 1988). Godsdienstig-gemengde paartjies

wat groot waarde aan hulonderskeie godsdienste heg, sal in

konflik gedompel word indien een maat daarop aandring dat die

ander sy/haar godsdiens af sweer. Huwelikspanning mag ont staan nie

net deur onversoenlike oortuigings nie, maar ook as gevolg van
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eensydige voorkeure vir sekere aktiwiteite. Terwyl' n man en vrou

"identiese" oortuigings mag hê, maar as die vrou na die Eerste

Kerk en die man na die Tweede Kerk van dieselfde denominasie gaan,
mag albei potensieël gefrusteerd wees. Egpare wie se hoof

belangstellings en waardes ooreenkom, is geneig om baie gelukkiger

te wees (Olson, 1981).

Alhoewel 'n gemeenskaplikheid en verenigbaarheid deur die huwelik

vereis word, moet die huwelik nie 'n einde maak aan alle
indiwiduele aktiwiteite en vriendskappe nie (Cherlin, 1981; Cox,

1987; James, 1979). Mans wat byvoorbeeld verplig word om hul tye

"saam met die manne" prys te gee, beleef soms die huwelik as

versmorend eerder as verkwikkend. Afsonderlike aktiwiteite

bedreig die huwelik wanneer dit al die man/vrou se ontspanningstyd

in beslag neem met die gevolg dat daar min tyd saam met die maat

oorbly (Fitzpatrick, 1988). Die keuse is egter nie tussen geen

vryheid en algehele vryheid nie, maar eerder hoe om vryheid en

saamwees te balanseer. Mans en vroue moet ten minste genoeg

gemeenskaplike belangstellings koester ten einde afsonderlike

aktiwiteite met minder angs te ervaar. Slegs wanneer geselskap

onvoldoende, of persoonlike insekuriteit oordrewe is, veroorsaak

afsonderlike aktiwiteite konflik (Blood, 1969).

Die probleem is nie bloot om talente wat in die huwelik gebring

word, te behou nie as die man en die vrou 'n demokratiese

verhouding beleef, sal hulle nuwe belangstellings aankweek selfs

al stel die egmaat nie daarin belang nie (James, 1979). Die

uitdaging vir die huwelik is om liefde te handhaaf tussen twee

voordurend ontwikkelende en veranderende menslike wesens. Hierdie
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uitdaging is moeiliker maar meer bevredigend as monolitiese

eenheid. As man en vrou voortgaan om te groei, sal hulle apart

sowel as saam groei (Olson, 1981). Gemeenskaplike ervarings bring
hulle nader aan mekaar en besondere rolle in die lewe stimuleer

divergerende belangstellings.

Martin Buber (aangehaal in Blood, 1969, p. 292) sê "... all life

is meaning". Die stimulus van indiwiduele ondervindings blaas

nuwe lewe in egmaats se belewenisse van mekaar. Hul indiwiduele
aktiwiteite, kweek bronne wat hulle in hul huwelik kan

inkorporeer. Hul huwelik raak dus ryker as wat die gevolg sou

wees as hulle hul "verkenning" beperk het tot paaie wat hul saam

kon loop. Te veel eenheid is versmorend, maar vryheid in die
huwelik moet dus ook aangevul word deur eenheid. Te veel vryheid

mag egter uitloop op skeiding en egskeiding. Diegene wat 'n

buigbare band tussen hul groeiende persoonlikhede handhaaf, is

gewoonlik die gelukkigste vir hulle is die huwelik 'n

bevrydingsmag en- 'n kreatiewe prestasie (Mace, 1976).

2.3.9 Huwelikstabiliteit en -tevredenheid

Dit is duidelik dat die kontemporêre huwelik nie bloot twee

persone behels wat probeer om verwagtinge wat ander vir hul gestel

het, te vervul nie. Volgens Mandell (1995) is die huwelik die

gevolg van die dinamiese interafhanklikheid van veranderende

behoeftes, verwagtinge en vaardighede van die twee egmaats self.

Navorsers gewoonlik vanhuweliksukses inmeet terme

huwelikstabiliteit en huwelikstevredenheid (Fitzpatrick, 1988;
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Huwelikstabiliteit word

gemeet aan die feit of die huwelik ongeskonde is, al dan nie. Die

meting van stabiliteit is relatief voor-die-handliggend: ' n

persoon kan geklassifiseer word as getroud, geskei, uitmekaar, of

nooit getroud nie (Fitzpatrick, 1988) Tevredenheid verwys egter

na hoe 'n man en vrou die kwaliteit van hul huwelik beskryf en

evalueer. Huwelikstevredenheid is dus 'n subjektiewe evaluasie

van 'n huweliksverhouding as goed, redelik gelukkig of

gerustellend, of sleg (Lewis & Spanier, 1979). Daar is verskeie

benamings ViI' die konsep van huwelikstevredenheid, byvoorbeeld

gelukkig, kwaliteit, aanpassing, afwesigheid van ellende, en

integrasie. Tevredenheid sluit in 'n skatting van hoe dikwels

egmaats ernstige misverstande in die huwelik ondervind, asook hoe

verbonde elke persoon is om in die huwelik te bly.

Die basiese voorspeller van stabiliteit in moderne huwelike is die

kwaliteit van die verhouding tussen die egmaats (Lewis & Spanier,

1979). Drie groepe faktore neig omhuwelikskwaliteit te voorspel,

naamlik: voorhuwelikse faktore soos persoonlikheidseienskappe, of,

houdings en waardes; sosiale en ekonomiese faktore soos

beroepstatus ekonomiese en interpersoonlikebronne;en

verhoudings-karaktertrekke soos positiewe agting of emosionele

bevrediging (Lewis & Spanier, 1979). Sommigevan hierdie faktore

is reeds onder afdeling 2.3 bespreek. Interaksie tussen man en

vrou is krities vir die huweliksverhouding, want dit vorm die wyse

waarop egpare hul daaglikse lewe hanteer, hul gevoelens teenoor

mekaar uitdruk, hul probleme oplos, en ander verhoudings hanteer.
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Wat indiwiduele egmaats bedoel met huwelikstevredenheid kan van
mekaar verskil, omdat dit 'n subjektiewe evaluasie behels. Tog

is daar sekere faktore wat algemeen bevind is om nadelig te wees

vir huwelikstevredenheid. Spanier (1976) meen dat argumentering ,

huisverlating na 'n argument en om te "rnoeq " te wees vir seksuele

omgang met die maat, skadelik is vir huwelikstevredenheid. Aan

die anderkant meen Spanier (1976) dat 'n stimulerende uitruiling
van idees, die saamwerk aan 'n projek en vertroue op mekaar, baie

belangrik is vir huwelikstevredenheid.

Ter opsomming:

verskeidenheid

Dit is duidelik uit die voorafgaande dat 'n

faktore op 'n komplekse manier saamwerk om

huweliksukses in te gee. Geen een wonderkomponent bestaan nie,

huweliksukses kan eerder gesien word as die resultaat van die

interaksie tussen die volgende faktore, te wete: verenigbaarheid,

bekwaamheid, inspanning, verbondenheid, ondersteuning, persoonlike

verhouding, die bevrediging van indiwiduele en gemeenskaplike

behoeftes, gedeelde waardes en die behoud van indiwidualiteit.

2.4 Die veranderende rolle in die huwelik

Miller (1975) is die mening toegedaan dat die huwelik in 'n

voortdurende toestand van verandering verkeer. Mans en vrouens

beleef die huwelik as 'n proses. Dit is nie 'n finale toestand

wat 'n persoon bereik nie. Elke huwelik moet opgebou en daaraan

moet voortdurend gewerk word. Sake verloop nie glad op hul eie

nie. Ten einde vir 'n huwelik om suksesvol te wees, behoort die

man en vrou 'n studie te maak van hul maat se persoonlikhede en
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behoeftes wat in baie gevalle dinamies is en oor tyd verander

(Gous, 1991).

Die toenemende personalisering (in die sin dat egmaats nog steeds

hul eie indiwidualiteit behou, asook die wederkerige vervulling

van mekaar se behoeftes, te midde van 'n gelyke vorm van saamwees)

van die huwelik skep nietemin nuwe standaarde vir vervulling.

Hierdie standaarde word veral uitgedruk in terme van resultate

eerder as metodes, en dit word al hoe duideliker dat groter

finesse aan die dag gelê moet word om hierdie positiewe resultate

te bekom (Mandell, 1995) Byvoorbeeld, vir 'n vrou om seksueel

bevredig te word, vereis finesse in voorspel. In die verlede was

daar skynbaar minder besorgdheid hiervoor of minder klem op

hierdie funksie geplaas.

Gemeenskaplike besluitneming vereis vaardighede ten opsigte van

die uitdrukking van behoeftes en vaardighede ten opsigte van

luister en empatisering met die egmaat. Wanneer botsende

voorkeure/ belangstellings ontstaan, word vaardighede om sodanige

dooiepunte te beindig ter sake. Baie min egpare is bewus daarvan

dat sulke vaardighede bestaan (Blood, 1969). Daar bestaan geen

toets vir die verkryging van 'n huwelikslisensie nie, met die

gevolg dat huweliksongevalle dikwels die gevolg is van onkunde ten
opsigte van die wyses om goeie verhoudings te vestig. Rice (1983)

meen dat die moderne huwelik van die tradisionele verskilomdat

die strakke, rigied gedefinieerde reëls en rolle wat die

tradisionele huwelik gekenmerk het, tans ontbreek. Hierdie

kontemporêre gebrek aan reëls en riglyne oor hoe die huwelik

benader en beleef moet word, loop in baie gevalle uit op 'n

https://etd.uwc.ac.za/



39

verwarrende onkundigheid met betrekking tot die huwelik en dra dit
by tot skadelike mites omtrent die huwelik (Mace, 1983). Hierdie

mites dra by tot die vroeë mislukking van 'n groot getal huwelike

deurdat die jonggetroude egpaar ontnugter word wanneer hul

behoeftes nie bevredig word soos hulle dit graag wou hê nie. Die

huwelik soos in die werklike lewe, konformeer dus nie aan die mite

en fantasie wat hulle vir hulself voorgehou het nie.
(1981, p.1) vat dié gedagte soos volg saam:

Wright

... (the) two basic causes for trouble in marriage

(are) ... not finding in marriage what one expected
to find, and not expecting what one actually finds".

"

Mace (1981) wys daarop dat veranderinge wat vandag binne die

gemeenskap plaasvind, duidelik waargeneem kan word, en dat egpare

voorberei moet word om hierdie veranderinge te verstaan en te

hanteer. Sekere terreine waar verandering veral voorkom, is die
volgende:

Grondlegging van 'n huwelik. Ouers se seggenskap in en oor

die huwelik het verminder. Gevolglik kies jongmense hul eie

egmaats wat nie noodwendig dieselfde godsdiens, politiek,

waardes, gebruike of selfs kultuur onderskryf as hulself
nie. Verwarring kan dus in sulke huwelike ontstaan en

addisionele huweliksuitdagings moet oorbrug word.

Die huwelik as 'n deel van 'n veranderde samelewing en die

ontwikkelende emansipasie van die vrou in Suid-Afrika en

groot dele van die breër wêreld, het ook die struktuur binne
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die huwelik verander en daarmee saam ook die aard van die

vennootskap tussen egmaats. Die feit dat die vrou nou

buitenhuise arbeid verrig lei tot 'n beweging weg van die

tradisionele siening van die man as broodwinner en die vrou

as huisbesorger. Die man en vrou word nou as relatief

gelyke deelnemers in die vennootskap beskou. Dit noodsaak

groter áanpassing binne die huwelik (Du Toit, 1992).

Die plig van ouerskap. Voortplanting is een van die primêre

funksies van 'n huwelik. Kleiner gesinne is vandag die

aangewese keuse. Eise wat aan kinders gestel word, verskil

van vroeër, en dit beteken noodwendig dat die ouers se rol

ook verander. Die kinderopvoedingstaak van die hedendaagse

ouers is om met die kind saam te werk en hom of haar te leer

om besluite te neem en vryheid op 'n verantwoordelike wyse

te benut. Hierdie taak is ingewikkeld en verg dat die ouers

ingelig en volwasse moet wees.

Die outeur is die mening toegedaan dat sekere veranderinge in die
huwelik nie noodwendig die gevolg is van veranderinge in die

huwelik as instelling nie, maar veel eerder van 'n veranderde

samelewing. Die invloed van die kontemporêre samelewing (en nie

net huwelike nie) wat sodanige verskille beinvloed en ingee, kan

dus nie geringskat word nie.

Die kwaliteit en die graad van opvoeding asook veranderde

geslagsrolle mag ook daartoe bydra dat die huwelik tans

verskillend benader en beleef word. Daar kan ook geargumenteer

word dat die verval van klasbeheptheid alternatiewe keuses van
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egmaats teweeggebring het, asook die bestaan van die relatiewe

aanvaarding vir alternatiewe huweliks- en gesinskeuses deur die

breër gemeenskap. Tegnologiese mobiliteit (motors en vliegtuie)
het ook breër keuses en lang-afstandverhoudings, meer aantreklik

gemaak. Die invloed van vorderinge in die mediese wetenskappe lei

tot 'n algemene langer lewensverwagting met die besef dat

persone waarskynlik langer getroud sal wees en begerig mag wees

om die beste van die huwelik te maak.

2.5 Alternatiewe sieninge omtrent die huwelik

Ongelykheid tussen man en vrou asook die bestaan van groot getalle

homoseksuele en lesbiese burgers wat tot langtermyn verhoudings

van dieselfde geslag toetree, betwis die konvensionele siening van

die heteroseksuele huwelik as die enigste aanvaarde vorm van

eenheid tussen twee indiwidue en die enigste basis vir 'n

gesinslewe (Tong, 1989; Weston, 1992).

Verskeie tegnologiese, sosiale, en ekonomiese veranderinge in

Suid-Afrika oor die afgelope drie dekades, het die wyses hoe mense

hul lewens in die gesin en loonarbeid organiseer, getransformeer

(Alpaslan & Du Preez, 1993; Du Preez & Van Niekerk, 1988; Gous,

'1991). Die argument is dat veranderde samelewingsverwagtinge en

breër keuse-moontlikhede moontlik ook groter kritiek ten opsigte

van die tradisionele huweliksvorm aangespoor het.
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2.5.1 Ongelykheid tussen man en vrou in die huwelik

Die onmiddellike verlede, en vir vele nog die hede, is vir die

oorgrote meerderheid Suid-Afrikaners gekenmerk deur uitbuiting en

onderdrukking op grond van hul sosio-ekonomiese klas, kleur en

geslag (Prinsloo, 1993) In die huwelik is dit egter veral vroue

wat hoofsaaklik onderdrukking beleef op die basis van hul geslag
(Giddens, 1989).

In die Suid-Afrikaanse samelewing word daar van mans en vroue

verwag om sekere rolle te vervul bloot omdat hulle manlik en
vroulik is (Sunde & Bozalek, 1993) Baie van die rolle wat vroue
veronderstel is om te vervul (omdat hulle- vroue is), is
onregverdig en onderdrukkend. Daar word teen vroue gediskrimineer

en hulle geniet nie dieselfde behandeling as mans nie. Daar word

teen vroue gediskrimineer by die werkplek, huis en in die res van

die samelewing. Daar is verskeie laste wat vroue direk of indirek

moet verduur, en wat te make het met wyses

meerderwaardige sosiale of fisiese krag teen

byvoorbeeld huishoudelike geweld, seksuele

verkragting (Giddens, 1989)

waarop mans hul

vroue gebruik,

teistering en

Geslaggebaseerde onderdanigheid is diep gewortel in die bewussyn

van beide mans en vroue (Mandell, 1995). Volgens Giddens (1989)

kan dit gesien word as 'n natuurlike gevolg van die biologiese

verskille tussen mans en vroue. Dit word versterk deur

godsdienstige oortuigings, kulturele praktyke en opvoedkundige

sisteme (beide tradisioneel en modern) wat aan vroue minder

status, mag en regte toeken as aan mans (Mandell, 1995).
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Volgens die radikale feministe word die onderdrukking van vrouens
gemanifesteer deur die gratis arbeid wat hulle vir hul mans

onderneem deur kindersorg en huishoudelike werk te verrig, en

omdat hulle toegang tot posisies van mag ontsê word (Haralambos,

1991) . Die versorging van kinders en die uitvoer van

huishoudelike take word as die vrou se IIpligll gesien. Nêrens in

die wêreld is dit die man se primêre rol om sodanige take uit te

voer nie (Benokraitis & Feagin, 1995). Deur die proses van
sosialiseering word seuns en dogters deur hulouers en samelewing

as 'n geheel, geleer dat seuns sekere rolle en dogters ander rolle

moet vervul ,(Bernstein et al., 1991; Saxton, 1972).

Baie radikale feministe sien seksuele betrekkinge en meer

spesifiek mans se dominansie oor vroue en manlike beheer van

vroulike seksualiteit, as die sentrale oorsaak van onderdrukking

van vroue (Tong, 1989). Hulle meen dat seksuele betrekkinge

politieke handelinge is wat simbolies is van manlike/vroulike

magsverhoudings (McKinnon, 1989). Sosiale konstrukte, byvoorbeeld

geslag en voorplantingsrolle, beperk vroue se identiteit en gedrag

en maak dit besonder moeilik vir vroue om hul eie seksuele drange

en behoeftes te ontwikkel en te bevredig. Solank as wat vroue se

seksualiteit in terme van manlike seksualiteit geïnterpreteer

word, sal vroue nooit mans se volle politieke, ekonomiese en

sosiale gelykes wees nie en heteroseksuele betrekkinge sal nie

egalitêr wees nie (Tong, 1989).

Mans konstrukteer vroulike seksualiteit om hul eie behoeftes en

drange te bevredig (Tong, 1989). Beperkende voorbehoeding,

sterilisasie, aborsie-wette en geweld gerig teen vroue deur
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pornografie, seksuele teistering, verkragting, bloedskande, geweld

gerig teen lesbiërs, en aanranding is voorbeelde van die wyses

waardeur mans vroue se seksualiteit beheer. Regoor die wêreld

word patriargie gevestig, ondersteun en gehandhaaf deur hierdie

seksuele geweldadige en misoginistiese (vrouehater) praktyke

(Benokraitis & Feagin, 1995; Mandell, 1995).

Die liberale feministiese perspektief sien aangeleerde geslagrolle
en die weerhouding van geleenthede as die primêre oorsaak vir die
onderdrukking van vroue. Sosialistiese feministe sien weer vroue

se verhouding tot die ekonomie as die oorsprong van die

onderdrukking van vroue (Mandell, 1995) . Geslag word

gekonseptualiseer as 'n sosiale, politieke, ideologiese, en

demokratiese kategorie (Giddens, 1989). Sosialitiese feministe

beskou indiwidue as sosiale wesens wat ingesluit is in 'n netwerk

van konkrete sosiale en ekonomiese verhoudings. Kapitalistiese

betrekkinge darenteen, dwing mense tot mededinging en om mekaar

uit te buit (onderdruk) ten einde ekonomies te oorleef (Mandell,

1995) .

Die stereotipiese gedrag wat van mans en vroue verwag word, se

oorsprong is in die kapitalistiese sisteem (Hartmann, 1981). Mans

word gesosialiseer tot mededingendheid, aggressiwiteit,
rasionaliteit, en onafhanklikheid - eienskappe wat as nodig geag

word om sukses in 'n kapitalitiese ekonomie te behaal.

Hierteenoor word vroue gesosialiseer tot kontekstuele en

integrerende, lewensvestigende verhoudings wat as belangrik geag

word om by hul hooftake van kinder - en gesinsversorgers te pas.

Gesinne produseer ideologiese en konkrete sosiale klasse deur die
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sosialisering van hul kinders (Mandell, 1995).

Sosialistiese feministe sien

ineengevleg in voortdurende

gemeenskappe (Hartmann, 1981)

patriargie en kapitalisme as

sisteme van onderdrukking in

Verder word daar aangevoer dat

vroue se onderdanigheid binne die kapitalisme die gevolg is van

hul ekonomiese uitbuiting as loonarbeiders en hul verdrukking as

moeders, huishoudelike arbeiders en verbruikers. Hierdie

patriargiese onderdrukking het beide 'n stoflike en ideologiese

basis. Ideologies gesproke, word mans en vroue as verskillend

gesien met betrekking tot hul temperament en bekwaamheid.

Prakties gesproke, word die veronderstelde verskille

institusioneel bevestig (Hartmann, 1981; Mandell, 1995).

Marxistiese feministe is van mening dat vroue nie onderdruk word

deur seksisme nie, maar deur kapi talisme en dat geslagsongelykheid

slegs sal verdwyn wanneer kapitalisme vervang word met sosialisme

(Walker, 1984). Met ander woorde, wanneer vroue se ekonomiese

afhanklikheid van mans verdwyn, sal die stoflike basis vir die

onderdrukking van vroue ook verdwyn.

Marxistiese feministe sien vroue se rol as verskillend as dié van

mans met betrekking tot die wyse van vervaardiging ("means of

production") in kapitalistiese stelsels (Rich, 1980) Eerstens

bevat kapitalisme 'n inherente verdeling van arbeid op die basis

van geslag. Vroue wat huishoudelike arbeid verrig, neig om

verantwoordelik te wees vir die vervaardiging van goedere en

dienste wat geen omruilingswaarde bevat nie. Die gevolg is dat

vroue se huishoudelike arbeid en kindersorg nie beskou word as
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"werklike werk" nie omdat dit nie 'n loon oplewer nie. Mans wat

in die openbare sektor werk, is direk werksaam in die

vervaardiging van produkte vir die verkoop daarvan op die markte.

Tweedens, die assosiasie van vroue met hul private woning relegeer

hulopenbare arbeid tot sekondêre status (Haralambos , 1991; Lasch,

1977). Die kulturele voorskrif dat vroue tuis hoort, bestempel

vroue as 'n reserwe arbeidsmag. Vroue word minder betaal, word

eerste afgedank, en keer dan terug na hul woning wanneer die

ekonomie nie langer hul loonarbeid benodig nie (Benston, 1969).

Onder kapitalisme word die gesin as't ware 'n mikrokosmos van die

samelewing se breër klassebetrekkinge. Vroue simboliseer die

proletariaat (arbeidskIasse) en die monogame huwelik het ontwikkel

as deel van die vestiging van privaat eiendom, en die verdeling

van privaat en publieke arbeid word toe geslaggebaseerd (Lasch,

1977) . Alle vroue, ongeag hul loonarbeid-verpligtinge, is

verantwoordelik vir die bestuur van hul woning, kindersorg, die

emosionele versorging van afhanklikes, en die algemene welstand

van die gesin (Benokraitis & Feagin, 1995). Die arbeid van

"huisvroue", hul huishoudelike "slawelewe" , verteenwoordig beide

'n privaatdiens vir die manlike hoof van die huis en 'n

ongesalarieërde ekonomiese diens vir die samelewing as 'n geheel.

Walker (1984) is van mening dat slegs die afskaffing van

kapitalisme en privaateiendom

geslagsonderdrukking.

bevry vansalvroue

Lesbiese feminisme en kulturele feminisme is twee tipes

feministiese groepe wat die skepping van 'n vrou in 'n

geïdentifiseerbare wêreld voorstaan deur die bande wat vroue met
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mekaar deel (Tong, 1989). Die opkoms van lesbiese separatisme,

posisioneer lesbinisme as meer as net' n persoonlike besluit, maar

as 'n uitwaartse teken van 'n interne verwerping van patriargiese

seksualiteit (heteroseksualisme) (Rich, 1980). Lesbinisme word

,n paradigma vir vroulik-beheerde vroulike seksuali tei t, die soort

seksualiteit wat in vroue se eie behoeftes voorsien en hul eie

drange bevredig.

'n Ander bekende strategie om weerstand te bied teen patriargie

is om sosiale betrekkinge te heromskyf deur vrou-gesentreerde

kulture te skep wat die positiewe bekwaamhede van vroue beklemtoon

deur op die kreatiewe dimensies van hulondervindinge te fokus

(Rich, 1980; Tong, 1989). Kulturele skeiding behels die

ontwikkeling van vroue se kultuur en verhoudings met ander vroue,

byvoorbeeld feministiese kuns, geestelike lewe, kossoorte,

ekologie, voortplanting, moederskap, geslag, vroulike korporasies,

klinieke, klubs en skuilings.

Sommige mans maak ook gebruik van geweld om hul vroue verder te

onderdruk. Navorsingsbevindinge toon aan dat vroue in groter

gevaar verkeer in hul eie huise asook in hul intieme persoonlike

verhoudings as wat dit die geval is in die openbare domein

(Benokraitis & Feagin, 1995; Mandell, 1995).

Prinsloo (1993) meen dat die Suid-Afrikaanse samelewing in die

verlede mans aangespoor het om die huwelikslisensie as 'n "slaan-

lisensie" te sien, en om hul dominansie vrylik in die privaatheid

van hul woning af te dwing. Geweld tussen mans en vroue kan dus

ook gesien word as 'n uitdrukking van hierdie magsdinamiek. Mans
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gebruik geweld om huloutoriteit te verklaar of te herbevestig,

en om die gedrag van hul vroue of dogters sosiaal te beheer

(Mandell, 1995).

2.5.2. Alternatiewe huweliks- en gesinsvorme

In Suid-Afrika, waar 'n toenemende tendens tot egskeiding bestaan

en waar 'n aansienlike persentasie gesinne 'n enkel-vrou as hoof

van die gesin het, is die konvensionele rol van die huwelik en die
struktuur van die gesin sonder twyfel in die soeklig (Prinsloo,

1993) . Of hierdie feit vanuit "n godsdienstige of sosiale

sienswyse gewens is of nie, dit reflekteer 'n fundamentele en

waarskynlik 'n permanente verandering, in die Suid-Afrikaanse

samelewing. Soortgelyk betwis die bestaan van groot getalle

homoseksuele en lesbiese burgers wat tot langtermyn dieselfde-

geslagverhqudings toetree, soms met een of beide maats as

toesighouers oor die kinders, ook die konvensionele siening van

die heteroseksuele huwelik as die enigste aanvaarde vorm van

eenheid tussen twee indiwidue en die enigste basis vir die

gesinslewe (Tong, 1989; Weston, 1992).

Ondanks Suid-Afrika se nuwe grondwet, die eerste ter wêreld om

diskriminasie op grond van seksuele oriëntasie te verbied, is die

veranderinge in die konvensionele siening van die "huwelik" en

"gesin" al vir baie jare 'n realiteit ("The Cape Argus", 14 Maart

1997).

Verskeie tegnologiese, sosiale, en ekonomiese veranderinge in

Suid-Afrika oor die afgelope drie dekades het die wyses hoe mense
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hul lewens in die gesin en loonarbeid organiseer, getransformeer
(Alpaslan & Du Preez, 1993; Du Preez & Van Niekerk, 1988; Gous,

1991) . Inkorting van gesinsgrootte, langer lewensduur en

toenemende loonarbeid van getroude moeders is drie sulke

veranderings. Die algehele effek van hierdie demografiese

tendense het aanleiding gegee tot groter buigsaamheid in

gesinsvorme en strukture. Gemene-reg-huwelike, egskeiding,

homoseksuele/lesbiese gesinne, enkel-ouer-gesinne, en stief-ouer

gesinne is nou sosiaal meer aanvaarbaar en kom dit meer algemeen

voor (Eichler, 1988; Prinsloo, 1993). Nie alleenlik raak manlike

broodwinner-kerngesinne statisties ongewoon nie, maar

heteroseksualiteit, wat voorheen die sentrale basis vir die gesin
gevorm het, word nou openlik en aktief betwis. Lesbiese vroue

asook homoseksuele mans, het gesinne en huishoudings voortgebring,

en hulle eis nou erkenning hiervoor (Giddens, 1989).

Faktore soos die inflasiekoers, ekonomiese resessie, hoë

werkloosheidsyfer onder mans, vroue se opvoeding en opleiding,

vroue se verlange na ekonomiese onafhanklikheid en self-waarde~

en die breër sosiale aanvaarding van werkende moeders het

aanleiding daartoe gegee dat vroue in geweldige getalle tot die

arbeidsmag toegetree het (Gous, 1991). Aangesien vroue nou tot

die gesins-inkomste bydra, verwag vroue dat hul mans meer tot

huishoudelike werk en kindersorg moet bydra. Baie mans is egter

onwillig om hierdie bykomende/veranderde rol te vervul.

Voor die 1980's was die dood van 'n ouer die algemeenste oorsaak

vir enkel-ouer gesinne. Vandag is die meeste enkel-ouer-gesinne

die gevolg van egskeiding. 'n Verdere rede is die besluit van 'n
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nuwe generasie jong vroue om hul kinders wat buite-egtelik gebore
is, te behou eerder as om hulle op te gee vir aanneming (Bernstein

et al., 1991). Streng anti-aborsiewette onder die Nasionale

Party-regering het waarskynlik ook bygedra tot die behoud van

kinders wat buite-egtelik gebore is, asook godsdienstige
oortuigings en kulturele norme ten opsigte van aborsie.

Gemene-reg huwelike het die "wettige" huwelik in 'n sekere mate

vervang as 'n wyse van lewe om kinders te baar en gesinne te vorm,
hetsy as 'n aanvanklike of daaropvolgende verhouding. Hierdie

tendens om kinders te baar, terwyl daar gemene-regtelik saamgewoon

word, is aan die toeneem (Marcil-Gratton, 1993). Marcill-Gratton

meen egter dat die proporsie kinders wat gebore word, met beide

hul biologiese ouers teenwoordig, so hoog bly as vantevore. Wat

verander het, is die buigsaamheid en vloeibaarheid van

de~lgenootskap- en ouerskap- eenheid wat gelei het tot makliker

toegang tot die verandering van hierdie verhoudings en unies

(Marcil-Gratton, 1993).

Die samelewing dra daartoe by dat sommige lesbiese moeders

"polities verkeerd" voeloor die feit dat hul kinders het, veral

as sodanige kinders seuns is (Eichler, 1988). As die kinders

vanuit 'n vorige heteroseksuele huwelik gebore is, is die gevaar

dat die vrou toesig oor haar .kinders mag verloor as gevolg van

haar seksuele orientasie. Indien dit wel die geval is, laat vaar

vroue soms hul deel van die vorige gesamentlike eiendom of

aanspraak op 'n toelaag (finansiële ondersteuning van die man vir

haar kinders) in ruil vir 'n toesigooreenkoms (Mandell, 1995).

Dit is nie maklik vir 'n lesbiese moeder om 'n huishouding en
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gesin met 'n ander vrou te vestig nie of om haar verhouding met
die ander vrou aan haar kinders te verduidelik nie (Day, 1990).

Verder is die graad waartoe die kinders ingelig moet word oor die

aard van die seksuele verhouding tussen hul moeder en haar maat,

moeilik om te bepaal.

Wetenskaplike tegnologie maak dit ook moontlik om kinders te baar

sonder heteroseksuele (spermbanke kunsmatigeomgang en

inseminasie) (Plotnik, 1993). Vroue wat nie belangstel in

heteroseksuele omgang of om te trou nie, maar wat graag hul eie

kinders wil baar, beskou veral hierdie twee metodes as aantreklike

alternatiewe om 'n gesin van hul eie te begin. Dit maak sodanige

vroue seksueel verder onafhanklik van mans.

Weston (1992) voer die analise van gemeenskaplikheid en verskille

in lesbiese en homoseksuele gesinne verder deur voor te stel dat,

deur die vestiging van 'n gesin/ huishouding, lesbiese en

homoseksuele.paartjies die gemeenskaplikheid van hul lewens met

die heteroseksuele gemeenskap bevestig ten spyte van verskille in

hul seksuele oriëntasie. Terselfdetyd, vanweë die feit dat hul

besondere gesin deel uitmaak van die wyer sisteem wat gegrond is

op bloedverwantskap, breek hulle die raamwerk af wat "gesin"

definieer as verbandhoudend met bloedverwantskap of 'n

heteroseksuele huwelik. Hulle bring eintlik die lesbiese en

homoseksuele gemeenskappe, wat oorspronklik as 'n alternatief vir

gesinslewe gesien is, terug in 'n stamverwantskap en gesinsnetwerk

(Day, 1990)
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Lesbiërs en homoseksuele mans het ook sekere vordering gemaak in

hul strewe om deur die heteroseksuele en ander seksueel-ge-

oriënteerde groepe aanvaar te word (Marcil-Gratton, 1993). Dit

sluit in groter aanvaarbaarheid van lesbiese/ homoseksuele
huwelike en gesinne. Dit is duidelik, veral deur die
"huishoudelike deelgenote II wetgewing wat aan homoseksuele mans en

lesbiers toegang verleen tot gesondheidsvoordele van hul

deelgenote, dat sodanige verbindings vir sommige persone as
alternatief vir heteroseksuele verhoudings gesien word (Marcil-
Gratton, 1993).

Daar bestaan ook ander gesins- en huweliksvorme in Suid-Afrika wat

as teenvoeter/alternatief geld vir die kerngesin, te wete: die

uitgebreide gesin - 'n familiegroep wat een of meer kerngesinne

insluit asook ander indiwidue wat bloedverwant of ingetroud is.
Tradisionele huwelike/gesinne waar een man meer as een vrou het

(poligame huwelike), byvoorbeeld in meer tradisionele gemeenskappe

(bv. Xhosa) of sekere godsdiensgroeperinge (bv. baie tradisionele

Moslem gesinne). Alhoewel hierdie tipe huwelik/gesin nie wettig

is of erken word nie, bestaan hierdie gesinne wel. Daar bestaan

ook inter-generasie gesinne - gewoonlik jong ongehude moeders wie

se kind deur haar moeder (kind se ouma) as haar eie grootgemaak
word.

Besluitneming in die Suid-Afrikaanse gesin is nog steeds tipies

patriargaal ten spyte van grappe omtrent vroue "wat die broek

dra". Daar is nietemin meer begrip en aanvaarding van
alternatiewe vorme van saamwees ("huwelike") en gesinne wat

verskillend is van die tradisioneel-heteroseksuelegesin tussen man
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2.6 Samevatting

en vrou. Moderne huwelike geskied met die konvensionele manlike
en vroulike rolle in 'n sekere mate gestratifiseer in terme van

mag, bronne en voordele.

Uit die voorafgaande is dit duidelik dat mense om verskeie redes

of motiewe tot die huwelik toetree met die gevolg dat daar
verskeie tipes en sienings omtrent die huwelik bestaan. Die

outeur het aangevoer dat om lief te hê, aktiewe betrokkenheid aan

die kant van die twee persone impliseer. Die" ideale" huwelik mag

moontlik die volgende eienskappe insluit: 'n mate van gee en neem
tot die voordeel of gerief van beide partye; sekere heilige

belewenisse van bonatuurlike aard; 'n sekere esoteriese belewenis

van opwindende passie; sekere gemeenskaplike belangstellings en

die nie-besitlikheid van langdurige vriendskap. Dit kan gesien
word as die elemente wat 'n huwelik bind; dit 'n eenheid maak en

ook toelaat vir indiwidualiteit.

Vir alle persone voorsien die huwelik egter nie groei tot self-

aksualisering of beskerming nie. Daar is aangetoon dat 'n sekere

persentasie vroue, die rolle en die mag van die partye in die

huwelik as ongelyk en onderdrukkend ervaar. Dit is ook 'n

onbetwisbare feit dat tegnologiese, ekonomiese en sosiale

veranderinge in die Suid-Afrikaanse samelewing daartoe bygedra het

tot groter buigsaamheid in gesinsvorme en -strukture. Dit is ook
aangetoon dat die konvensionele rol en siening van die huwelik (as

die enigste "wettige" en "aanvaarde" verband tussen man en vrou
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en basis vir die gesinslewe) onder die soeklig gekom / en selfs

openlik en aktief betwis word. Sodanige betwisting bevraagteken

ook die konvensionele siening van die huwelik as 'n heteroseksuele
verbondenheid.

Die outeur is van mening dat, alhoewel daar geldige kritiek gerig

kan word teen die tradisionele huwelik, is dit egter steeds die

huweliksvorm wat die meeste mense in die toekoms sal kies.

Hieruit (asook vanuit die potensialiteite wat opgesluit is in
hierdie huweliksvorm) spruit die outeur se motivering om op
hierdie vorm te fokus.

In die volgende hoofstuk word verskeie teorieë en modelle

aangaande kommunikasie in die huwelik beskryf.
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HOOFSTUK 3

KOMMUNIKASIE EN HUWELIKSUKSES

3.1 Inleiding

Kommunikasie is 'n essensiële komponent van die meeste van ons

sosiale interaksies, maar dit is veral belangrik in die huwelik

(Blood, 1969). Volgens Fitzpatrick (1988) word kommunikasie in

moderne Westerse samelewings so benadruk dat dit 'n panasee geword

het, en voorgehou word as 'n oplossing vir alle problematiese

menslike verhoudings.

Die rol van kommunikasie in die huwelik het verskeie veranderinge

ondergaan, veralomdat kommunikasie tussen man en vrou in moderne

huwelike vanaf die buitewyke na die voorgrond verskuif het (Rice,

1983). Kommunikasie in die huwelik funksioneer dus beide as

bestandeel vir self -definiëring en die ontwikkeling van' n gesonde

verhouding met die maat (Denton, 1986).

In die oorgrote meerderheid huwelike wat in moeilikheid verkeer,

is die hoof-oorsaak die feit dat egpare nie effektief kommunikeer

nie (Fitzpatrick, 1988; Gottman & Levenson, 1987; Hinde, 1979;

Jacobson, 1984; Mace, 1976). Navorsing (Fitzpatrick, 1988; Mace,

1976) beweer dat selfs wanneer die moeilikheid te make het met

seks, geld of die skoonfamilie, is die werklike oorsaak gewoonlik

gebrekkige kommunikasie. As egmaats nie effektief oor hul

probleme kan kommunikeer nie, hoe kan hulle werklik haarfyn aanwys

wat hul probleme is? En as hulle nie weet wat hul werklike
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probleme is nie, hoe kan hulle daaraan werk om dit op te los?

Daar bestaan dus geen twyfel dat gebrekkige kommunikasiewyses

belangrik is vir probleem-definiëring.

Wanneer egmaats negatiewe gevoelens teenoor mekaar koester, word

dit skynbaar makliker uitgedruk as wanneer hul positiewe gevoelens

vir mekaar het. Die gevolg is dat in die meeste huwelike,
kommunikasie wat emosionele ondertone of botone bevat, voortdurend
negatief is. uitdaging is voorts nie om slegsDie

kommunikasiekanale te skep nie, maar ook om kommunikasie van
negatief na positief te verander.

3.2 Huwelikskommunikasie Verskillende teorieë en modelle

Hierdie afdeling bespreek drie modelle van kommunikasie in die

huwelik, te wete die ko-oriënterende ("co-orientational") ,

interaksionele, en tipologiese modelle (Fitzpatrick, 1988).

Hierdie modelle neem die "binnestaander" -en "buitestaander" _.

perspektiewe op verhoudings in aanmerking (Olson, 1977) en mag op

subjektiewe of objektiewe data steun.

Die binnestaander-perspektief sluit in wat die man en vrou sê

omtrent hul huwelik, byvoorbeeld, hoe hulle hul eie kommunikasie

patrone beskryf, of die skatting van hoe gelukkig/ongelukkig hulle

met hul huwelik is. Subj ektiewe data van die binnestaander-

siening is self-gerapporteerde waardebepalings, terwyl met

objektiewe data verkryging, 'n egpaar hul eie gedrag sistematies
monitor.
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Die buitestaander-perspektief behels 'n verslag van enigeen

buitekant die verhouding; dit mag die navorser, die egpaar se

kinders I hul vriende, of vennote wees. Subj ektiewe data in
hierdie perspektief mag kliniese insigte insluit, terwyl

objektiewe data byvoorbeeld kommunikasie-kodering-skemas kan

behels (Olson, 1977).

Beide die binnestaander- en buitestaander-perspektiewe, asook hul

verskillende tipes verkreë data is baie belangrik om 'n algehele
siening van die huweliksverhouding te ontwikkel. Egmaats is nle

altyd bewus van hoe hulle met mekaar kommunikeer nie, of

buitestaanders mag die betekenis van sekere huweliksboodskappe

verkeerd interpreteer (Gottman & Levenson, 1987). Die beste

modelle van huweliksinteraksie sluit beide die binnestaander- en

bui testaander-perspektiewe in. Wanneer die twee perspektiewe met

mekaar bots, of die verkreë data van beide perspektiewe verskil,

voorsien hierdie modelle onderliggende teoretiese verklarings vir

divergensie en konvergensie.

3.2.1 Ko-oriënterende modelle

Ko-oriënterende modelle herinner ons dat daar 'n aantal

perspektiewe op enige gespreksterna in 'n huwelik bestaan (McLeod

& Chaffee, 1972). Hierdie modelle meet of indiwidue saamstem, of

hulle akkuraat is ten opsigte van hierdie samestemming , en of

hulle begryp dat hulle akkuraat of onakkuraat is. Samestemming

word gemeet vanaf die buitestaander se perspektief. 'n Man en

vrou word om hulopinies gevra omtrent kwessies, maar dit is

byvoorbeeld die navorser (die buitestaander) wat hul antwoorde
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vergelyk om te sien of die egpaar saamstem of verskil.

Twee tipes akkuraatheid
genoem kan word) word

(wat ook "bewustheid van samestemming"
onderskei (Fitzpatrick, 1988). Ko-

oriënterende-akkuraatheid verwys na die vermoë van een egmaat om
die opinies van die ander egmaat te voorspel, terwyl kommunikasie-
akkuraatheid die vermoë behels waarby 'n egmaat die ander se
boodskappe kan interpreteer soos wat dit bedoel was.

Sillars en Scott (1983) het bewyse hersien betreffende die
akkuraatheid interpersoonlike persepsies in intiemevan
verhoudings en het 'n aantal kondisies waaronder akkuraatheid van
persepsie in intieme verhoudings mag faal, voorgestel. So
byvoorbeeld sal egmaats waarskynlik akkuraat wees aangaande
persepsies waar die verwysing konkreet, maklik kodeerbaar en
stabiel is, terwyl egmaats heel waarskynlik onakkuraat sal wees
onder toestande waar die verwysing abstrak, subtiel en
interaksioneel is.

Ko-oriënterende modelle handel oor die ontwikkeling van
subjektiwiteit in kommunikasie tussen twee mense. Hierdie modelle
herinner ons om op samestemming, akkuraatheid en bewustheid in
kommunikasie te fokus. Vanuit hierdie aandag aan die strukturele
eienskappe van menslike kommunikasie, ontstaan 'n belangstelling
oor die kanale waarop egpare staat maak om akkuraat te
kommunikeer. Die fokus is derhalwe nie beperk tot verbale
kommunikasie nie, maar sluit ook nie-verbale kommunikasie in.
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Die voorafgaande word duidelik geïllustreer in 'n studie deur

Noller (1984) wat daarop wys dat wat kommunikasie betref,

ongelukkige egpare neig om onakkuraat te wees in hul interpretasie

van mekaar se boodskappe en gewoonlik nie daarvan bewus is nie.

Noller (1984) verduidelik dat sodanige onakkuraatheid die gevolg

is van ongelukkige vrouens se verkeerde gebruik van die vokale

kanaal (stemtoon, para-linguistiese aanwysers, soos toonhoogte en

spraaktempo) in die ontsyfering van hul mans se boodskappe. In

teenstelling hiermee spits gelukkige vrouens hulle toe op die

visueel-waarneembare (gesigsuitdrukking, ensovoorts). Ongelukkige

mans maak staat op die visuele kanaal om hul vrouens te verstaan
(en is onakkuraat), terwyl gelukkige mans die vokale kanaal

gebruik.

In haar oor.sig van die nie-verbale kommunikasie-literatuur,

argumenteer Hall (1984) dat mans en vroue oor die algemeen nie-

verbale modaliteitspesialiste is: vroue spesialiseer in visuele
kommunikasie en gedrag; en mans in vokale kommunikasie en gedrag.

In die gelukkige huwelike vind groter akkuraatheid plaas wanneer

egmaats op die kanaal ingestel is waarin hulle beter funksioneer,

ongeag van die kanaal wat die ander party gebruik.

3.2.2 Interaksionele perspektiewe

Interaksionele perspektiewe ondersoek die patrone en volgorde van

huwelikskommunikasie (Fitzpatrick, 1988). Volgens hierdie modelle

is die meting van die frekwensie waarmee gedrag voorkom, nie altyd

so belangrik as die meting van die waarskynlikheid dat een

gedragsluiting 'n ander sal veroorsaak nie.

https://etd.uwc.ac.za/



60

Interaksionele modelle van huwelikskommunikasie soek antwoorde vir

die vraag na die beskrywing, analise en verduideliking van die

stelsel wat 'n egpaar verbind. 'n Volkome beskrywing van hierdie

stelsel vereis aandag ten opsigte van die inhoud, intensiteit,

patroon en sosiale konteks waarin hierdie interaksie plaasvind.

Inhoud mag temas insluit, maar dit is nie gewoonlik die geval nie.

Dit behels meerendeels die meting van verbale en nie-verbale
gedrag (Gottman & Levenson, 1987).

Dit word vry-algemeen aanvaar dat nie-verbale kommunikasie baie
waarde in huwelikskommunikasie het. Indien dié as 'n aanduier van

die emosie wat die kommunikeerder beleef, geneem word, mag daar

dan na sekere stemtipes gekyk word vir 'n spesifieke emosionele

voorspelling. Die intensiteit van die interaksie is belangrik,

asook die tempo van spraak en die aktiwiteitsvlak van die

gesprek. Dit is dus belangrik om op sulke nie-verbale aanduiers

soos pousering, spoed van spraak, die aantal en tipe gebare, en

die stemtoon te fokus (Gottman & Levenson, 1987) Daar mag ook

op verbale aanduiers van intensiteit gelet word.

bepaal positiewe of negatiewe gevoelens
Die woordkeuse

aangaande die
besprekingsobjek, byvoorbeeld, die meeste persone sal stem saam

dat die stelling, "Dit was verwoestend vir my", as meer intens is

as die stelling, "Dit het my ontstel", beleef word.

Hierdie model let ook op die patrone van kommunikasie. Dit verwys

na die waarskynlikheid dat een gedraguiting 'n ander sal volg:

byvoorbeeld, in 'n scenario waar twee egpare albei vyf keer

gedurende' n gesprek verskil, sal' n eenvoudige frekwensie-telling

impliseer dat die twee egpare dieselfde tipe kommunikasie gebruik.
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Wanneer daar egter na die patrone van hul kommunikasie gekyk word,

mag daar tot 'n ander gevolgtrekking gekom word. Daar mag blyk

dat elke keer dat die man met sy vrou verskil, sy beantwoord aan

sy verwagtinge. Daarteenoor mag' n vrouelid van' n tweede egpaar

die gespreksonderwerp verander elke keer dat die huweliksmaats van

mekaar verskil. Die ondersoek na die patroon van interaksie bied
dus 'n ryke beeld van kommunikasie in die huwelik.

Laastens sluit 'n volledige interaksiebeskrywing die sosiale

konteks waarin die interaksie plaasvind in (Jacobson, 1984). 'n

Man en vrou mag hul kommunikasie verander afhangende of hulle in

die publiek, voor hul kinders, in 'n labaratorium-situasie met

navorsers, of alleen op 'n strand in Kampsbaai ontspan. Die

sosiale konteks sluit ook die historiese konteks in waarin

kommunikasie plaasvind. Dieselfde standaarde kan nie gebruik word

om die kommunikasie te vergelyk tussen 'n middeleeuse ridder en

sy dame met 'n gesprek tussen 'n uitvoerende amptenaar van 'n

besige Johannesburgse firma en haar man nie. Die sosiale konteks

is veral belangrik vir navorsers, want dit kan die intensiteit van

die kommunikasie tussen 'n man en vrou affekteer (Fitzpatrick,

1988) . Dit is byvoorbeeld moontlik dat 'n egpaar wat voor 'n

navorser in die labatorium ligtelik argumenteer, meer intens sal

argumenteer wanneer die navorsingsonderhoud by hul huis plaasvind,

en selfs nog vuriger sal argumenteer wanneer die navorser hul huis

verlaat. In hierdie voorbeeld is dit duidelik dat beide die

navorser en die fisiese omgewing van hul huis 'n andersoortige

sosiale konteks vir huweliksinteraksie bied. Volgens die

interaksionele perspektiewe bestaan daar verskeie modelle van

boodskapsuitruiling.
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3.2.2.1 Modelle van boodskapuitruiling

Interaksionele navorsers het sewe hoof modelle voorgestelom

huweliksinteraksie-patrone te verduidelik. Die eerste vyf van

hierdie modelle plaas die uitruiling van boodskappe by die kern

van die model. Die laaste twee gee aan kommunikasie 'n sekondêre

klem. In hierdie twee modelle is die hoofklem op die wyse waarop

kommunikasiegedrag fisiologiese prosesse affekteer.

3.2.2.1.1 Gedragsuitruilingsmodel

Hierdie model (Jacobson, 1984) is gebaseer op die veronderstelling

dat indiwidue hul verhoudings evalueer ten opsigte van koste en

belonings. 'n Hoë verhouding van belonings tot koste is duidelik

ideaal sodat die kern van hierdie model die vergelyking van die

hoeveelheid "positiewe uitruilings" met die hoeveelheid "negatiewe

uitruilings" in die huwelik behels. 'n Positiewe uitruiling sal

byvoorbeeld grapmakery, samestemming, en tegemoetkomendheid

insluit, terwyl negatiewe uitruilings gekarring, kritisering, of

gekla insluit. Hoe groter die verhouding van positiewe tot

negatiewe uitruilings , hoe gelukkiger is die huwelik veronderstel

om te wees. 'n Uiters hoë hoeveelheid positiewe belewenisse kan

ook kompenseer vir 'n hoë hoeveelheid negatiewe belewenisse

(Jacobson, 1984). 'n Man en vrou mag, byvoorbeeld dikwels

argumenteer en min geld besit, maar sodanige negatiewe uitruilings

word gekompenseer deur' n groter hoeveelheid positiewe uitruilings

te hê, soos 'n bevredigende sekslewe en gemeenskaplike begrip.
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3.2.2.1.2 Gedragsbevoegdheidsmodel

Hierdie model (Markman, 1984) stel voor dat huweliks-
ontevredenheid plaasvind wanneer egmaats nie weet hoe om

konstruktief te argumenteer nie; hoe om hul gevoelens met mekaar

te deel nie of hoe om maniere te ontwikkelom algemene

lewensstressors te hanteer nie. Die onvermoë om konstruktief te

argumenteer tydens hofmakery, blyk nie om 'n paartjie se

tevredenheid met die verhouding op daardie tydstip te affekteer
nie, maar dit voorspel welongelukkigheid met die maat in die
toekoms - 'n verskynsel wat Markman (1984) die "slaper-effek"
noem.

Die gedragsbevoegdheidsmodel is 'n bemoedigende model van menslike

kommunikasie omdat kommunikasie gesien word as 'n vaardigheid,

soos tennisspeel, wat aangeleer kan word. Ondanks 'n persoon se

huidige vlak van bevoegdheid, kan hy/syaltyd verbeter. Om 'n

spel soos tennis te speel, vereis egter 'n minimale vlak van

verrigting, net soos 'n minimale vlak van kommunikasievaardigheid

nodig is vir' n gelukkige huwelik. As' n minimum moet die egpaar

in staat wees om tydens konflik te onderhandel en hul gevoelens

teenoor mekaar uit te druk (Snyder, 1979). 'n Vaardigheids-

perspektief stelook voor dat selfs 'n uitstekende kommunikeerder
plek het vir verbetering.

3.2.2.1.3 Sosiale leermodel

Hierdie model (Weiss, 1981) beklemtoon sosiale versterking en

"quid pro quo" (teenprestasie). Versterking verwys na die
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lewering van 'n beloning wat 'n besondere gedrag versterk. Die

versterking is sosiaal wanneer dit terugvoering van die egmaat

insluit in die konteks van hierdie verhandeling. Positiewe

versterking vind plaas wanneer een egmaat 'n positiewe stimulus

toedien, nadat die ander egmaat 'n besondere gedrag uitgevoer het.

'n Voorbeeld hiervan sluit in die wyse vrou wat met haar man

glimlag wanneer hy die skottelgoed was, en hom nie afjak omdat hy

dit nie meer dikwels doen nie.

Negatiewe versterking is nie dieselfde as straf nie (Plotnik,
1993), maar behels eerder die verwydering van 'n onaangename

stimulus, nadat die gewenste gedrag uitgevoer is. Byvoorbeeld,

'n man kla elke aand van die week dat sy vrou nooit die motor laat

was nie; uiteindelik laat sy die motor was. As hy onmiddellik

ophou kla, word die motorwashandelingjgedrag versterk. Alhoewel

hierdie voorbeeld op verbale kommunikasie fokus, vind daar groot

hoeveelhede positiewe en negatiewe versterking op die nie-verbale

vlak plaas.

3.2.2.1.4 Verhoudingsbeheer-model

Kommunikasie bied inligting op die inhoudsvlak (dit wat gesê is)
en die verhoudingsvlak (die aard van die verhouding tussen die
spreker en die ander persoon vanuit die spreker se gesigspunt) .

Hierdie model (Rogers & Farace, 1975) , toegepas op

huweliksinteraksie, kodeer boodskappe as pogings om beheer te

bevestig of prys te gee. Die boodskappe van mans en vroue word

afgepaar ten einde die aard van beheer in hul verhouding te

verstaan. 'n Boodskap om beheer te vestig, afgepaar met 'n
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boodskap wat beheer prysgee, word as "komplimentêr" beskou. 'n

Boodskap om beheer te vestig of prys te gee, afgepaar met 'n

boodskap met soortgelyke bedoeling word as "simmetries" beskou.
Anders gestel: Gelykheid is 'n kenmerk van simmetriese egpare.

,n Onlangse oorsig van die verhouding tussen huwelikstevredenheid

en mag, kom tot die gevolgtrekking dat man-gedomineerde en

egalitariese huwelike gelukkige huwelik is, terwyl vrou-
gedomineerde huwelike, ongelukkig is (Fitzpatrick, 1988)

3.2.2.1.5 Strukturele model van huwelikinteraksie

Daar is vanvier hoof hipoteses in hierdie model

huwelikskommunikasie (Gottman, 1979) Die eerste hipotese handel

oor struktuur en patroon van kommunikasie en stel voor dat

ongelukkig getroude egpare beduidend meer rigied en onbuigsaam in

hul kommunikasiepatrone is, as gelukkige egpare. Die tweede

hipotese stel voor dat ongelukkig getroude egpare beduidend meer

negatiwiteit in beide verbale en nie-verbale kommunikasie met

mekaar uitdruk, vergeleke met gelukkige egpare. Die derde

hipotese beweer dat, alhoewel daar geen beduidende verskille in

die wederkerigheid van positiewe boodskappe by gelukkige en

ongelukkige egpare bestaan nie, is ongelukkige egpare beduidend

meer waarskynlik om negatiewe boodskappe te wederkeer, as

gelukkige egpare. Dus, in alle tipes huwelike verwek 'n

kompliment 'n kompliment, maar verwek 'n sarkastiese opmerking ,n

sarkastiese aanmerking slegs onder ongelukkig- getroudes.

Die vierde hipotese stel voor dat ongelukkige huwelike gekenmerk

word deur asimmetrie in voorspelbaarheid van gedrag. Met ander
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Byvoorbeeld,
wanneer die dominante egmaat om toegewing versoek, is toegewing

meer waarskynlik as wanneer die minder-dominante egmaat daarom
vra. Die asimmetrie is geleë in die mate van voorspelbaarheid en

kennis verwerf deur submissiewe egmaat vir die dominante persoon

se gedrag en andersom. As die man die dominante maat is, dan sal

dit moontlik wees om die gedrag van sy vrou te voorspel gebaseer
op sy gedrag; maar dit sal nie moontlik wees om sy gedrag te

voorspel gebaseer op haar gedrag nie.

3.2.2.1.6 Interafhanklike teorie

Alhoewel al die modelle oor kommunikasie handel, plaas die
interafhanklike en fisiologiese modelle (4.2.2.1.7) die klem op

die boodskappe wat verwissel word tussen huweliksmaats na die

egmaats se onderliggende emosionele staat. Die hoof teorieë van

emosie sluit drie basiese komponente in, naamlik, verbale verslae,

gedrag en fisiologiese reaksies (Gottman & Levenson, 1987). Met

verbale verslae, word bedoel dat daar aan persone gevra watter

emosie hulle beleef. Die gedrag verwys na 'n persoon se

gesigsuitdrukkings of vokale toon. Laastens word sekere

fisiologiese funksies soos hartslag en bloedsomloopsnelheid met
behulp van fisiologiese aanduiers gemeet.

'n Onontbeerlike toestand vir die belewenis van emosie is die

teenwoordigheid van fisiologiese opwekking (Fitzpatrick, 1988).

Fisiologiese opwekking vind plaas wanneer 'n indiwidu onderbreek

word in die voltooiing van 'n georganiseerde gedragsreeks. 'n

Sekere man mag byvoorbeeld elke dag saans twee ure oortyd werk ten
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einde die deposito vir 'n nuwe motor te kan bekostig. Indien hy,

om die een of ander rede nie oortyd kan werk nie, mag hoë emosie

beleef word. Sy beplande gedrag is onderbreek. Die valensie
(positief of negatief) van die beleefde emosie is afhanklik van

die konteks waa ri.ndie onderbreking plaasvind (Fitzpatrick, 1988) .

Positiewe affek volg as die onderbreking as goed of beheerbaar

beskou word, tot die bereiking van 'n doelwit lei (vroeër as wat

verwag is), of die verwydering van iets wat voorheen nadelige

gevolge gehad het. Daar kan dus gesê word dat, indien die man se

vrou hul aandete saans warm hou of self moeite maak vir bykomende

geld, dit positief tot doelwitbereiking vir die man mag werk.
Hierteenoor, indien die vrou die ekstra geld wat die man inbring

op haarself spandeer, byvoorbeeld die onnodige aankoop van klere,

mag dit negatief op die man inwerk. Die outeur is van mening dat

onderbrekings gewoonlik onhant~erbaar is en dat dit meerendeels

tot negatiewe affek aanleiding gee.

Wanneer hierdie modelop intieme verhoudings soos die huwelik

toegepas word, dan is die konsep van interafhanklikheid sentraal

in die begrip van wat die indiwidu mag beleef as onderbreking of

nie (Berscheid, 1983). Tussen egmaats is daar verskeie reekse

gebeure waarin elke gebeurtenis in een egmaat se ketting kousaalik

verbind is tot 'n ander gebeurtenis. Dit beteken dus dat egpare

'n reeks georganiseerde gedragsreekse ontwikkel wat ook die egmaat

as 'n deelgenoot in die aksie noodsaak, ten einde suksesvolle

voltooiing te behaal. Die reekse wat die egmaat vereis vir

voltooiing, word interkettingreekse genoem (byvoorbeeld, hofmakery

en huweliksgesprekke) (Berscheid, 1983). Die gebeurtenis in elke

persoon se ketting is kousaalik verbind tot die gebeurtenis in die
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egmaat se ketting en elk benodig die aksies van die ander om die

reeks te voltooi.

Indiwidue het ook intraketting reekse of voortgaande doelgerigte

aktiwiteite wat voltooi moet word sodra dit begin (Fitzpatrick,

1988) . Interketting kousale verbindings word gesien as

noodsaaklike, maar nie voldoende toestande nie vir die ontketening

van emosie. Outonome opwekking en emosie vind plaas wanneer

sekere interketting verbindings die voltooiing van' n indiwidu se
intraketting reeks onderbreek. Berscheid (1983) definieer 'n
indiwidu se emosionele belegging in 'n verhouding as die mate

waartoe daar interketting kousale verbindings met 'n persoon se

eie intrakettingreekse is. Omdat hierdie soort verbindings tot

die belewenis van emosie in die huwelik lei, verwys emosionele

belegging na die potensiële hoeveelheid emosie wat beleef mag

word. In sekere tipes verhoudings, met baie goed vermengde

reekse, mag 'n persoon neig om sy/haar eie emosionele belegging

in die verhouding te onderskat, indien die belewenis van emosie

nie dikwels plaasvind nie.

Die gebruik van die term interafhanklikheid in Berscheid (1983)

se model, is baie soortgelyk aan die gebruik daarvan in tipologieë

om huwelike te beskrywe. Die voorkoms van georganiseerde

gedragsreekse. word indirek gemeet in tipologieë gemeet deur die

vlak van meedeling asook die egpaar se organisasie van tyd en

ruimte in die huishouding (Fitzpatrick, 1988). Deur hierdie model

te gebruik wat emosie en vlakke van interafhanklikheid as indekse

het, is dit moontlik om voorstellings aangaande die vlak van

vermenging in georganiseerde gedragsreekse in egpaartipes, te
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verken.

Hoe meer interafhanklik die egpaar, hoe groter is die vermenging
van intrakettingreekse . Met ander woorde, mans en vroue is

gelyktydig verbind aan hoogs georganiseerde intraketting reekse

en die gebeure in elke persoon se ketting, fasiliteer die

volvoering van die ander se reeks.

3.2.2.1.7 Fisiologiese teorie van huweliksinteraksie

Hierdie teorie ten opsigte van huwelikskommunikasie postuleer

fundamentele biologiese verskille tussen mans en vroue. Hierdie

verskille beheer die uitruiling van boodskappe tussen egmaats,

veral in gespanne situasies. Mans word makliker fisiologies

opgewek tydens konfrontasies as hul vroue, en is stadiger om

agterna af te koel (Gottman & Levenson, 1987) Hierdie effek is

sterker vir getroude mans wat ongelukkig in die huwelik is.

Uiterste fisiologiese opwekking is veelseggend vir die ongelukkige

man en lei hom om uiteindelik van die huweliksverhouding te

onttrek. Hierdie onttrekking kan tot die emosionele ineenstorting

van die huwelik lei. Vroue beleef nie dieselfde sterk

fisiologiese reaksies soos mans nie. In baie ongelukkige

huwelike, is die man nie sensitief vir die subtiele, nie-verbale

manifestasies van sy vrou se gevoelens nie (Fitzpatrick, 1988;

Noller, 1984). Die man beleef fisiese spanning wanneer hy met sy

vrou se negatiewe emosies gekonfronteer word.
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3.2.3 Tipologiese Modelle

Voorstanders van tipologiese modelle van die huwelik is van mening

dat ' n paar basiese huweliktipes geïdentifiseer kan word. ' n

Tipologie plaas huwelike wat dieselfde kenmerke deel in een

kategorie.

In ' n vorige afdeling (Hoofstuk 2) is verskeie huwelikskategorieë

gelys. Betreffende kommunikasie hou tipologiese modelle voor dat

die kwantiteit en kwaliteit van kommunikasie oor

huwelikskategorieë verskil as ' n logiese gevolg van die tipe

huwelik (Fitzpatrick, 1988)

Fitzpatrick (1988) onderskei die volgende sub-tipes huwelike:

Die huwelik waarin konflik' n gewoonte geword het (konflik gewente

huwelik) : Dit is die huwelik waarin daar gereeld gereeld

geargumenteer word,

Onverenigbaarheid is

maar probleme

allesoorheersend/

selde opgelos word.

en 'n atmosfeer van'

spanning is teenwoordig. Kommunikasie in hierdie sub-tipe huwelik

sentreer hoofsaaklik rondom spanningsvolle konflik. Een persoon

stel dit soos volg:

"We have fought from the time we were in high school

together. As I look back at it, I can' t remember

specific quarrels; it's more like a running guerrilla

fight with intermediate periods, sometimes quite long,

of pretty good fun" (Fitzpatrick, 1988, p.S3).
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Die kragtelose huwelik en die passief-simpatieke huwelik is ook
nog twee tipes huwelike waar die aard van die huwelik sekere

implikasies ten opsigte van kommunikasie inhou.

"Lustelose" egpare mag op 'n sekere stadium 'n baie intieme
verhouding gehad het, maar het verwyderd van mekaar geword sedert

'n vroeë stadium van hul huwelik. Die meeste van hul tyd word
bestee aan gedrag wat betrekking het op "pligte": gemeenskaplike

deelname aan vermaaklikhede, tyd aan die kinders bestee, en die
nastrewing van gemeenskapsaktiwiteite.

Passief -simpatieke egpare deel gemeenskaplike belangstellings, en

hulle beklemtoon hul burgerlike en professionele

verantwoordelikhede, eiendom, kinders, en hul reputasies. Hulle

argumenteer selde.

Fitzpatrick (1988) meld vriendskapshuwelike wat verpersoonlik word
deur vitaliste astotaliste onderskeie tipesen

geselskapshuwelike.

Die vitaliste het konsensus oor belangrike lewenskwessies. 'n

Aktiwiteit is oninteressant vir een egmaat as die ander egmaat nie

daarvan deel is nie. Totaliste is soortgelyk aan die vitaliste,

maar van 'n hoër graad; hulle deel alles. Privaatheid is 'n

vreemde idee vir hierdie egpare. Soos een vrou dit stel:

"Its not so much that I only want to help him; it's

more that I want to do those things anyway I

really don't know what I do for me" (Fitzpatrick,
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1988, p.54).

3.2.4 Kritiek en aanbevelings

Die ko-oriënterende model is oorspronklik omontwikkel

samestemming, akkuraatheid, en bewustheid van sodanige

kommunikasie tussen egmaats te konseptualiseer en te meet. Die

gevolg is dat dié model nooit bespreek het watter soorte

boodskapsuitruilings tot besondere uitkomste sou kon lei nie.
Navorsing moet uitgebrei word om hierdie ko-oriënterende toestande

met verskeie kanaal- en boodskapstipes te bind.

Elk van die voorafgenoemde sewe interaksionele modelle argumenteer

vir die belangrikheid daarvan om kommunikatiewe gedrag vanaf die

buitestaander perspektief te bestudeer, deur op direkte verbale

en nie-verbale boodskapsuitruiling tussen mans en vroue te fokus.

Al hierdie modelle fokus ook op die binnestaander-siening van die

huwelik deur interaksie-patrone in verband te bring met die

indiwidu se subjektiewe persepsies van huweliksgelukkigheid err

ellende. Elke model het belangrike inligting bygedra aangaande

die wyse waarop egpare met mekaar in gelukkige en ongelukkige

huwelike kommunikeer.

Kritiek teen die interaksie-modelle is die feit dat dit baie

komplekse sienings van kommunikasie, maar baie eenvoudige sienings

omtrent die verskeidenheid moontlike tipes van verhoudings het.

Die hoof eienskap wat gebruik word om die huwelikstipes te

identifiseer, is die graad van tevredenheid of ontevredenheid

beleef deur die egmaats. Om egpare te identifiseer gebaseer op
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tevredenheid neig om egpare op teenoorgestelde punte van die

kontinuum te plaas, en om die meerderheid egpare wat slegs geringe

vlakke van huwelikstevredenheid toon minder te beklemtoon of nie

in aanmerking te neem nie.

As voorbeeld 'n kritiese klag van 'n man: "Jy skenk geen aandag

aan my nie. Ek is siek daarvan". In ongelukkige huwelike sal

hierdie klag, dikwels 'n aantal gedagtes aan die kant van die vrou

ontlok, en al hierdie gedagtes kan die onaangenaamheid tussen die

egmaats verhoog. In gelukkige huwelike het hierdie gedagtes 'n

ander aard. 'n Opmerking deur een egmaat mag positief of negatief
in die gedagtes van die ander egmaat beleef word, afhangende van

die algemene gelukkigheidsvlak van die huwelik.

Drie tendense in die navorsing te opsigte van die gedrag van

egpare, toon aan dat dit belangrik is om die kognitiewe en

perseptuele bevooroordhede wat ongelukkig en gelukkige egpare van
mekaar onders~ei, te begryp (Jacobson, 1984).

Eerstens, ongelukkige egpare reageer meer intens op negatiewe

boodskappe as gelukkige egpare. Ongelukkige egmaats blyk
hipersensitief te wees (op 'n subjektiewe emosionele vlak) ten

opsigte van hul egmaat se onmiddellike gedrag. Negatiewe gedrag

vind nie net meer dikwels plaas in ongelukkige huwelike nie, en

as dit plaasvind het dit 'n nadelige invloed op

huwelikstevredenheid (Jacobson, 1984). In teenstelling hiermee

blyk dit asof gelukkige egpare sekere meganismes ontwikkelom

negatiewe huweliksgedrag te hanteer.
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Tweedens, ongelukkige egpare vergeld negatiewe gedrag teen 'n

beduidende hoër koers as gelukkige egpare. Ongelukkige egpare

handhaaf lang periodes van negatiewe interaksie, wat meer en meer

intens raak soos die tyd verloop (Gottman, 1979). Hierdie

periodes word gekenmerk deur die gebruik van kriteria deur die
egmaats wat vir hulle bepaal wie die botoon voer.

Derdens, indiwidue in ongelukkige huwelike neig om ten opsigte van

beide buitestaander en binnestaander perspektiewe omtrent hul
verhouding te verskil, as gelukkige egpare. Gelukkige mans en

vroue neig om die frekwensie van 'n egmaat se positiewe gedrag te
onderskat (Jacobson, 1984).

Opsommenderwys blyk dit dat persone in gelukkige en ongelukkige

huwelike baie verskillende sienings huldig aangaande die betekenis

van die boodskappe van hul egmaats. Om te begryp wat egpare dink

wanneer hulle kommunikeer, benodig ons meer inligting as bloot 'n

evaluasie van die gelukkigheid of ongelukkigheid van hul huwelike.

Een manier om verder te gaan as die gelukkig/ongelukkig

huweliksonderskeiding, is om 'n aantal verskillende dimensies om

die huwelik te beskryf, te oorweeg. Om die verskeidenheid
ingesteldhede en houdings wat indiwidue in die huwelik bring te

begryp, het kundiges in die huweliks- en gesinsarena, tipologieë
van huwelike voorgestel.

Die probleem met die tipologiese kategorisering van die huwelik

is dat dit te veel verskillende tipes huwelike oplewer. Hierdie

tipologieë, alhoewel besonder interessant, bied geen duidelike

aanduiding van hoe 'n indiwiduele huwelik in een van die vyf

https://etd.uwc.ac.za/



75

basiese huwelikstipes ingedeel behoort te word nie.

'n Goeie beskrywing van 'n besondere tipe huwelik behoort

omvattend, uitsluitend en duidelik te wees oor die kriteria wat

aangewend behoort te word om egpare te klassifiseer (Fitzpatrick,

1988) . Omvattendheid beteken dat alle dimensies wat moontlik

belangrik mag wees in die beskrywing van egpare, ingesluit moet

word. Uitsluitend beteken dat elke egpaar tot een, en slegs een,

egpaartipe toegewys kan word. Die klassifikasie-prosedures moet
duidelik genoeg wees om 'n gegewe egpaar ondubbelsinning en sonder

twyfel tot 'n spesifieke kategorie toe te wys. Laastens, moet die

tipologie verbind wees aan ander konstrukte wat van belang is

(Fitzpatrick, 1988). Soos opgemerk kan word, bevredig die

bespreekte tipologieë nie in al hierdie kriteria nie.

Die outeur is van mening dat daar 'n groot leemte in navorsing

betreffende die kategorisering van huwelike bestaan - voorts is

dit duidelik dat kundiges in die sosiale wetenskappe baie sal moet

doen om hierdie probleem aan te spreek ten einde dit te bowe te

kom.

Ter samevatting: Die ko-oriënterende model isoleer die insette

en uitsette van verwisselings tussen persone, maar dit ignoreer

die verwisselings self. Interaksionele modelle beskryf die

kompleksiteit van menslike kommunikasie, maar ignoreer die

kompleksiteit van verhoudings. Tipologieë fokus op die

kompleksiteit van menslike verhoudings, maar skenk minder aandag

aan kommunikasieprosesse en uitkomstes. Die drie benaderings is

soos die panele van 'n triptiek; hulle kan alleen staan, maar
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gesamentlik, vorm dit 'n duideliker beeld.

3.3 Nig-verbale kommunikasie in die huwelik

3.3.1 Die versending en ontvang van nie-verbale boodskappe

Nie alle menslike kommunikasie is linguisties of verbaal nie. 'n

Egmaat word selde met 'n ontliggaamde transkripsie van 'n

huweliksgesprek gekonfronteer. Gebare, gesigsuitdrukkings,

afstand, aanraking, postuur, aanstaring, en para-linguistiese
aanwysers (byvoorbeeld, toonhoogte, volume, stemtoon, spraaktempo,

pousering en onderbrekings), vorm deel van nie-verbale

kommunikasie (Fitzpatrick, 1988) . Hierdie fasette van

kommunikasie openbaar belangrike emosionele dinamika van die

huweliksverhouding. Daar word voortdurend aan nie-verbale kanale

aandag geskenk om informasie te kommunikeer wat primêr affektief

in kwaliteit en weerspieëlend van persoonlike verhoudings met en

houdings teenoor ander, is (Brown, 1986).

Terwyl egmaats hul gevoelens en houdings teenoor mekaar

kommunikeer deur middel van nie-verbale kommunikasie, is die

kommunikasie van emosie nie die enigste funksie van nie-verbale

kommunikasie nie. Nie-verbale kommunikasie mag ander oogmerke as

die kommunikasie van emosie dien (Patterson, 1983). Die gebruik

van sekere gebare, verskillende toonhoogtes, ensovoorts, mag

byvoorbeeld die spreker help om beter begryp te word deur die

luisteraar. Die outeur stem saam met Brown (1986) dat taal 'n

universele medium is wat oor die kapasiteit beskik om enigiets uit
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te druk wat gedink of gevoel word, terwyl nie-verbale kommunikasie

tot 'n beperkte domein van betekenisse beperk is. In hierdie

beperkte domein, is die kommunikasie van affek' n primêre funksie

van nie-verbale kanale, en blyk dit emosie meer effektief te

kommunikeer.

3.3.2 Nie-verbale meelewing

Watter tipes gedrag dui nabyheid of toegeneentheid (of die gebrek
aan nabyheid) tussen mans en vroue aan? 'n Funksionele benadering
tot die beantwoording van hierdie vraag, beklemtoon die verwante

en patroon-gebaseerde aard van kommunikatiewe gedrag, ln

teenstelling met die kanaal-benadering wat gedrag in isolering

analiseer (Fitzpatrick, 1988). Die funksionele benadering dring

aan op die bestudering van' n verskeidenheid nie-verbale aanduiers

in een interaksie en 'n waardebepaling van die verwisseling van

aanwysings tjssen egmaats.

In 'n funksionele model (Patterson, 1983) word intimiteit en

nabyheid tussen egmaats gekenmerk deur 'n klein interpersoonlike

afstand (insluitende aanraking, leun en liggaamsoriêntering),

posturale oopheid, kopknikke, aanstaring en gesigsuitdrukking.

Aanraking en wedersydse aanstaring is veral belangrik.

intimiteit word aangedui deur verlaagde afstand;

Verhoogde

verhoogde

aanstaring en aanraking, meer direkte liggaaamsoriêntering, meer

vorentoe leun, groter variasie in gesigsuitdrukking, en verhoogde

posturale oopheid (Brown, 1986).
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Meelewing word gedefinieer as die resiprokasie van positiewe

affiliatiewe aanduiers (Fitzpatrick, 1988). 'n Funksionele

siening van interpersoonlike kommunikasie beklemtoon die

gelykwaardigheid van verskillende gedragsvorme in die dien van

dieselfde funksie (Street & Cappella, 1985). Wanneer 'n vrou met

haar man glimlag, mag hy hierdie intieme en vriendelike gebaar met

aanraking of 'n blik terugstuur, maar nie noodwendig met 'n

glimlag nie (alhoewel hy natuurlik die glimlag met 'n glimlag kan

alle

van spesifieke emosies

het woede duidelik

beantwoord)

wees nie.

Die resiprokale gedragsvorm hoef nie dieselfde te

Gottman en Levenson (1987) verklaar dat die proses van

huweliksverbrokkeling geredelik by die man se emosionele

onttrekking aan die huwelik begin. Hierdie onttrekking is

duidelik te bespeur in die nie-verbale gedrag van mans en vroue.

Mans vertoon minder positiewe affek in respons tot hul vroue,

terwyl vroue meer gevoelig vir die positiewe affek van hul mans

raak. Enige positiewe teken van belangstelling van hul kant word

onmiddellik deur die vrou herken. 'n Gebrek aan meelewing ten

opsigte van die egmaat mag onstaan indien die ander egmaat nie

positiewe aanduiers bespeur nie.

3.4 Die kommunikasie van emosie in die huwelik

Gallois en Noller (1987) het bevind dat gelukkig en ongelukkig

getroude

verskil.

egmaats in hul

Byvoorbeeld,

kommunikasie

egpare

gekommunikeer. {Woede kan duidelik waargeneem word, ongeag van
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die verhoudingsgelukkigheidspeil) . Die ongelukkig getroude egpare
het egter probleme met depressie. Die emosionele stelsels van

egpare in die verskeie huwelikstipes neig dus om merkwaardig

verskillend te wees, beide in wat egpare spontaan weergee in

mekaar se teenwoordigheid, asook in hul differensiële bekwaamheid

om aanduiers van emosie te manipuleer sodat hul egmaats daardie

boodskap korrek kan interpreteer.

Hoekom verskil die emosionele stelsels van egpare in die
verskillende huwelikstipes? Om' n antwoord vir hierdie komplekse

vraag te vind, moet ons die verskeie modelle van die kognitiewe

basisse van affek raadpleeg. Navorsing (Brown, 1986; Fitzpatrick,

1987) na die kognitiewe basisse van affek stel voor dat die

onderbreking van komplekse doelwit-reekse, opwekking en emosie

veroorsaak. Die hoeveelheid kognitiewe onderbrekings bepaal die

rigting en intensiteit van' n persoon se affektiewe reaksie. Twee

persone wat intiem is, het 'n groter moontlikheid vir die

onderbreking van mekaar se planne en die skending van mekaar se

verwagtinge, as diegene wat nie intiem is nie (Brown, 1986).

Binne die konteks van 'n huwelik, kan 'n indiwidu 'n aantal

emosionele toestande beleef, wat moontlik na die egmaat
gekommunikeer kan word. 'n Emosionele staat kan positief of
negatief wees. Hierdie negatiewe of positiewe affek kan voorts

op die self (gelukkigheid of depressie), na die egmaat

(aantrekking of woede) of na die verhouding (verbondenheid of

ontevredenheid), gerig word (Noller, 1980).

Hierdie emosionele toestande word teen verskillende koerse deur

die verskeie egpaartipes beleef (Brown, 1986) . Die
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interafhanklikheid gevestig deur egpare, affekteer regstreeks die
belewing van emosie in intieme verhoudings. Die belewing van

emosie is egter 'n noodsaaklike vereiste, maar nie 'n genoegsame

kondisie vir die uitdrukking van sodanige emosie na die egmaat nie

(Fitzpatrick, 1988). Die ideologiese oriëntasie wat 'n indiwidu

steun aangaande huweliks- en gesinslewe, beïnvloed die betekenis

wat hy/syaan emosie-produserende stimuli toeken. Verder, bepaal
hierdie ideologiese oriëntasie en oopheid vir konflik, die

uitdrukking van wat beleef word.

gedragsreekse onderbreek. Die emosie word op die egmaat gerig

Alhoewel die vlak van interafhanklikheid in die huwelik die graad

waartoe emosie in die huwelik beleef word beheer, word die

toekenning van betekenis aan die onderbrekende stimuli deur die

tweede tipologiese dimensie (naas die belewenis van emosie),

naamlik ideologie, toegeskryf (Fitzpatrick, 1988) Sodra die

onderbreking opwekking veroorsaak, word twee besluite geneem. Die

eerste behels die klas waartoe die emosie behoort; dit is, of die

onderbreking aan die self, die egmaat, of die verhouding
toegeskryf kan word. Emosie gerig op die self vind plaas wanneer

die indiwidu besluit dat hy/sy self een van sy eie georganiseerde

wanneer die betekenis-analise die onus of skuld op die egmaat

plaas vir die onderbreking. Laastens word emosie op die

verhouding gerig wanneer die indiwidu besluit dat die huwelik per

se die bereiking van hoër-orde planne of doelwitte onderbreek.

Die tweede hesluit behels of die onderbreking as positief of

negatief beskou kan word (Fitzpatrick, 1988). Soms word die

onderbreking deur 'n indiwidu as positief beskou omdat dit help
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in die bereiking van hoër-orde doelwitte; ander tye sal sodanige

onderbreking as negatief beskou word, want dit word beleef as

onderbrekend vir die bereiking van hoër-orde doelwitte.

Emosionele dubbelsinnigheid word gewoonlik in die een of die ander

rigting opgelos (Gergen & Jones, 1963). Negatiewe inligting blyk
om 'n swaarder lading te hê in alle tipes sosiale interaksie

(Kellermann, 1984). Die outeur meen dat egpare die emosionele

reaksies in die verhouding onthou, en meer ontevredenheid en 'n

gebrek aan verbondenheid tot die huwelik sal aanvoel.

Deur hierdie model te gebruik, kan duidelike voorspellings gemaak
word omtrent die belewenis van emosie wat gerig is op die egmaat

en die huwelik. Om emosies te verstaan wat gerig is op die self

as gevolg van' n sekere huweliksproses, is dit nodig om op Higgins

(1987) se self -teenstrydigheidsteorie te let. Hierdie teorie

verklaar dat teenstrydighede in die indiwidu se siening van hom

of haarself emosionele kwesbaarheid voorspel.

3.5 Samevatting

In hierdie hoofstuk het die outeur drie hoof konseptueIe

benaderings vir die bestudering van kommunikasie tussen mans en
vroue bespreek. Elke benadering probeer om te ondersoek hoe die

boodskappe wat deur egpare uitgeruil word die algehele status van

die huwelik affekteer. Die ko-oriënterende modelle beklemtoon die

belangrikheid van akkuraatheid en samestemming tussen egmaats.

Die interaksionele modelle beklemtoon struktuur en patroon in

huwelikskommunikasie (Gottman & Levenson, 1987). Die tipologiese
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herhalendebeklemtoon dat daar
organisatoriese patrone bestaan om huwelike te klassifiseer. Die

drie benaderings is soos die panele van 'n triptiek; hulle kan
alleen staan, maar gesamentlik vorm dit 'n beter beeld.

Mans en vroue in verskeie huwelikstipes neig om in 'n gegewe nie-

verbale kommunikasie kanaal uit te leef, om hul emosies te

kommunikeer. (1984)Hall stel 'n aanduier-spesialisasie
verduideliking voor vir manlike en vroulike verskille ten opsigte
van oordeelakkuraatheid . Die gesig toon' n positiewe of negatiewe

ingesteldheid, en vroue, wat normaalweg meer gemoeid is met

hierdie dimensie, plaas meer klem op die gesiguitdrukking. Die

stem bevat inligting aangaande dominansie-onderworpenheid en word

in 'n groter mate deur mans as 'n aanduier benut. Mans is

ingestel tot die mate waartoe die spreker in beheer voel of nie
(Fitzpatrick, 1988).

Daar is gedifferertsieer tussen positiewe en negatiewe emosies wat

beleef word met verwysing na die self, die egmaat en die huwelik

as 'n entiteit. Daar is ook gedifferensieer tussen die belewenis

van emosie en die uitdrukking van sodanige emosie ten opsigte van

die egmaat. 'n Verskeidenheid onderliggende psigologiese prosesse

kan gebruik word om belewenis en uitdrukking te verklaar. Alles

wat 'n persoon voel kan nie, en word gewoonlik nie, na die egmaat

gekommunikeer nie. Dit is hierdie differensiasie wat beide

emosionele meelewing ten opsigte

akkuraatheid/ onakkuraatheid van

kommunikasiestelsel voorspel.

van 'n egmaat en die

hierdieegpare in
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In die volgende hoofstuk word self-onthulling en die funksie

daarvan in die huwelik bespreek.
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HOOFSTUK 4

SELF-ONTHULLING

4.1 Inleiding

In die laaste gedeelte van die twintigste eeu, het die mededeling
van persoonlike gevoelens en informasie omtrent die self aan

ander, die kenmerk van intieme verhoudings geword (Katriel &

Philipsen, 1981). Die geleidelike uitruiling van intieme

informasie omtrent 'n persoon se innerlike self word as die

hoofproses gesien waardeur verhoudings tussen mense ontwikkel.

In hierdie hoofstuk sal die basiese funksies wat gesprekvoering

in enige huweliksuitruiling vervul, bespreek word. Die

"interpersoonlike" definisies (Hill & Stull, 1982) van

wederkerigheid, naamlik ko-variërende, aangrensende en vertraagde

wederkerigheid met betrekking tot die huwelik, word bespreek. Ten

slotte gaan daar beskryf word wat die Christelike siening van
onthulling van die self (asook die uitdrukking van gevoelens) aan

'n ander behels.

4.2. Self-onthulling in die huwelik

Self-onthulling in 'n huweliksverhouding het tot gevolg dat 'n

persoon se egmaat die hoofvertroueling word vir innerlike

gedagtes, gevoelens en begeertes en word' n intieme klimaat geskep

waarbinne man en vrou mekaar se beste vriende kan wees. Weliswaar
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verteenwoordig sodanige situasie 'n moderne siening van die

huwelik (Berger & Bradae, 1982; Bochner, 1983; Doherty & Rider,

1979) .

Die navorsingsliteratuur bring aan die lig dat self-onthulling

benader kan word as 'n persoonlike kenmerk en as 'n proses-

veranderlike (Pearce & Sharp, 1973). As 'n persoonlikheidskenmerk

is onthulling verbind aan geslag, gesins- en etniese patrone, ras

en ander kulturele veranderlikes. Dit is bevind dat mans en vroue
verskil in die mate waartoe hulle geredelik persoonlike informasie

omtrent hulself aan 'n ander pesoon oordra. Sodanige verskille
wisselook van kultuur tot kultuur met die gevolg dat sekere

persone dit belangriker ag en gemakliker vind om persoonlike

informasie oor hulself aan 'n ander oor te dra (Pearce & Sharp,

1973) .

As proses-veranderlike is self -onthulling as fasiliteerder vir die

ontwikkeling van interpersoonlike verhoudings bestudeer. Die

Sosiale Penetrasie Teorie (Altman & Taylor, 1973), spesifiseer dat

'n verhouding gekenmerk word deur die uitruiling van persoonlike

informasie wat groei in die hand werk ten opsigte van die breedte

van temas wat gedek word, en die diepte van informasie wat

meegedeel word. Verskeie navorsers (byvoorbeeld, Berger & Bradae ,

1982; Fitzpatrick, 1988; Mace, 1976), stem saam dat onthulling

help tydens aanvanklike verhoudingsontwikkeling deur byvoorbeeld

voorkeure/ afkeure vir spesifieke voorwerpe, onderwerpe (temas),

sport, verwagtinge, ensovoorts met mekaar mee te deel, sowel as

om onsekerheid aangaande die maat se sosiale status en

persoonlikheidstrekke te verminder.
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Benewens onthulling van die self, behoort gesprekvoering in

gevestigde verhoudings ook 'n aantal ander funksies te verrig.

Volgens Bochner (1983), dien gesprekvoering vyf basiese funksies

in enige huweliksuitruiling, en mag dit ook kompeterende

boodskapkeuses insluit.

Hierdie vyf interwante en potensieel teenstrydige funksies is:
(1) Om gunstige indrukke te vestig;

(2) Om die verhouding te organiseer;

(3) Die konstruksie en bekragtiging van 'n gemeenskaplike

wêreld-beskouing;

(4) Om gevoelens en gedagtes uit te druk;

(5) Om kwesbaarhede te beskerm wat voortvloei uit sodanige
gesprekvoering.

Hierdie basiese funksies van kommunikasie kan die direkte

uitdrukking van gevoelens en gedagtes binne die huwelik affekteer.

Die behoefte om die egmaat te oordeel, kan maklik in konflik kom

met die behoefte om oop en eerlik oor sy/haar eie gevoelens en
gedagtes te wees.

Binne verskillende huwelikstipes kan daar aangeneem word dat die

handhawing van die huwelik vereis dat egpare verskillende klem op

die verskeie funksies van kommunikasie sal plaas. Die graad en

tipe van self-onthulling sal dus van huwelik tot huwelik verskil.

Geslag blyk 'n rol te speel in self-onthulling, en navorsing

(Rubin, Hill, Peplau & Dunke-Schetter, 1980) het weliswaar

geslagsverskille in self-onthulling gerapporteer. Vroue neig om
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materiaal te onthul van' n persoonlike, gevoels-georiënteerde aard
wat ook negatiewe emosies insluit. Mans, aan die anderkant,

onthul meer geredelik wanneer die informasie feitelik en relatief

neutraalof positief in toon is. In gedragsuitlewing is dieselfde

patrone geldig: Mans maak gebruik van stigtelikheid en vroue van

die meer persoonlike onthullings.

Self-onthulling in gevestigde verhoudings gaan voort om nie net

onthulling van gevoelens omtrent die self in te sluit nie, maar
ook gevoelens omtrent die egmaat en die huwelik (James, 1979).

Indiwidue in gevestigde verhoudings mag hul emosionele reaksies

tot mekaar bespreek en dit mag dan 'n belangrike deel van hul

verhouding vorm. In' n intiem-persoonlike verhouding sluit self-

onthulling ook in die onthulling omtrent die persoon se maat aan

ander buite die verhouding (Hart, Carlson & Eadie, 1980) Daar

kan dus geargumenteer word dat daar inderdaad geen "self-

onthulling" bestaan nie, omdat die openbaring van dieself aan

ander outomaties 'n groot hoeveelheid van die huwelik openbaar

(Berger & Bradac, 1982). Die oopmaak aan ander raak 'n kwessie
van hoe een egmaat die kwesbaarhede van die maat in gesprekke met
diegene buite die huwelik, beskerm.

Daar bestaan vanhoofbenaderings die bestuderingtot
huwelikskommunikasie, te wete die ko-oriënterende, interaksionele,

en tipologiese modelle (Fitzpatrick, 1988) (hierdie modelle is in

Hoofstuk 3 breedvoerig bespreek). Elkeen van hierdie benaderings

kan as interpersoonlike benaderings geklassifiseer word, want dit

verklaar dat betekenis in huwelikskommunikasie op die kommunikasie

tussen egmaats berus, eerder as op enige onderliggende
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psigologiese prosesse, indiwiduele verskille of persoonlikheids-

karaktertrekke.

'n Vierde benadering, te wete die indiwidueleverskil-perspektief

is nie in Hoof stuk 3 bespreek nie, maar is ook 'n belangrike model

(intrapersoonlike model) om op te let. Hierdie model hou voor dat

huwelikskommunikasie essensieel voortspruit uit intra-persoonlike
vaardighede en karaktertrekke (Fitzpatrick, 1988). As sodanig

posisioneer hierdie model (,n belangstellingsveld van psigo-
analiste en karaktertrek-teoretici) homself geredelik in direkte

opposisie tot die interpersoonlike modelle (Kelley & Conley, 1987)

wat in Hoofstuk 3 bespreek is.

Interpersoonlike en intrapersoonlike modelle van

huwelikskommunikasie hoef egter nie wedersyds uitsluitend te wees

nie, ondanks die retoriek aan beide kante (Berkowitz, 1985;

Doherty & Rider, 1979). Die interpersoonlike aard kan

gekonstrueer word as 'n funksie van die intrapersoonlike aard. Hoë

vlakke van self-onthulling deur een kommunikeerder as gevolg van

'n disposisie vir oopheidi verander die aard en rigting van die

interaksie tussen sodanige kommunikeerder en ander.

Volgens Fitzpatrick (1988) kan die meeste van die wisseling

(tussen goed en sleg en oppervlakkig of breedvoerig) in self-

onthullingskommunikasie tussen man en vrou deur tevredenheid met

die verhouding, verklaar word. Die kwantiteit en kwaliteit van

self-onhulling word voorspelbaar deur die spesifieke aanpassings

wat indiwidue in gesprekke met mekaar maak.
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Daar bestaan ten minste drie "interpersoonlike" definisies (Hill

& Stull, 1982) van wederkerigheid. Die eerste mag ko-variërende

wederkerigheid genoem word, omdat veranderinge in een maat se

onthulling ko-variërend is met veranderinge in die ander maat se

onthulling (Hill & Stull, 1982) Die koers van verwisseling van

persoonlike informasie deur 'n man, mag korreleer met die koers

van verwisseling van persoonlike informasie deur die vrou.

Die tweede interpersoonlike definisie mag "aangrensende"

wederkerigheid genoem word, waar een persoon se onthulling die

waarskynl~kheid van onthulling deur die maat verander. Gottman

(1979) definieer wederkerigheid as waarskynlikheidsveranderinge

in gedrag of 'n onmiddellike beantwoordig van gedrag. In' n

soortgelyke trant, definieer Cappella (1979), wederkerigheid as

wedersydse positiewe beïnvloeding. Hierdie definisies van

wederkerigheid beklemtoon' n "leer om te leer" -verwisseling, waar

die onthulling van 'n man 'n onmiddellike onthulling deur die vrou

verwek. Cappella (1979) het bevind dat sodanige self-
onthullingspatroon nie gewoonlik in gesprekke aan die dag gelê
word nie.

Die derde interpersoonlike konsep van wederkerigheid kan

"vertraagde" wederkerigheid genoem word (Fitzpatrick, 1988) waar

onthulling wederkerig is, maar die noodwendig op 'n "leer om te

leer" wyse nie. Egmaats mag onthullings oor "n uitgebreide

tydsperiode verwissel. "Vertraagde" wederkerigheid mag die

essensie van 'n interpersoonlike verhouding uitmaak, maar dit is

nietemin moeilik bestudeerbaar in 'n ekperimentele konteks. Dit

veronderstel 'n reël vir huweliks-dialoog: Wees so persoonlik in
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geleidelik die

dié nodige
sorgvuldigheid, om dié van jou maat te ewenaar.

werklike menslike interaksie met ander. Daar is verskeie

Self 'n ongereelde leser van die Bybel moet beïndruk wees met die

klem op "woord" - hetsy dit God se kreatiewe woord of 'n menslike

woord gerig aan 'n ander menslike wese. God se woord is self-

openbarend. Die menslike woord kan ook in hierdie kwaliteit deel.

Dit kan self-openbarend wees van die persoon wat dit uiter.

Die werklike probleem, in ons moderne wêreld, is die. feit dat
menslike woorde nie gereeld die werklike persoon openbaar nie:

Dit funksioneer soms as 'n "masker" wat 'n persoon afhok van

ooglopende redes hiervoor. Omdat ons die erfgename van Grieks-

Romeinse tradisies met hul klem op konsepte eerder as gevoelens

is, neig mense om hul gevoelens onderdanig te maak aan feitelike

en inligtinggewende openbaringe (Papalia & Olds, 1989). Die

werklike mens is egter intiem verbonde aan sy/haar gevoelens en

dus versteek en masker feitelike en inligtinggewende woorde ons
werklike menslike natuur.

Teologies gesproke beklemtoon die huweliksbelewenis die werklike

menslike aspek van gevoelens, alhoewel nie tot die uitsluiting van

die konseptueIe en inligtinggewende nie (Garland, 1983). Dit poog

eerder om die balans wat tussen die twee moet bestaan, te verkry.

Kultuur kan hierdie balans verbeeld. Die sosiale en kulturele

konteks van mense is belangrik vir die begrip van die aard van

self-onthulling (Bernstein et al., 1991). Sekere kulture (veral
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westerse beskouings) byvoorbeeld, heg groot waarde aan
karaktertrekke soos die uitvoering van eie besluite, die

uitdrukking van gevoelens, om self-openbarend te wees, en te
strewe na onafhanklikheid. Daarenteen word kulture emosionele

beskeidenheid beklemtoon of om baie selektief te wees in die

mededeling van persoonlike kwessies (byvoorbeeld in sekere Suid-

Afrikaanse gemeenskappe waar interaksie meer fakties as

inligtinggewend van aard is) (Steyn & Motshabi, 1996). Weliswaar

fokus Afrosentriese Ubuntu op menslike aspekte wat 'n hoë
emosionele dimensie het.

Deur die meedeling van hul gevoelens omtrent mekaar en hul lewe

saam, beleef egmaats eenwording (Mace, 1976). Hulle begin om die

realiteit te beleef wat die Bybel "twee in een vlees" noem. Deur

die verkenning van hul diepste gevoelens en emosies, begin 'n

egpaar om hul eie sterkpunte en swakhede te waardeer. Die sleutel

tot hierdie self -openbaring is die liefde en toewyding waaroor die

egpaar alreeds beskik, maar waarvan hulle slegs vaagweg bewus is.

Die egpaar, soos hul deur hierdie self-openbaring beweeg, raak
toenemend meer bewus van die liefde wat hul vir mekaar koester.

Genovese (1975) verklaar vier stadia waardeur elke egpaar ideaal

gesproke moet beweeg, om hul self-onthulling in die huwelik te

verhoog, naamlik: die "Ek"-, die "Ons"-, die "Ons-God"-, en die

"Ons-God-Wêreld"-fases.

Gedurende die "Ek" fase raak die indiwidu bewus van sy/haar eie

persoonlike gevoelens omtrent hom/haarself as 'n persoon

ingeslote sterkpunte en swakhede. Die eerlike erkenning en
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mededeling wat later ontwikkel is afhanklik van hierdie begrip.

Hierdie fase is gebaseer op die grondbeginsel: Die waarheid sal

jou vrystel.

Dwarsdeur die "Ons"-fase deel die indiwidu hierdie erkenning met

sy/haar egmaat. Dit is 'n monsterneming van wat dit beteken om

lief te hê en lief gehê te word, deur al die voor-en teenspoed,

die roetine, en siklusse van die lewe. Tussen enige hoë of

laagtepunte, is daar 'n balans van vrede en liefde wat die
werklike patroon van lewe uitmaak (Fitzpatrick, 1988). Die begrip

van die wêreld deur die egmaat se oë, bring 'n gees van "twee in

een" .

Gedurende die "Ons-God"-fase, word die egpaar gevra om na te dink

aan 'n Godheid as die Skepper van alles. Weliswaar is die

skepping van man en vrou (hetsy as Adam en Eva of Yin en Yang)

bewys van 'n Goddellike plan wat liefde en samesyn, kinders en

gesin impliseer.

Gedurende die finale fase;. "Ons-God-Wêreld", kom die egpaar tot

die besef dat hul nie afgesonder in hul liefde vir mekaar kan lewe

nie. Indien wel, mag hul liefde as 'n blote versotheid bestaan.

Dus kom hulle tot die besef dat hul liefde uitwaarts moet vloei
om medemenslikheid tot alle menslike wesens te bring.

Hierdie voorstelling van self-onthullingsevolusie hoef nie

noodwendig in 'n godsdienstige sin gekonstrueer te word, om die

rippelende en uitwaartse krag van self-onthulling en groeiende

intimiteit illustreer nie.

https://etd.uwc.ac.za/



93

4.3 Samevatting

In hierdie hoofstuk is van die basiese funksies wat gesprekvoering

in enige huweliksuitruiling vervul, bespreek. Geslag blyk om 'n

rol te speel in self-onthulling. Daar is bevind dat vroue neig

om materiaal te onthul wat van 'n persoonlike, gevoels-

georiënteerde aard is en wat ook negatiewe emosies insluit. Mans,

aan die anderkant, onthul meer geredelik wanneer die informasie
feitelik en relatief neutraalof positief in toon is - hierdie

siening blyk ook om waar te wees in gedragsuitinge. Die

"interpersoonlike" definisies van wederkerigheid naamlik "ko-

variërende", "aangrensende" en "vertraagde" wederkerigheid met

betrekking tot die huwelik is ook bespreek. Die Christenlike
siening beskryf vier stadia waardeur elke egpaar ideaal gesproke

moet beweeg ten einde die onthulling van die self in die huwelik

te verhoog.

In die volgende hoofstuk word konflik en die kreatiewe gebruik
daarvan in die huwelik bespreek.
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HOOFSTUK 5

KONFLIK BINNE DIE HUWELIK

5.1 Inleiding

In die verlede was navorsers se fokus gerig op die ondersoek van
probleme, of die uitken van probleme. Die klem was dus op

patologie en herstel en het dit grotendeels gestreef om die status

quo te herstel sonder om te vra hoe goed die status quo werklik

is (Kramer & Bopp, 1989; Mace, 1976; Zinker & Leon, 1976). Vandag

word daar in nuwe terme gedink die huwelik word nou as

groeipunte beskou. Hiervolgens verteenwoordig die bruilof nie die

einde van 'n proses nie, maar slegs die begin. Wanneer egpare

trou, besit hulle slegs die grondstof waaruit, as hulle geduldig,

bekwaam, verantwoordelik, en hardwerkend is, 'n huwelik mag groei.

Noudat die huwelik en die gesin 'n vriendskap- /kameraadskap-

instelling is, geld sekere ou waardes nie meer nie (sien Hoofstuk

2) . Daar moet vryheid wees om te improviseer en daar moet

buigbaarheid wees om te verander en aan te pas - soos een egmaat

verander moet die ander een ook. Ten einde vriendskap,

intimiteit, liefde en kreatiwiteit in die huwelik en gesin te

verseker en aan te spoor, moet mense opgelei word in

interpersoonlike bevoegdheid.

In die verlede is daar nie baie aandag geskenk aan wat binne 'n

huwelik gebeur nie, solank as wat 'n huwelik bymekaar gehou kon

word deur eksterne dwang en die sosiale, godsdienstige en
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gesinstake wat veronderstel was om in die huwelik uitgevoer te

word (Mace, 1976). Min aandag is vroeër bestee aan wat binne die

huwelik gebeur - of dit goed, sleg, of agterlosig was het nie saak

gemaak nie, solank as wat eksterne voorwaardes nagekom is. Wat

daar ookal van die verlede gepostuleer word, is dit onontkombaar

waar vir die hede dat daar nou na die huwelik as 'n dinamiese

proses gekyk word. Die huwelik is stellig die intiemste

verhouding tussen twee mense in 'n hoogs buigsame gedeelde lewe

waarin hulle voortdurend verander (Cox, 1987; James, 1979). Die

waarheid is dat wanneer 'n mens 'n bruilof gehad het, dan het 'n

mens uit die aard van die saak nog nie 'n huwelik nie.

Omdat die huwelik gekonsepsualiseer kan word as "n dialoog tussen

twee indiwidue ('n dialoog is eers met jouself, en dan met die

ander persoon) is daar uiteraard sprake van konflik (Fitzpatrick,

1988). In h.iexd.i e verhouding sien, hoor en voel die huweliksmaats

die verskille. Die maats raak mekaar. Die saamwoon met die ander

beteken noodwendig om in aanraking met die ander te wees. Konflik

is 'n natuurlike meegaande verskynsel wat voortspruit uit die

gedeelde lewensruimte (Zinker & Leon, 1976).

Konflik is 'n manifestasie van die verskil tussen twee

andersoortige egos en dat die potensiaal bestaan om van mekaar te
leer. Die vermyding van konflik het tot gevolg "n stadige,

kwaadaardige, skadelike ondermyning van 'n verhouding (Garland,

1983; Otto, 1976; Zinker & Leon, 1976) Konflik lei tot die

herstrukturering van' n verhouding en wanneer dit nie-verdedigend

en kreatief hanteer word, lei dit tot verdere groei eerder as

vernietiging. Die vrees vir vernietiging verhoed egter
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konstruktiewe dialoë. In die kreatiewe dialoog kan 'n persoon

sy/haar behoef t.eom hul bestaande toestand en selfrespek te behou,

laat vaar en tot die wêreld van die ander toetree. Hierdie soort

verwisseling lei gewoonlik tot 'n gemeenskaplike gevoel en agting

(Zinker & Leon, 1976). Kontak, botsend of nie, vorm werklike lewe

en grondvlak-verhoudings.

Konfrontasie het twee dele, te wete kritiek en 'n brug tot die
toekoms (Cherlin, 1981; James, 1979). Konfrontasie behels die
proses waarby die persoon die ander met sy/haar eie gedrag

aandurf, maar ook die proses waarby 'n brug vir die toekoms van

die verhouding voorsien kan word. Dit is nie voldoende om aan

iemand te sê dat jy nie van hom/haar hou as gevolg van iets wat

hy/sy gedoen het nie, tensy jy afstand tussen julle wil skep.
Kritiek moet ook die verduideliking insluit dat jy genoeg omgee

om nuwe maniere van wees in die toekoms te vorm. Dit is die brug

wat die ander persoon in staat stelom te sien dat wat tans

aanwesig is nie aangenaam is nie; dat nuwe "voedsel" aangebied

word wat die verhouding later sal versterk. Die outeur is van

mening dat 'n verhouding' kan groei as daar van konfrontasie

gebruik gemaak word. Om te kan groei, moet mense deurgaans buite

die bestaande toestand van hul verhouding beweeg. Mense neig om

vas te hou aan die omgewing wat gemaklik en bekend aan hulle is.

Soms verwar mense bekendheid met gemak. Dit wat bekend is, is

egter dikwels nie gemaklik nie; dus moet mense leer om te

differensieër tussen gemak en bekendheid.
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5.2 Konflik en konflik-oplossing

5.2.1 Onopgeloste konflik

Konflik vind dikwels tussen egmaats plaas wanneer die een die

ander van 'n polariteit beskuldig wat hy/sy nie in hom/haarself

kan trotseer nie, en die ander, nadat hy/sy die onaantreklikheid
van die polariteit aanvaar het, 'n teenaanval loods (Corey, 1991;
L'Abate, 1975a; Miller, 1975; Otto, 1976). Onopgeloste konflikte

tussen man en vrou het gewoonlik die volgende eienskappe (Zinker

& Leon, 1976):

a) Dit is stereotipies . Elkeen kies

byvoorbeeld die beskuldigde en
'n rol om te vertolk,

die beskuldiger, die

kwaadaa~gesprokene en die kwaadspreker, die wenner en die

verloorder.

b) Dit het 'n wen-verloor kwaliteit waarin een persoon se

oorwinning plaasvind ten koste van 'n verlies vir beide

partye (In 'n huwelik, as een egmaat "wen" en die ander

"verLoo r v , dan "verloor" beide, want die verhouding word dan
geskaad) .

c) Dit is gewoonlik verbeeldingloos, ten spyte van die feit dat

die indiwidue baie vernuftig mag wees.

d) Dit is sirkulêr. Dit beteken basies dat die egpaar

voortgaan om hul wedersydse beskuldiging te herhaal, eerder

as om op die dooiepunt te fokus.
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e) Dit is dikwels "vuil en afwykend". Albei egmaats slaan die
ander onder die gordel. 'n Voorbeeld mag wees wanneer daar

oor suinigheid gepraat word en die vrou haar argument

ondersteun deur neef Charlie in die prentjie te bring, want

hy is ook suinig.

nie opgelos kan

Charlie is 'n irrelevante teer plek wat

word nie, veralomdat Charlie nie

teenwoordig is nie.

f) Hulle is oor die algemeen self-gesentreerd eerder as

probleem-gesentreerd. Hiermee word bedoel dat elke egmaat

te besig is om sy/haar eie selfkonsep te beskerm, en nie

deur sy/haar kreatiewe mag te gebruik in diens van die

oplossing van die probleem wat tussen hulle onstaan het nie.

5.2.2 Self-gesentreerdheid versus probleem- of ander-
gesentreerdheid

Vir twee egmaats om 'n geskilpunt of konflik tussen hulself op te

los, moet hulle beweeg van die beskerming van hul eie self-

konsepte na die aanhoor van 'n ander se konsep van hom/haarself

en dan na die verbreding van hul eie self -konsepte. Om dit te kan

doen, benodig elke indiwidu 'n werkende begrip van die konsepte

van proj eksies en polariteite. Hierin lê die kreatiewe begrip van

'n botsende situasie wat 'n huwelik potensieel meer opwindend kan

maak.

As 'n indiwid~ nie van sy/haar polariteite wil beken of verken

sodat hy/sy 'Il voller menslike wese kan wees nie, sal hy/syoptree

om dit te ontken (Corey, 1991; Plotnik, 1993). Projeksie is een
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'n Indiwidu sal byvoorbeeld nie

sy/haar eie suinigheid insien nie, maar sal sê dat sy/haar egmaat

suinig is. 'n Indiwidu sal probeer om daardie eienskappe in
hom/haarself wat hy/sy dink onaantreklik is, te ontken. 'n

Persoon se ontkenningspogings strek dikwels buite sommige werklike

behoeftes om afkeurenswaardige gedrag te wysig. Almal is soms

suinig, weerhoudend of ydel in sommige aspekte van ons lewens of

teenoor party mense onder sekere kondisies. Dit is nie noodwendig
afkeurenswaardig nie, maar mag inderdaad 'n wyse besluit wees.
Dit is egter wanneer mense hard probeer om goedhartig te wees dat

hulle hul perspektief op die omvang van hul bestaan verloor en

minder ontvanklik vir eksterne boodskappe raak.

Zinker en Leon (1976) het 'n tegniek genaamd "in die beskuldiging

inleun" ("leaning into the accusation"), geïdentifiseer. Die

doelstelling van herdie kreatiewe konflikmodel is om elke persoon

toe te laat om ham/haarself in die volle omvang van sy/haar polêre

stelsel te sien. Dit kan verwesenlik word deur die tegniek van

in die beskuldiging inleun, of deur eksperimentering deur
eienaarskap van ongewenste polariteite te aanvaar. Volgens Zinker

en Leon (1976) werk die tegniek soos volg: Elke egmaat maak 'n lys

van die egmaat se irriterende eienskappe, en albei neem dan beurte

om die ander te beskuldig deur van hierdie eienskappe gebruik te

maak. Die persoon wat beskuldig word, word gelas om eienaarskap

van sodanige eienskap te aanvaar, eerder as om dit outomaties te

verwerp. (Ver van 'n kinderagtige introjeksie; dit is 'n wyse om

'n nuwe karakteruitbeelding van jouself te toets) .
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Om in die beskuldiging in te leun is nie bloot 'n kunsgreep om die
egmaat te kalmeer nie. Dit is 'n manier van geldigheidsverklaring

van sy/haar belewenis van die ander party, asook 'n manier vir die

een om die ander as 'n sekere soort persoon te ervaar, selfs al

hou 'n mens oor die algemeen nie daarvan om homself/ haarself op

daardie wyse· te sien nie. In hierdie voorbeeld, kan die man

homself as 'n suinige persoon begryp, selfs al het hy verskeie

regverdigings om homself nie op hierdie manier te sien.

Suinigheid het nie noodwendig met geld te make nie. Suinigheid

mag op 'n verskeidenheid maniere uitgedruk word; byvoorbeeld, om
nie gedagtes of die uitbreiding van die rykdom van innerlike

belewenis met 'n egmaat te deel nie. Dit mag ook 'n gebrek aan

gesprekvoering of weiering om 'n werksituasie met 'n egmaat te

deel, insluit (Sherwood & Scherer, 1975). Deur in die

beskuldiging in te leun, begin die egmaat oefen om maniere te sien

waarin sy/haar belewenis van die ander verarm word deur terug te

hou. Deur middel van hierdie proses is die persoon in staat om

'n polariteit te voltooi en 'n voller omvang van homself te

begryp, nie net as 'n goedhartige indiwidu nie, maar ook as 'n

suinige een; nie net as 'n onverskillige persoon nie, maar ook as

'n beskeie een, ensovoorts. Die uitkoms is dat wat begin het as

'n bitter konflik tussen man en vrou, stadig maar seker in 'n
verrykende leersituasie ontwikkel waarin elke egmaat begin om

hom/haarself as 'n breër, meer omvangryke menslike wese te sien.

Zinker en Leon (1976) se stelsel veronderstel dat die beskuldiger

in hom/haarself die presiese eienskap verwerp wat hy/syaan die

ander persoon toeskryf. Dus, wanneer hy gevra word om 'n ander
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beskuldiging te kies, moet hy dit voorafgaan met die stelling"
as 'n deskundige ten opsigte van "voor hy met die

beskuldiging voortgaan. Die program van kreatiewe konflik vereis

dat die beskuldiger meedeel hoedat hy/sy self is. Dus in die

voorgenoemde voorbeeld, sal die vrou gevra word om die

beskuldiging te herhaal deur die volgende te sê: "As' n deskundige

op die terrein van suinigheid, kan ek jou sê, John, dat jy baie

suinig teenoor my handel". Dit is 'n metode om eienaarskap van

die proj eksie te neem. Om eienaarskap te aanvaar beteken nie dat
die beskuldiging geen geldigheid het nie; dit is bloot 'n

veronderstelling dat daar geen absolute projeksies bestaan nie,

en dat ons in ander (dikwels met duidelikheid), die presiese

eienskappe sien waarvoor ons sensitief is en wat ons moeilik vind

om in onsself te hanteer. Die indiwidu wo~d weer eens toegelaat

om die wyses waartoe hy dieselfde eienskap in homself manifesteer,

te sien sowel as die geldigheidsverkryging vanaf sy egmaat (As ek

eienaarskap van 'n eienskap in myself aanvaar, dan blus ek my

egmaat se behoefte om haarself te verdedig of om 'n teenaanval te
loods) .

Die doelstelling van beide in die beskuldiging in te leun en

eienaarskap aanneem van die beskuldiging deur die beskuldiger, is

om die selfkonsep te verbreed (Corey, 1982; Zinker & Leon, 1976).
As die persoon leer om hom/haarself op beide uiterste punte met

verskeie polariteite te sien, word sy/haar selfkonsep "gerek":

hy/sy het 'n voller, breër, ryker begrip van hom/haarself. Die

indiwidu voel nie meer so bedreig wanneer hy/sy deur 'n ander

beskuldig word nie. Hy/sy kan hom/haarself meer objektief sien

en bo die situasie uitstyg met 'n beter kans om probleem-
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gesentreerd te wees, eerder as om die selfwaarde en 'n beperkte
selfkonsep te beskerm.

5.2.3 Konflik het prysgee tot gevolg

Met opgeloste konflik is daar groei. Deel van alle groei behels

die belewenis waarby iets prysgegee of verloor word, sowel as die

belewenis van verwerwing en ontdekking (Fitzpatrick, 1988;
L'Abate, 1975b; Mace, 1976; Otto, 1976; Prinsloo, 1993; Zinker &
Leon, 1976) . In die huwelik mag indiwidue waardevolle

vooropgestelde menings verloor, maar verreikende verbondenheid

ontdek. Dit mag die verlies wees van die waardevolle konsep dat

die huwelik en saligheid een en dieselfde ding is. Dit mag die

verlies van 'n voorreg wees (alle maaltye word voorbereid

ontvang), verlies van 'n beeld ("Ek is altyd sterk, ek huil

nooit"), of die verlies van 'n idee ("Ek het gedog ek is 'n

perfekte man"). Om weg te gee, beteken om ruimte te maak vir iets
nuuts.

5.3 Die voorkomende instandhoudingsmodel vir egpare

5.3.1 Die model

Die voorkomende instandhoudingsmodel van Sherwood en Scherer

(1975) beskryf hoedat' n verhouding tussen twee mense gevestig en

gestabiliseer raak sodat daar kontinuïteit oor' n periode van tyd

bestaan asook hoedat verandering die stelsel kan binnedring. Die

model is siklies van aard en behels verskeie fases (sien Figuur
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5.1 vir skematiese voorstelling van hierdie model) (Sherwood &

Scherer, 1975). Hierdie model is veral nuttig en insiggewend

omdat dit konflik as proseskomponent voorstel wat 'n integrale en

onafwendbare deel van huweliksverhoudings uitmaak. Hierdie model

bied ook' n praktiese konsepsualisering vir intervensie of reaksie
op konflik.

(1) Inligtingmededeling en verwagtingsonderhandeling. Elke

verhouding, selfs die mees toevallige een, begin met die

versameling van data of inligting. Soos twee persone mekaar

leer ken, leer hulle omtrent die ander se voorkeure en

afkeure, houdings en opinies en hul kenmerkende gedrag. Elk

leer ook 'n bietjie van die ander se siening van

hom/haarself en iets van sy/haar wêreldbeskouing. Terwyl

hierdie inligting ingesamel en gedeel word, vind 'n baie

belangrike subtiele gebeurtenis plaas: die twee persone

verwissel en onderhandel verwagtinge wat hulle as

voorwaardes vir die verhouding stel (Sherwood & Scherer,

1975). Terwyl sodanige verwagtinge wat elk vir die ander

voorhou (en omtrent hom/haarself) gewoonlik implisiet en

ongespesifiseerd is, is dit ook so dat hoe meer inligting

meegedeel word, hoe meer waarskynlik is dit dat die

verwagtinge ook bespreek sal word en gemeenskaplik raak.

Wat die vorming van 'n verhouding werklik beteken, is die

verwisseling van genoegsame inligting sodat die gedrag van

beide partye min of meer voorspelbaar word, en onsekerheid

tot 'n aanvaarbare vlak verlaag word.
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Figuur 5.1 Voorkomende instandhoudingsmodel vir egpare
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(2) Rolduidelikheid en -verbondenheid. Wanneer verwagtinge

genoegsaam meegedeel en duidelik gestel word, is daar 'n

groeiende duidelikheid omtrent die rol wat elk in die

verhouding moet vertolk (Miller, 1975; Olson, 1981; Sherwood

& Scherer, 1975). Byvoorbeeld," nou sien ek wat dit

beteken om in ' n verhouding met jou te wees". Die

implikasie is nie dat rolle oneg is nie. Inteendeel,

persone beskik oor baie fassette wat almal deel vorm van die

geheel. In die vestiging van 'n verhouding, is 'n sentrale

taak om te ondek watter dele die gemaklikste is in die

besondere verhouding en om dan die verwagtinge wat elke

persoon vir die ander het, te deel. Soos rolle duideliker

word, word verbondenheid daaraan moontlik.

Soos verwagtinge gemeenskaplik begryp en aanvaarbaar gevind

word, vind die twee persone dat hul na 'n sekere mate van

verbondenheid tot mekaar beweeg. Elke persoon se rol word

taamlik duidelik gedefinieer. Elke persoon begryp wat van

hom/haar verwag word en wat hy/sy van die ander kan verwag.

Soos twee persone meer intiem betrokke raak, rapporteer

hulle dikwels dat hulle gemakliker met mekaar voel. Hulle

raak ook meer bewus van die duidelikheid en voorspelbaarheid

van die rol wat elk met die ander moet vertolk. Die sterkte

van elke indiwidu se verbondenheid en die omvangvan gedrag,

is beide maatstawe van die belangrikheid van hierdie

besondere verhouding. Hoe belangriker die verhouding, hoe

meer bewyslewering van verbondenheid word vereis en hoe meer

gedragsuitinge insluitende houdings en waardes word

aanvaar. Met verbondenheid komstabiliteit en kontinuïteit.
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Wanneer daar verbondenheid tot 'n stel
gemeenskaplike verwagtinge is, lei hierdie verwagtinge die

gedrag van die twee partye en voorsien dit stabiliteit in

hul verhouding (James, 1979; Plotnik, 1993; Sherwood &

Scherer, 1975; Weiten, 1995); dit wil sê, vir die grootste

gedeelte kom dit neer op: ... "Doen jy wat ek van jou verwag

en ek doen wat jy van my verwag". Die egpaar se energie is

nou beskikbaar vir ander dinge, aangesien hul verhouding

voorspelbaar genoeg is en nie meer volgehoue aandag vereis

nie. Om die rede, kan hulle die tevredenheid van

produkt iwiteit geniet bykomend tot die plesiere wat hul

verhouding aan hulle voorsien. Die egpaar het 'n verlede,

en blyk om iewers heen op pad te wees. Die verhouding

beskik oor momentum, en kan stampe en stote makliker hanteer

sonder om te disintegreer. Elkeen het die gevoel dat daar

op die ander vertrou kan word om daar te wees, selfs al word

dinge moeilik.

(4 ) 'n Knyp. 'n Knyp behels 'n verlies aan gemak binne 'n

Verbintenis tot 'n stel gemeenskaplike verwagtinge bepaal gedrag·

gedurende 'n periode van, stabiliteit en produktiwiteit, maar

noodwendig, vroeër of later, is een van die egmaats gewis om

geknyp (vasgevang) deur die verhouding te voel (Blau, 1964).

persoon se huidige rol en is 'n teken van die moontlikheid

van "n naderende ontwrigting in die verhouding (Miller,

1975; Sherwood & Scherer, 1975; Weiten, 1995). 'n Persoon

wat 'n knyp aanvoel sal dit in alle waarskynlikheid nie as

,n probleem bestempel nie, maar veel eerder is dit' n
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voorgevoel dat iets nie heeltemal reg is in sy/haar

verhouding met die ander nie. 'n Knyp word gereeld beskryf

deur 'n stelling, byvoorbeeld: "As dinge op hierdie wyse

voortgaan, as hy/syaanhou om dit te doen, dan weet ek nie
wat ek sal doen nie".

vir ten minste een van die egmaats aandui. In persone wat

'n Knyp is 'n keuse-punt aangesien dit 'n mate van ongerief

nie gewoond is om na hul eie gevoelens te luister nie, mag
'n knyp onopgemerk verbygaan. Selfs as 'n knyp nie bemerk

word nie, word dit heel dikwels gevolg deur probleme. Die

rede hiervoor is dat mense nie opgelei word om hul knype te

deel nie. Dit is veral duidelik deur die volgende

stellings: "Moet niks sê wat hom/haar salontstel nie";

"Wat jy ook al doen, moet nie die kaarte deurmekaar maak

nie"; "As ek hom/haar daarvan vertel, sal dit hom/haar net

kwel" ; "Dinge het so glad verloop; ek haat dit om vir

hom/haar daarvan te vertel en moeilikheid te veroorsaak".

Wanneer 'n getroude persoon 'n knyp aanvoel, dan is die

tendens om hierdie ongemak "weg te pak" in sy/haar eie styl,

onder die mat te vee, of watter ander handige manier hy/sy

ook al geleer het om realiteit te verbloem of gevoelens te

ontken ten einde die ander te bevredig en daardeur

moeilikheid te probeer vermy (Sherwood & Scherer, 1975).

Daar is egter ironie hierin. Deur die einste handeling wat

probeer om ernstige konflik te vermy, maak die persoon 'n

ernstiger probleem onafwendbaar. As die gedrag wat

aanleiding gee tot die knyp, voortduur, sal die knyp nie
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weggaan nie, en die konflik binne die persoon wat geknyp

voel, verhoog totdat hy/sy nie langer die ongemak kan

hanteer nie. Dit beweeg die verhouding onmiddellik in 'n

kritiese rigting waar ontwrigting van voorheen-gedeelde

verwagtinge oor hoe elkeen moet optree, plaasvind.

(5 ) Ontwrigting. Ontwrigting vind plaas as gevolg van 'n

skending van verwagtinge deur een of albei egmaats, of as

gevolg van eksterne indringing in die verhouding (L'Abate,

1975a; Mace, 1976; Sherwood & Scherer, 1975). Algemene

voorbeelde van ontwrigting wat ekstern van oorsprong is,

behels die volgende: die eerste kind gebore in 'n huwelik;

die broodwinner verloor sy/haar werk; die wen van 'n lotery;

die intrek in 'n nuwe huis (veral as een of meer ouers die

egpaar vergesel) . Die geboorte van die eerste kind is 'n

goeie voorbeeld van hoe 'n nuwe toevoeging tot 'n verhouding

tot 'n skending van voorafgestelde verwagtinge kan lei,

byvoorbeeld die volgende uitsprake: "Wat bedoel jy ek moet

die baba se doeke omruil!"; "Hoekom is jy altyd so moeg!";-
"Dit is jou beurt om·op te staan!"

Ontwrigting mag ook innerlik van oorsprong wees (Blau, 1964;

Giddens, 1989), soos die deel van inligting wat nie voorheen

beskikbaar gestel is toe behoeftes onderhandel is nie,

byvoorbeeld: "Ek weet ek het gesê dat ek van jou sampioen-

omelet hou, maar ek sê nou iets verskillend!" Mense

verander ook as gevolg van nuwe belewenisse en opvoeding,

byvoorbeeld: "Ek het nou-nou gehoor dat Olivia se man met

die was van die skottelgoed help".
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Die gebeurtenis wat aanleiding gee tot 'n ontwrigting mag

iets wees wat 'n "honderdmaal" vantevore gebeur het - wat

vir hom/haar gebeur, het was dat 'n vroeëre knyp nou pynlik

duidelik geword het. 'n Voorbeeld hiervan mag wees dat 'n

betekenisvolle verwagting van 'n egmaat nie in die huwelik

bevredig word nie, byvoorbeeld die verwagting "dat ek en my

man/vrou baie tyd saam sal spandeer". Nadat 'n kritieke

gebeurtenis en die daaropvolgende ontwrigting plaasgevind

het, gooi dit dadelik die verhouding oor na die linkerkant
van die diagram (sien Figuur 5.1) Op hierdie stadium
rapporteer egpare gevoelens van onsekerheid,
dubbelsinnigheid, en verwarring: "Ek weet nie. Ek is nie

seker nie, maar dinge beweeg regtig uitmekaar. Ek begryp

nie wat dit is nie". Dit gee dan aanleiding tot

beangstheid, soms vrees, maar byna altyd, verwyt teenoor

die egmaat en waarskynlik ook die persoon self (Corey, 1991;
Mace, 1976; Sherwood & Scherer, 1975).

Nou is die egpaar by 'n belangrike keerpunt in hul huwelik,'

want dit is by 'n' moment van ontwrigting waartydens

kreatiewe verandering hul verhouding kan binnedring. Hulle

het basies drie alternatiewe tot hul beskikking.

5.3.2 Reaksies op ontwrigting

Gekonfronteer met die keuse-punt soos aangedui (Figuur 5.1), kan

"n egpaar op drie taamlik verskillende wyses

reageer (Sherwood & Scherer, 1975), te wete: (1)
op ontwrigting

Hulle kan die
ontwrigting in ag neem en probeer verander (heronderhandeling) ;
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(2) hulle kan kies om nie te verander nie en poog om voort te gaan

om dinge te doen op die manier waaraan hul gewoond is (gewoonlik

as gevolg van oorhaastige rekonsiliasie), of (3) hulle kan hul
huwelik termineer.

Met betrekking tot die eerste alternatief (die ontwrigting word

in ag geneem en egmaats heronderhandel in diens van verandering) ,

dring nuwe inligting nou die huwelik binne, en verwagtinge word

heronderhandel om hul nader te bring aan die realiteite soos

voorsien deur die nuut beskikbaargestelde inligting. Die skynbare

teenstrydigheid is dat die einste moment wat die verhouding oop
is vir verandering, is daar sterk inhiberende magte aan die werk

om terug te keer na "die wyse waarvolgens dinge altyd was". Dit

is so as gevolg van beangstheid wat die onsekerheid vergesel, en

wat die verhouding deurdring op 'n tydstip dat dit in 'n toestand
van ontwrigting verkeer (Blau,1964).

Wanneer ontwrigting van verwagtinge plaasvind, volg onsekerheid,

"Want ek kan nie meer op jou vertrou om te doen wat ek van jou
verwag nie, en my eie rol is ook onduidelik aan my". Met

onsekerheid raak die egpaar beangs en ongemak ontstaan hieruit.

Verder is ten minste een van die egmaats waarskynlik kwaad. Die

vinnigste en sekerste manier om sodanige angs te verminder en te

voorkom dat woede teenwoordig is, lei tot 'n beweging om weer eens

terug te keer na "die wyse waarvolgens dinge altyd was". Dit is
die tweede al~ernatief beskikbaar vir die egpaar.

Die tweede alternatief, waarvolgens die egpaar probeer om tot hul

vroeëre verhouding terug te keer sonder om oor hul verwagtinge en
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Dit behels
gewoonlik "ritualistiese'n verbondenheid" tot vroeëre
verwagtinge, soos 'n apologie, soen, of omhelsing, sonder

toegangverlening aan nuwe inligting wat aanleiding gegee het tot

die ontwrigting in die verhouding. Hierdie nuwe inligting kan

waarskynlik die basis van bespreking en verandering

(heronderhandeling) van die beherende verwagtinge van die

verhouding vorm. Hoe dit ook al sy, die huwelik bly steeds

geslote vir verandering wanneer die egpaar die onsekerheid en
beangstheid (veroorsaak deur die ontwrigting) , hanteer deur na die

oorspronklike vlak van verwagtingsdeling terug te keer sonder

heronderhandeling. Hierdie terugkeer na die status quo word,

byvoorbeeld geillustreer deur beloftes soos "Dit sal nie weer

gebeur nie", of die vermaning, "Moet nie laat dit weer gebeur

nie", of die herbevestiging van "Die wyse waarvolgens dinge altyd

was"i "Ek is lief vir jou" of "Ek is jammer ek was verkeerd, alles

is nou in orde ... niks het verander nie"! (Fitzpatrick, 1988).

Dit is oorhaastige rekonsiliasie, want dit laat nie die nuwe

inligting wat nou beskikbaar is toe om die egpaar se verhouding
te beinvloed nie.

Dit is veral gedurende die periode van ontwrigting dat egmaats

onseker is omtrent hul rolle asook die toekoms van hul verhouding

(en is daarom beangs) dat die sisteem oopgehou moet word as

verandering sou intree. As nuwe inligting toegelaat word om die

verhouding binne te dring, en hanteer word op 'n probleem-

oplossings wyse, kan dit die basis vorm vir die heronderhandeling

van die beherende verhoudingsverwagtinge. Die nuut

heronderhandelde verwagtinge is dus meer geneig om in lyn met die
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huidige realiteite van die situasie te wees, en as verbintenis

plaasvind,' dan is die periode van stabiliteit geneig om meer

blywend te wees, voor die volgende ontwrigting intree.

Om 'n begrip te hê van die heronderhandelingsproses en die

toepassing van vaardighede om deur moeilike tye te beweeg, is dit

noodsaaklik vir beide egmaats om 'n bevredigende huwelik te
handhaaf en om mekaar toe te laat om te groei. Dit is so, want

daar word aangeneem dat ontwrigting onafwendbaar is. Slegs die
periode van stabiliteit en egpare se hanteringsstyle verskil, want

(1) inligting omtrent onsself en ons eintlike reaksies tot die

egmaat word nooit ten volle geopenbaar tydens die aanvanklike

periode waartydens verwagtinge onderhandel word nie, en (2) mense

verander met tyd en belewing, en hulle leer deur kontakte met

ander buitekant die huwelik (Cox, 1987; Miller, 1978; Sherwood &
Scherer, 1975). Waar egpare die onafwendbaarheid van verandering

en ontwrigting aanvaar, en begryp dat hul verhouding nooit "vir

eens en vir altyd uitgewerk en gevestig is" nie, en dat

ontwrigtinge ongemaklik en beangs sal bly, word dit nou nie meer
as tekens van naderende onheil beskou nie.

Net soos Lanzetta in 1955 reeds voorstel dat rusie as 'n bron van

nuwe inligting beskou kan word, en dat 'n indiwidu om die rede

behoort te leer hoe om produktief rusie te maak en om destruktiewe

rusievoering te identifiseer, so is dit met ontwrigtinge van

verwagtinge. Indiwidue kan leer om ontwrigtinge te hanteer as

geleenthede waarvolgens nuwe inligting aangaande die verhouding

geregistreer kan word en gevolglik verander kan word.
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Hierdie teorie (Sherwood & Scherer, 1975) voorspel dat ontwrigting

sonder heronderhandeling tot 'n toenemende frekwensie en

intensiteit van ontwrigtinge lei. Wanneer elke ontwrigting nie

hanteer word as 'n nuwe bron van inligting en 'n nuwe geleentheid

vir die heronderhandeling van verwagtinge en verandering nie, maar

eerder as 'n onaangename toestand wat nie geduld kan word nie,

word die bron van die ontwrigting nooit bevredigend verhelp,

verbeter, of selfs versag nie.

Die derde alternatief is natuurlik om die verhouding te beïndig.

Dit is 'n populêre keuse vanweë die feit dat daar verskeie wyses

bestaan om 'n verhouding te beïndig. 'n Persoon kan liggaamlik

onttrek of 'n wettige skeiding bekom. Daar bestaan ander wyses

om 'n huwelik te beïndig terwyl die persoon nog steeds voortgaan

om liggaamlik teenwoordig te wees.

Elke keer dat die egpaar van ontwrigtinge af weghardloop, gee

hulle hoop op dat hul verhouding kan verander. As mense nie in

die huwelik verander nie, bly hul kennelik staties. Die hele

konsep van die huwelik is dat twee mense groei deur gesamentlike

verandering te ondergaan in 'n gemeenskaplik geondersteunde,

liefhebbende en kreatiewe verhouding. Mense is egter nie

geredelik hiervan bewus nie (Noller, 1984; Fitzpatrick, 1988;
L'Abate, 1975a), en hulle vind hulself geblokkeer en hul

kommunikasiestelsels misluk. Dan begin hulle om van mekaar te

onttrek, en soos hulle onttrek, raak hulle bewus van die

onbevredigende behoeftes wat hulle gehoop het in die huwelik

bevredig sou word.
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Die moontlikheid bestaan dat egmaats binne so 'n situasie na die

buitewêreld kyk vir antwoorde op hierdie onbevredigde behoeftes.

As dit 'n seksuele behoefte is, neig die egmaat om 'n ander

seksmaat buite die huwelik te vind. As dit 'n

afhanklikheidsbehoefte, is mag die egmaat skuiling by ouers vind

(Papalia & Olds, 1989; Plotnik, 1993; Weiten, 1995). As dit 'n

behoefte aan geselskap is, mag die egmaat ou verhoudings met

vriende opsoek en sy/haar lewe grotendeels buitekant die huis lei.

Daar is mense wat nie alternatiewe vergoeding soek nie, maar neig

om ontvlugtingsmeganismes aan te wend (Baruth & Huber, 1985; Gous,

1991). 'n Egmaat kan byvoorbeeld neig om homself in sy werk te

"begrawe", en sê dat hy baie hard werk om baie geld te maak ten

einde sy kinders universiteit toe te stuur, en om aan sy familie

'n gelukkige huis te voorsien. Wat hy in werklikheid probeer

doen, is om aan die situasie te ontvlug. 'n Vrou mag baie

"huistrots" raak en kreatief probeer om iets ekstern te doen om

op te maak vir haar innerlike gevoelens van leegheid en

ontevredenheid. Die voorafgaande twee voorbeelde is op beide mans

en vroue van toepassing as ontvlugtingsmeganismes van die
werklikheid. Alkohol bied ook dikwels 'n toevlugsoord vir die

spanning wat voortspruit uit 'n huwelik in die greep van 'n

ontwrigting. Volgens verskeie navorsers (byvoorbeeld Fitzpatrick,
1988; Mace, 1976; Prinsloo, 1993; Sherwood & Scherer, 1975) is

groot getalle psigo- somatiese siektes die gevolg van stres en angs

verbonde aan ontevredenheid en ontnugtering met die huwelik.

Soos voorheen vermeld, voorspel die teorie dat ontwrigting sonder

heronderhandeling tot' n toenemende frekwensie en intensiteit van
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ontwrigtinge lei. Dog is dit ook waarskynlik dat die intensiteit
van toekomstige ontwrigtinge toe sal neem wanneer moeilikhede in

die huwelik hanteer word deur verbondenheid tot die verhouding te

verlaag (Sherwood & Scherer, 1975; Gallois & Noller, 1987) In

sodanige geval is 'n oënskynlike terugkeer na "die wyse

waarvolgens dinge altyd was", eintlik 'n onttrekking van

verbondenheid tot die verhouding. Die outeur is van mening dat
sodanige strategie oor 'n periode van tyd tot 'n wegkwynde

verhouding lei - en die huwelik gevolglik 'n "onheil" raak.

5.3.3 Planmatige heronderhandeling

Telkens as ontwrigting plaasvind is die moontlikheid vir die

beïndiging van die verhouding 'n alternatiewe oplossing.

Beïndiging is egter meer waarskynlik om 'n konstruktiewe,

probleem-gesentreerde oplossing te wees indien dit gebaseer is op

nuwe inligting en dit die gevolg van planmatige heronderhandeling
is.

Sherwood en Scherer (1975) se model verklaar dat verhoudings

sirkuleer deur (1) die deel van inligting en onderhandeling van

verwagtinge, (2) rol-duidelikheid en verbondenheid, tot (3)

stabiliteit en produktiwiteit, (4) ontwrigting en die moontlikheid

van heronderhandeling en gevolglike verandering. Daar is alreeds

aangetoon dat egmaats, om verskeie redes, dit moeilik vind om

konflik-verwante kwessies vir heronderhandeling aan te bied. Tog

is planmatige heronderhandeling na die riglyne van Sherwood en

Scherer (1975) se model 'n manier waarop beheerde verandering

aangebring kan word en waar ontwrigting voorgespring kan word.
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Die feit dat 'n knyp nie 'n ontwrigting is nie - selfs wanneer dit

met die egmaat gedeel word - maak dit redelik maklik vir die

egmaat om die ander se viesheid toe te laat of relatief onopgemerk

verby te laat gaan. Wanneer'n egpaar egter kies om die knyp op

te volg, is die sekerste manier om vordering te maak in die oploop

tot die heronderhandeling van hul verwagtinge vir mekaar, die

mededeling en begrip van wat elk van die ander verwag of vrees.

Dit is belangriker en nuttiger om aandag te gee aan proses eerder

as inhoud. Die klem is dus nie op die oplossing van 'n spesifieke

konflik nie, maar op die aanbeveling van sekere prosesse en

vaardighede vir die oplossing van konflik oor die algemeen.

Solank as wat egmaats se gesprek sekere tipe kwessies behels, is

,n "skietgeveg" meer waarskynlik om te ontwikkel, wat dan

gewoonlik 'n wenner en verloorder behels. Wanneer albei egmaats

hul behoeftes en vrese deel, kan hulle sien waar hulle aparte en

gemeenskaplike verwagtinge geleë is. Dit maak heronderhandeling

'n meer waarskynlike gebeurtenis.

Die basiese aannames en voorveronderstellings vir die hantering

van knype en heronderhandeling van verwagtinge behels dat egmaats

daarop gewys word eerstens dat wanneer een persoon 'n knyp voel,

dan voel die ander persoon ook geknyp. Dit beteken basies dat,

indien een egmaat ongemaklik met die verhouding is, dit

onmiddellike aandag vereis. Voorts hou die model voor dat wanneer

die knyp meegedeel word, daar 'n gemeenskaplike keuse behoort te

wees om aan hierdie nuwe inligting te werk of nie te werk nie.

As 'n egpaar besluit om aan die knyp te werk, word dit bespreek

in terme van die probleem wat opgelos moet word (eerder as 'n saak

wat geregtelik vervolg of 'n geveg wat gewen moet word) deur
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verwagtinge te wysig om die nuwe inligting wat nou aan beide
egmaats beskikbaar is, in ag te neem.

Beide die model en die konsep van planmatige heronderhandeling

bied aan die egpaar meer keuses en groter beheer oor verandering.

Hulle word blootgestel aan minder gespanne onderhandelinge en is

minder gereeld slagoffers van krisisse en druk om terug te keer

na "die wyse waarvolgens dinge altyd was". Die teorie

onderliggend aan die konsep van planmatige heronderhandeling is

duidelik, eenvoudig, en voor-die-hand-liggend - daar word gemeen

dat sodanige konsepte deel van die taal van die huwelik behoort
te wees. Persone kan ook hulself oplei in die vaardighede van

planmatige heronderhandeling.

wanneer 'n

Die outeur tipeer die kernaanname van hierdie model as "Betaal my
nou of betaal my later", na aanleiding van 'n advertensie wat

beweer dat 'n klein hoeveelheid tyd en geld gespandeer op

herstelwerk of

motorprobleme,

versorging

baie geld en

tydens

tyd

die

later

eerste

bespaar
tekens van

noukeurige ondersoek vereis sal word.

'n Knyp word aangevoel deur 'n indiwidu, terwylontwrigting beleef

word deur alle partye betrokke in die verhouding.

dit die plig van die egmaat wat 'n knyp
Om die rede is

aanvoel om
verantwoordelikheid te neem vir die inisiëring van
heronderhandeling van verwagtinge met die egmaat, eerder as om

aanspraak te maak dat dit die ander se probleem of

verantwoordelikheid is. Terselfdertyd, is dit noodsaaklik vir

egmaats om te begryp, dat wanneer hulle 'n knyp beleef, dit hulle
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beangs sal maak. Wanneer'n knyp meegedeel en heronderhandeling

oorweeg word, raak die ander partyook beangs. Egmaats raak

beangs beide as gevolg van die onsekerheid wat in die verhouding

ingebring word, en omdat hulle nie seker is of hulle persoonlik

beter af sal wees na die heronderhandeling voltooi is, as wat

hulle voorheen was nie (Pruitt & Rubin, 1986; Rice, 1983; Sherwood

& Scherer, 1975). Wanneer egpare met hierdie model werk, leer

hulle dat angs beheerbaar en draaglik is waar daar verbondenheid

tot probleem-oplossing is. Daar bly nietemin 'n risiko verbonde

elke keer wat die verhouding geopen word vir ondersoek en
verandering.

Tydens die eerste paar pogings van heronderhandeling binne hierdie

model, werk egmaats gelyktydig aan twee probleme, te wete (1) die

toets van 'n probleem-oplossingsmodel en die ontwikkeling van

vaardighede en prosedure vir die gebruik daarvan, en (2) die werk

aan die knyp wat aanleiding gegee het tot die heronderhandeling

van verwagtinge (Sherwood & Scherer, 1975). Oor'n periode van

tyd ontwikkel beide vaardighede en prosedures asook die

bevestiging van die model en die bruikbaarheid daarvan (of die
gebrek aan bruikbaarheid) vir die betrokke partye.

Die outeur is van mening dat die voorkomende instandhoudingsmodel

soos hierbo verduidelik, meer en wyer keuse-moontlikhede aan

egmaats bied en gevolglik dinamiese belofte inhou vir

huweliksgroei, -verryking en -ontwikkeling.
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5.4 Konflik-oplossingsstrategieë

uit die voorafgaande blyk dit duidelik dat sommige vorme van

konflik onafwendbaar is in 'n intieme verhouding soos die huwelik.

Sommige egpare beleef konflik as minder of meer bedreigend,

vergeleke met ander egpare. Dink aan twee mans wat 'n

middelmatige graad van konflik met hul egmaats ondervind. vir een
man mag dit beteken dat sy huwelik in groot moeilikheid verkeer,

terwyl die ander man hierdie konflik as 'n positiewe teken mag

sien, waardeur hy en sy vrou kan probeer om hul probleme uit te
werk.

In die ideale situasie hanteer egpare hul botsende belange deur
'n vorm van onderhandeling of probleemoplossingstrategie: een

egmaat verklaar 'n posisie, soek en kry geldigheidsverklaring vir

die posisie van die maat, en die twee neem gesamentlik deel aan

'n direkte probleem-oplossings-uitruiling (Frost & Wilmot, 1978) .

In hierdie ideale scenario is die kommunikasie tussen die egmaats

vry van distorsie, en albei partye werk in die rigting van

probleem-oplossing totdat ,'n aanvaarbare oplossing bereik word.

In die werklikheid gebruik alle egpare egter nie hierdie ideale

styl van onderhandeling en probleem-oplossing nie.

In enige konflik soek beide partye 'n uitkoms wat hul glo die

ander onwillig is om te voorsien. Elke konflik tussen egmaats

behels 'n distinktiewe stel skuiwe of maniere vir die uitoefening

van konflik ten einde dit op te los. 'n Reeks skuiwe of taktieke

vorm 'n strategie vir konflik-oplossing. Hierdie strategieë kan

volgens twee hoof komponente geklassifiseer word (Blake & Mouton,
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1964; Killman & Thomas, 1977; Putnam & Wilson, 1982). Die eerste
is assertiwiteit, gedefinieer as gedrag wat daarop gemik is om 'n

persoon se eie belange te bevredig. Die tweede is

tegemoetkomendheid, gedefinieer as gedrag wat daarop gemik is om

die maat se belange te bevredig (Pruitt & Rubin, 1986). Hierdie

twee komponente verduidelik vier strategieë, naamlik, ontwyking,

akkommodasie, samewerking en kompetisie (Pruitt & Rubin, 1986).

(1) Konflik-ontwyking is ontegemoetkomend (Mace, 1976; Pruitt &

Rubin, 1986). Konflik-ontwyking of die psigologiese

onttrekking aan konflik word gewoonlik gedoen met behulp van

verskeie kommunikatiewe aksies wat ontwerp is om die

bespreking weg te laat beweeg van die onderhawige saak.

Deur op 'n abstrakte wyse oor 'n vraagstuk te praat, te

ontken dat 'n probleem bestaan en die maak van grappe, is 'n

paar voorbeelde van hoe 'n persoon ontwyking gebruik.

Ontwyking word aangewend wanneer die spreker baie min

besorgdheid oor die toekoms vir hom/ haar, of vir dié van

die egmaat het (óf as gevolg van intrapsigiesé
persoonlikheidsgeskiedenis wat konflikvermyding ingee) .

(2) Akkommodasie of toegewing is tegemoetkomend (Pruitt & Rubin,

1986) . Die persoon gee in vir die ander ten koste van
sy/haar eie belange (Baruth & Huber, 1985; Corey, 1991;

Fitzpatrick, 1988). Egmaats mag hul aspirasies verlaag en

met minder tevrede wees as wat anders die geval kon wees.

Verbale kompromie word ook hier ingesluit. Persone wat van

hierdie strategie gebruik maak probeer om konflik te vermy

ten einde die verhouding te handhaaf. Toegewings word
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gemaak as die spreker dink dat dit uitvoerbaar is, bekommerd
is oor die gevolge vir die ander party, of bang is vir
konflik (Pruitt & Rubin, 1986).

(3) Probleem-oplossing, of samewerking is hoog in assertiwiteit
en tegemoetkomendheid (Cox, 1987; Miller, 1975; Pruitt &
Rubin, 1.986;Rice, 1983). Persone wat hierdie strategie
gebruik strewe na 'n alternatief wat die aspirasies van
beide partye tevrede stel. Probleem-oplossing word bereik
deur boodskappe wat tegemoetkomendheid, samewerking,
geldigheidsverklaring en verbondenheid impliseer. Die
beklemtoning van wat hulle in gemeen het en die aanvaarding
van verantwoordelikheid vir probleme, is voorbeelde van
tegemoetkomendheids-kommunikasie-aksies (Pruitt & Rubin,
1986) . Probleem-oplossing vind plaas wanneer daar hoë
besorgdheid is vir die eie uitkoms en vir dié van die maat
teenwoordig is. Hoe meer gemeenskaplike grond die egmaats
deel, hoe meer uitvoerbaar is hierdie strategie. Albei
partye is in staat om huloogmerke te bereik sonder
oormatige kostes (Fitzpatrick & Best, 1979)

(4) Kompetisie of worsteling is hoog in assertiwiteit en laag in
tegemoetkomendheid (Clinebell, 1975; Otto, 1976; Plotnik,
1993; Pruitt & Rubin, 1986; Weiten, 1995) Egmaats wat van
hierdie strategie gebruik maak, poog om hul verkore
oplossing op die ander party af te dwing. Hierdie strategie
sluit daardie kommunikasie-aksies in wat fout vind met, of
blaam plaas op die egmaat. 'n Vorm van worsteling het
toegewingverkryging ten doel. Die spreker probeer om
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sy/haar eie sin te kry deur gebruik te maak van 'n

repertoire van subtiele oorredingstaktieke in 'n poging ont

sy/haar eie doelwitte te bereik. Worsteling vind plaas

wanneer egmaats behep is met hul eie posisie en die twissaak

as belangrik beskou.

5.5 Samevatting

Volgens die tipologie hierbo kan huwelike onderskei word aan die
hand van die hoeveelheid onderlinge afhanklikheid wat 'n egpaar

ondervind. 'n Hoë vlak van onderlinge afhanklikheid word aangedui

deur 'n balans in die belange van elke egmaat, terwyl 'n

beduidende, minder onderlinge afhanklikheid daarop dui dat die

fokus op die self of op die ander persoon gerig is (Prinsloo,

1993; Pruitt & Rubin, 1986). Die outeur is van mening dat die

keuse van konflikhanterings-strategie vir die onderskeie

huwelikstipes, afhanklik is van die balans van belange in die

huwelik asook die uitvoerbaarheid van die strategie. Die balans

van belange kan geskat word deur die egpaar se vlak van onderlinge

afhanklikheid, terwyl uitvoerbaarheid geskat kan word deur die

egpaar se algemene beskouing van blootgewing en oopheid tot
konflik en negatiewe interaksie (Pruitt & Rubin, 1986).

Die outeur het opgemerk dat, wanneer twee indiwidue in 'n nabye

en intieme verhouding betrokke raak, verskille uit die aard van

hul indiwidualiteit geneig is om die verhouding binne te dring.

Dit is nie omdat die twee nie van mekaar hou nie, maar bloot omdat

elke indiwidu uniek is, en as hulle getrou is aan hul uniekheid
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en eerlik met hulself en ander is, dan is konflik moontlik. Terwyl

'n intuïtiewe en mitiese allemansvriendbeskouing voorhou dat

"slegs liefdelose mense verskille koester", illustreer die
navorsingliteratuur net die teenoorgestelde.

Die outeur het aangetoon dat, wanneer daar van 'n knyp gepraat

word, egpare óf deur hul konflikte werk tot 'n voordurende

verdiepende verhouding, óf weghardloop weg van hul konflikte

(potensiële groei-punte) tot toenemende afstand en vervreemding,

totdat hul huwelik so oppervlakkig word dat dit betekenisloos is

(Clinebell, 1975; Corey, 1991; Fitzpatrick, 1988; Mace, 1976;

Pruitt & Rubin, 1986; Sherwood & Scherer, 1975). Daar is dus 'n

groot verskil gesetel in die benadering wat konflik hanteer deur

dit uit te skakel, en dit te erken en nuwe gebruike daarvoor te

vind. Die vraag is dus nie of daar verskille is of nie, maar veel

eerder wat sodanige verskille is en hoe hulle konstruktief benut

kan word. Hierdie idee is dan ook duidelik vergestalt in die

onderliggende beginsels en konsepte van die Gestalt-perspektief,

en die voorkomende instandhoudingsmodel vir egpare soos in hierdie
hoofstuk vervat.

In die volgende hoofstuk word Sielkunde se toetrede tot die
huweliksarena bespreek.
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HOOFSTUK 6

SIELKUNDE SE TOETREDE TOT DIE HUWELIKSARENA

word in hierdie hoofstuk aangehaal en bespreek, asook

6.1 Inleiding

Dit is duidelik dat navorsing aandui dat velerlei aspekte op
huweliksukses en -tevredenheid inwerk, maar dat kommunikasie,
konflik en self-onthulling soos 'n goue tema deur die navorsing
loop en sentraal staan. Hierdie aspekte vorm weliswaar ook 'n
gedeelte van die Sielkunde, en veral Voorligtingsielkunde, se
toegepaste werksveld. Dit is dus nie vreemd dat Sielkunde hom
aanwend tot, en bemoei met huwelike nie.

Hierdie hoofstuk handeloor huweliksberading as 'n spesifieke
intervensie-opsie binne die Sielkunde. As sodanig beskik
huweliksberading oor die potensiaal om waardevolle leiding aan
egpare te verskaf om tot realistiese kennis te kom van hoe die
huwelik in die algemeen is, maar ook om hul huwelike spesifiek te
beplan en daarin op te tree sodat behoeftebevrediging en
huwelikstevredenheid ervaar kan word. Huweliksberading kan dus
help sodat noodsaaklike huweliksaanpassings konstruktief geskied,
en huwelikstevredenheid en -veryking gevestig, uitgebou en
nagestreef kan word. Verskeie tipes huweliksverrykingsprogramme

toepassingsmoontlikhede binne die Suid-Afrikaanse konteks.
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6.2 Voorligtingsielkunde

Die outeur is van mening dat mense toenemende vryheid kan uitoefen

omhul eie toekoms of "'n vorm van wees" vir die toekoms te kies.

Alhoewel mense waarskynlik gemodelleer word deur hul sosio-

kulturele omgewing en terwyl 'n groot deel van die gedrag wat ons

openbaar die produk is van leer en kondisionering, stel 'n

toenemende bewustheid van hierdie kragte ons in staat om bo

hierdie deterministiese invloede te styg - om dit te transendeer

(Davidoff, 1987; Vander Zanden, 1985). Die meeste van die

kontemporêre modelle van voorligting en terapie fungeer op hierdie

basiese veronderstelling dat mense oor die vermoë beskik om eie

verantwoordelikheid te aanvaar en te neem en dat hul versuim om

dit te doen grotendeels resulteer in, of aanleiding gegee het tot

hul huidige emosionele en gedragsprobleme (Baruth & Huber, 1985;

Corey, 1991).

Die fokus op die aanvaarding van persoonlike verantwoordelikheid

impliseer nie dat mense enigiets kan vermag nie. Daar bestaan wel

sosiale, omgewings, kulturele, en biologiese realiteite wat ons

as beperkend moet aanvaar (Papalia & Olds, 1986). Weliswaar

beperk' n begrensde omgewing die omvang van ons keuses. Dit blyk

belangrik te wees omte leer hoe omdie eksterne en interne kragte

te hanteer wat ons besluite en gedrag beperk. "n Omvangryke

benadering gaan derhalwe verder as die fokus op ons interne

dinamiek deur daardie omgewingsrealiteite wat 'n invloed op ons

uitoefen, aan te spreek (Baruth & Huber, 1985).
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Voorligtingsielkunde behels nie die veronderstelling dat terapie

uitsluitlik bedoel is vir die "siekes" en gemik is op die

"genesing" van psigologiese "kwale of ongesteldhede" nie (Corey,
1991). Sodanige plasing van die fokus op psigopatologie (mediese

model) rem die terapeutiese praktyk, grotendeels omdat dit 'n

persoon se beperkinge en leemtes eerder as sterkpunte beklemtoon

(Schoeman, 1983). Voorligtingsielkundiges hou voor dat mense nie

emosioneel "siek" is of in dringende nood vir genesing verkeer

nie, maar eerder dat mense ongemotiveerd geword het en motivering
benodig. Voorligtingsielkunde behels 'n positiewe en groei-ge-

oriënteerde model en plaas die fokus op die toekoms; op die

doelwitte wat rigting aan die persoon se lewe verskaf, en op die

vermoë van mense om hul eie bestemming te formuleer (Corey, 1991).

Voorligting word as 'n medium beskou vir self -ontdekking om

hoofsaaklik "normale" mense te help om hul menslike

potensialiteite voller te verwesenlik om sodoende meer uit die
lewe te bekom.

6.2.1 Die tweeledige aard van groei-voorligting

Groei-voorligting bied' n wyse waarop mense gehelp word om hulself

en ander te ontdek en wat Buber (in Clinebell, 1975, p.2) noem

" the treasure of eternal possibility and the task of

unearthing it .... " Dit behels twee interverwante aangeleenthede:

'n perspektief van mense en 'n stel metodes.

Eerstens, is daar die groeiperspektief, 'n bevryende wyse behels

van mense sien (jouself inkluis) in terme van (1) hul huidige

sterkpunte en hul ryk ongebruikte bevoegdhede - intellektueel,
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geestelik, interpersoonlik en kreatief; (2) hul diepgaande

innerlike begeerte om meer van hierdie potensialiteite te

verwesenlik; en, (3) die aantrekking van' n beter toekoms waartoe

hulle kan beweeg deur die voller aanwending van hul innerlike

vermoêns. Die gebruikmaking van die groeiperspektief in ons

mensbeskouing is een van die belangrikste dinge wat ons kan doen
om hulle te help groei (Corey, 1991; Mace, 1976).

Tweedens, groei-voorligting (Miller, 1975; Olson, 1981) behels 'n

verskeidenheid groei -stimulerende metodes om mense te help om meer

van hul potensialiteite aan te wend deur (1) beter kommunikasie
met self, ander, natuur, en God te ontwikkel - die vier basiese

verhoudings waarin alle groei plaasvind; (2) die ontwikkeling van

nuwe vaardighede van handel in gemeenskaplik-gevestigde en

vervullende wyses; (3) groei deur konstruktiewe besluite en

verantwoordelike aksie te neem; (4) die aanwending van die groei

moontlikhede inherent aan elke lewensfase; (5) die leer om pyn en

struikelblokke van onverwagte krisisse as groei-geleenthede aan

te wend; en (6) die aanleer van beter metodes vir geestelike groei·

- die rypwording van die persoon se persoonlike geloof, werkende

waardes, sin van betekenis, belangrikste belewenisse, en 'n gevoel
van verbondenheid tot 'n universele lewenskrag.

Die voorgenoemde doelstellings en oogmerke van groei-voorligting

kan veral verwesenlik word deur die toepassing van drie

interverwante benaderings naamlik, hoopgesentreede voorligting,

huweliksgroei-voorligting en die groei-formule. Elk van hierdie
drie benaderings gaan vervolgens bespreking geniet.
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6.2.1.1 Hoopgesentreerde voorligting

Groei-voorligting is hoop-ge-oriënteerde voorligting (Clinebell,

1975; Davidoff, 1987; Papalia & Olds, 1986). Hoop bied die

stukrag vir konstruktiewe verandering en omgekeerd: hopeloosheid

is 'n kragtige versperring tot sodanige groei; daarom het hierdie

metodes ten doelom realistiese hoop in die lewens van indiwidue

verwaarloosde dryfkrag is om mense te help verander. Groei

of egpare te mobiliseer. Die outeur vermoed dat hoop die mees

metodes ignoreer nie pyn, konflik of probleme nie. Indien dit wel

gebeur, word die groei-moontlikheid verswak. Dit was die swakheid

van die sogenaamde "positiewe denke" benaderings (Murstein, 1980) .

Groei-voorligtingmetodes help mense om hul pyn te hanteer in die

konteks van realiteit- gebaseerde hoop (Clinebell, 1976; Oldham

& Liebert, 1987). Dit veroorsaak nie net dat die pyn verskillend

begin lyk nie, maar dit veroorsaak ook dat baie energie vrygelaat

word om die pyn konstruktief te kan hanteer.

Geloof (in die sin van vertroue), hoop en liefde is kritieke,'

blywende en dinamiese voorwaardes vir alle goeie menslike

verhoudings, veral intieme soorte verhoudings soos die huwelik

(Mace, 1976). Maar, wanneer dinge sleg gaan en al drie dinamiese

elemente verflou het, dan is hoop die krag waarvolgens vertroue
en liefde herlewe sodat die huwelik nuwe stukrag belewe.

Dieselfde is waar vir futlose huwelike waarin egpare hulle berus

in vlak en twee-dimensionele verhoudings. Slegs wanneer die mag

van hoop vrygestel word, sal hulle hul latente huwelik ontdek -

'n huwelik met meer hoogtes en dieptes, meer lewe en konflik, meer

geesdrif, pyn, en vervulling as wat hul hulself ooit voorgestel
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het (Mace, 1976; Miller, 1975; Wolinsky, 1990). Die groei

benadering poog om 'n egpaar te help om hoop te aksualiseer deur

nuwe vaardighede vir innoverende handelinge aan te leer, eerder
as om hul liefde te laat verhonger.

6.2.1.2 Huweliksgroei-voorligting

Huweliksgroei-voorligting is 'n benadering wat poog om egpare in

krisis te help - met die uitdruklike doelwit van groei van die

indiwidue en hul verhouding (Clinebell, 1975; Garland, 1983;

Wilkerson, 1987). Indiwidue is dikwels nie opgewasse teen

krisisse nie. Dit is meestal die gevolg van langdurige blokkering

van groei. Baie egpare hanteer gewone krisisse sleg, as gevolg

van die kroniese verwaarlosing van die ontwikkeling van hul

huwelik. Die outeur is van mening dat huwelikskrisisse as

potensiële groei -geleenthede beskou kan word. Die pyn konfronteer

egpare met die behoefte om hul huwelik meer vervullend te maak.

Die groei-voorligtingsbenadering maak gebruik van aksie-ge-

oriënteerde krisisvoorligtingsmetodes wat poog om die egpaar te

help: (1) om hul eie latente hanteringsbronne vinnig te aktiveer

deur 'n korttermyn ondersteuningsverhouding te voorsien, (2) om

'n begrip te verkry van die dele van hul probleem sowel as van hul

aksie-keuses, en (3) om onmiddellik aksie te begin neem wat hul
verhouding sal verbeter (Clinebell, 1975; Murstein, 1980).

6.2.1.3 Die groei-for.mule

Persoonlike groei vind plaas wanneer menslike wesens twee

aangeleenthede in dieselfde verhouding beleef: bevestigde liefde
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wat die indiwidu nie hoef te verdien nie en eerlike openhartigheid

(Clinebell, 1975). Die groei-formule is: besorgdheid +

konfrontasie = groei. 'n Teologiese parallel behels dieselfde:

grasie/genade (die liefde wat 'n persoon nie hoef te verdien nie,

omdat dit daar in die verhouding aanwesig is) + beoordeling

(konfrontasie van die wyse waarop 'n persoon sy/haar eie groei of

dié van die ander verhinder of beperk) = beweging tot groter
heelheid. Die groei-formule help 'n persoon ook om te begryp

waarom genesing en kreatiewe verandering met behulp van sekere

voorligtingsbenaderings, verrykingsgroepe, huwelike, enprediking
plaasvind, en nie in ander nie.

die Nuwe Testament die groei-formule

Albei dele van die formule is noodsaaklik. In die tradisionele

Christelike terme is beide die wet en die evangelie noodsaaklik.

Aanvaarding sender eerlike konfrontasie word beleef as onvoltooide

aanvaarding. Konfrontasie sonder besorgdheid en aanvaarding word

beleef as beoordelend en verwerping.
groei wanneer persone

(Efésiërs 4: 15), soos

beskryf.

"die waarheid
'n Verhouding stimuleer

kan betrag in liefde"

Groei-voorligting poog om hierdie formule in helpende verhoudings

te implementeer; om die indiwidue te laat bou op dit wat reeds in

die huwelik bestaan (Clinebell, 1975). Dit kan vir baie egpare

nuttig wees - van diegene met kroniese konflikte tot diegene met

"gelukkige" huwelike wat 'n mengsel van pyn en vreugde insluit.

Die groei-formule stel egpare in staat om hul pyn te verminder en
hul wedersydse tevredenheid te verhoog.
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Die waarheid is dat baie huwelikskrisisse nie in groei resulteer

nie (Garland, 1983; Mace, 1975). Dit is dan geleenthede vir

disintegrasie en vir die verdieping van gemeenskaplike

uithongering in die huwelik. 'n Krisis is soos 'n vurk in die pad

- die egpaar neem die draai of na groei of na groter vervreemding.

Die groei-geleenthede in 'n krisis kan deur die egpaar gebruik
word, slegs wanneer realistiese hoop opgewek word. Die sleutel

is om twee aangeleenthede tydens voorligting deurgaans in balans

te hou: (I) om hul probleme en pyn effektief te hanteer (waartoe

'n egpaar outomaties neig), en die bekwaamheid om hul huwelik te

verbeter (Clinebell , 1976; Fitzpatrick, 1988; Garland, 1983). Die

doel vir die bevestiging van hierdie aangeleenthede is om hoop aan

te wakker deur hulle te help om die bronne in hulself te besef.

Die voorligter moet die egpaar help kyk na dit wat nog steeds

gesond en reg in hul verhouding is sowel as na dit wat

gemeenskaplik destruktief en onwerkbaar is.

6.2.1.4 Die verbreding van groeidoelwitte

Die outeur is van mening dat 'n krisis as 'n waardevolle sein kan

dien wat egpare help om te besef dat verandering moet plaasvind.

Dit konfronteer die egpaar met die noodsaaklikheid om te leer hoe

om hul huwelik te verbeter sodat daar minder pyn en meer
bevrediging vir beide egmaats aanwesig is.

Die proses wat begin het met die groei-benadering, moet nie tot

'n einde kom met eenvoudige quid pro quo-ooreenkomste nie ("Ek sal

in jou behoeftes voorsien as jy in myne voorsien"). Soos liefde
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en vertroue groei, verdwyn enige konflik tussen selfaksualisering

en huweliksaksualisering (of verryking) voor die besef dat self

en ander- aksualisering op die lange duur die enigste ware

selfaksualisering is. Corey (1991) en Plotnik (1993) stel dit

duidelik dat ware aksualisering, beteken om in 'n nuwe kreatiewe

eenheid te leef waarin beide egmaats versterk en vervul word in

hul uniekheid. Self-transendensie beteken nie self-ontkenning

nie. Dit beteken die wording van 'n meer vervullende self deur

'n deel te wees van 'n vervullende verhouding.

Wanneer' n egpaar se groei-doelwitte geheel en al selfgesentreerd
of huwelikgesentreerd is, is dit belangrik om aan hulle die

geleentheid te bied om hul doelwitte te verbreed. Wat hulle wil

hê, stem nie noodwendig ooreen, met wat hulle benodig om hul volle

huwelikspotensiaal te ontwikkel nie. Die groei-formule gee

uitdrukking aan die sentrale, interafhanklike klem op liefde,

vryheid, verantwoordelikheid, en regverdigheid (Clinebell, 1975;

Miller, 1975). Dit veronderstel dat mense oor die mag en vryheid

beskik om die toekoms van hul eie huwelik te skep deur hul huwelik
intensioneel te verander,' eerder as om weg te dryf.

Die Christelike lewenstyl is meer as net intensioneel (Otto,

1976). Die rigting van groei is beslissend. Die Christenlike

begrip daag egpare uit tot self -belegging in die behoeftes van die

wêreld. Die outeur is van mening dat mense nie sieldodende

huwelike kan hê sonder om stagnant te raak nie. Egpare kan

alleenlik gesond, kreatief en verrykend bly as hulle betrokke is

in die verryking van ander in die wyer menslike familie. Slegs

wanneer 'n egpaar hul huwelik in die behoeftes van die mensdom
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belê, kan hulle die grootste dieptes van verryking vir hulself
vind.

Toegepaste Voorligtingsielkunde het weliswaar só intens betrokke

geraak by huwelike dat 'n gespesialiseerde veld ontspring het met

'n stel spesifieke metodes en perspektiewe te wete
huweliksberading/ -begeleiding/ -verryking.

6.3 Huweliksberading as intervensie-strategie

lessons and exercises
pre-arranged,

dealing with

In hierdie navorsingstudie word die terme huweliksberading,

huweliksbegeleiding en huweliksverryking gebruik om na dieselfde

konstruk te verwys. Hierdie terme word dus afwisselend gebruik.

Die verryking van egpare en gesinne het kenmerkend geword van 'n

spesifieke benadering wat dit uniek maak indien dit aan ander
tipes intervensie gemeet word.

verryking soos volg:
L'Abate (1978, p.2) definieer

"A process

programmed
of intervention based on

interpersonal relations between and among family
members" .

Die klem van hierdie proses is op die sistematiese rangskikking

van oefeninge en lesse in 'n sistematiese volgorde wat vir die

gesin as as geheel en vir die indiwiduele gesinslede voordelig is.
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Otto (aangehaal in L'Abate, 1978, p.2) definieer huweliks-

verryking soos volg:

" programs are for couples who have what they

perceive to be fairly well functioning marriages and

who wish to make their marriages even more mutually

satisfying" .

Die groei van die huwelik- en gesinsverrykingsbewegings was

vinnig, maar dit is nog steeds in 'n kinderfase. 'n Algemene

kenmerk van d1e meeste verrykingsprogramme is hul godsdienstige

aard - die meeste programme is binne 'n godsdienstige raamwerk

ontwikkel, byvoorbeeld die "Catholic Encounter" ("Katolieke

Belewenis" ) wat 'n program vir huweliksverryking binne. die

Katolieke geloof is.

Baie persone is naiëf en onbewus van die kenmerke van 'n

verrykende huwelik. Hulle is veral geneig om 'n huwelik te

etiketteer deur te sê dit is 'n "goeie" of "slegte" huwelik.

Terselfdertyd is dit ook waar dat daar nou meer en meer

huwelikshulpbronne beskikbaar is, soos byvoorbeeld huweliksterapie

om 'n toename in gebroke huwelike te help voorkom. Die uitdaging

is veral nou om hierdie bronne wyd sigbaar en beskikbaar te maak

en om egpare te help om meer gemotiveerd en meer betrokke te raak

in die strewe na 'n "helder", verrykende en energieke huwelik.

Konflik, angs, frustrasie en skuldgevoelens word in gesonde

menslike wesens aangetref (Maslow, 1968). Om na verskille tussen

die man en vrou se behoeftes in 'n huwelik te kyk as sleg en dit
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te probeer ontken of uitskakel, is baie verskillend as om dit te

sien as 'n natuurlike menslike eienskap wat aanvaarbaar is en

konstruktief gebruik kan word (Miller, 1975; Sherwood & Scherer,
1975) .

Die Vander Raars (1976, p.195) spreek hulle soos volg uit
aangaande die doel van verryking.

" to enable couples to discover deep love, intimacy
and joy in marriage: developing better communication

patterns, learning to accept one another's strengths

and weaknesses and establishing mutually acceptable

goals" .

Huweliksbe~eleiding wil dus nie net 'n toestand van tevredenheid

in die huwelik bewerkstellig nie, maar is ook gerig op die

nastrewing van 'n verrykings-doelstelling, met ander woorde 'n

toestand wat dinamies en vernuwend van aard is en wat groei in die
hand werk. Tereg doen Clinebell (1970, p.60), die volgende
uitspraak: "Marriage can and should be an oasis where growth is
nurtured" .

huweliksaanpassings konstruktief geskied, probleme opgelos en

voorkom kan word, en huwelikstevredenheid en -verryking gevestig,

uitgebou en nagestreef kan word.

Daar word veronderstel dat verryking op 'n kontinuum lê tussen

terapie en gesinslewe-opvoeding (Garland, 1983; L'Abate, 1978;
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Otto, 1976). In teenstelling met psigoterapie is die meeste

programme gestruktureerd (Schmitt & Schmitt, 1976). Sulke

programme word deur aktiwiteit gekenmerk, in teenstelling met

passiewe opvoeding. Egpare en gesinne leer deur aktiewe deelname.

Verrykingsprogramme is ontwerp omalgehele potensiaal te verhoog,

sowel as selfbewustheid,

simptome of probleme te

(Schmitt & Schmitt, 1976)

en daarom nie ontwerp om spesifieke

verminder soos in psigoterapie nie

Dit behels nie net bloot 'n beter

aanpassing tot mekaar of tot die volgende fase in die groeiproses

nie. In die meeste gevalle is daar 'n belangrike deurbraak in

insig, ,n nuwe verbondenheid, of ' n intense ontdekking van mekaar.

Verryking stel meer belang in proses as in inhoud (L' Abate, 1978) .

Die outeur is van mening dat vaardighede wat aangeleer word deur

middel van oefening en aktiewe deelname, meer permanent van duur

is as die blote oordrag van informasie. Alhoewel die inhoud van

verrykingsprogramme belangrik is, is die prosesse wat gebruik word

belangriker, want dit is in aktiwiteit dat die huwelik verander

en verryking saad skiet (L'Abate, 1978; Schmitt & Schmitt, 1976).

Huweliks- en gesinsverryking is gebaseer op die groei- etos en die

menslike potensialiteitshipotese (Mace, 1975; Otto, 1976). Dit

beteken basies dat alle persone en verhoudings teen' n fraksie van

hul potensiaal funksioneer. Elke egpaar of gesin beskik oor die

potensiaal om gemeenskaplike en persoonlik in die verhouding te

groei. Daar is 'n verdere hipotese dat elke eenheid of gesin

versterk kan word deur periodiek vernuwingsaktiwiteite aan te pak.
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Die behoefte aan huweliksverryking en persoonlike groei word

dikwels nie deur egpare besef nie (Schmitt & Schmitt, 1976). Dit

mag lei tot die subtiele en sluipende verswakking van die

verhouding oor ' n periode van tyd. Dit is moontlik dat ' n

beduidende proporsie buite-egtelike verhoudings ' n stap van

desperasie is, in die sin dat die indiwidue onbewustelik na

maniere soek vir persoonlike groei en aksualisering in 'n nuwe

verhouding (Blood, 1969; Plotnik, 1993; Weiten, 1995) .

Verrykingsprogramme bied 'n gesonder alternatief in sulke

situasies (Mace, 1976). Op hierdie stadium is ons nog nie ten

volle bewus van al die komplekse dimensies en potensialiteite wat

teenwoordig is in ' n verhouding tussen twee indiwidue nie (Weiten,

1995) . In hierdie verband is huweliksverrykingsprogramme 'n

verkenningstap in die regte rigting.

Daar bestaan nou kennis wat egpare kan help om ' n meer vervullende

huwelik te beleef en baie getoetsde huweliksverrykende modelle en

metodes (wat later in meer detail bespreek gaan word) is nou

versamel is, kom veral uit die volgende velde: kommunikasie,

menslike seksualiteit, konflikoplossing, humanistiese sielkunde,

gesinsosiolo3ie, klein groep-dinamika en affektiewe opleiding

(Otto, 1976).

Huweliksverrykingsprogramme is gemik op egpare wat volgens hulle

redelik goed-funksionerende huwelike het en wat graag hul huwelik

selfs meer bevredigend wil maak (Du Preez & Van Niekerk, 1988;

Harrell & Guerney, 1976; Otto, 1976). Die programme is nie

ontwerp vir persone wie se huwelik by ,n krisispunt is nie, of wat
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berading soek vir huweliksprobleme nie. Huweliksverrykings-
programme fokus oor die algemeen op die verbetering van die egpaar

se kommunikasie, emosionele lewe, seksuele verhouding, en is ook

gemoeid met die uitbouiing van huweliksterkpunte, persoonlike

groei, en die ontwikkeling van die huweliks- en indiwiduele

potensiaal. Deurentyd is die konstante en primêre fokus op die
verhouding van die egpaar.

gesinsverrykingsprogramme gereed maak. 'n Vermeerdering in

Dynes (1990) en Mandell (1995) is van mening dat, as gevolg van

die impak van seksnavorsing , daar vandag meer oop kommunikasie is

aangaande menslike seksualiteit, as wat die geval vyf-en-twintig

jaar gelede was. Dit het 'n meer aanvaardende klimaat vir

huweliksverrykings-programme geskep wat by implikasie ook hierdie

gebied insluit. Soos reeds genoem, is die huwelik en gesin as

instelling sowel as manlike en vroulike rolle in 'n proses van

transisie. Kennis hiervan veroorsaak 'n toestand van "positiewe

angs" in baie mense wat hulle baie meer vir huweliks - en

openlike kommunikasie tussen man en vrou is een gevolg van hierdie

proses.

Behalwe potensiële innerlike weerstand teen persoonlikheidsgroei

(of die aksualisering van sy/haar potensiaal), is daar ook 'n

ander faktor wat in ag geneem moet word, naamlik die neiging van

egmaats wat baie tyd saam deurbring om vasgevang te raak in

diepliggende gewoontes van interaksie. Die weerstand teen

verandering blyk om selfs groter te wees in familie-eenhede as

in egpare (HensIin, 1980; Weiten, 1995). Dit lei in die meeste

gevalle tot 'n geroetineerde vorm van saamwees wat weer lei tot

https://etd.uwc.ac.za/



139

'n beperking in dinamiese beweging. Die gevolg is om 'n veilige

toestand te haridhaaf waar "dinge bly soos dit is". Indiwiduele

persoonlike groei en die aksualisering van potensialiteite word

egter ingekort/beperk. Verrykingsprogramme het ten doelom

hierdie binding te verslap sodat egmaats hernude motivering

ontwikkel vir die ontwikkeling van die moontlikhede wat inherent

aan die verhouding is. Die moeilikheid lê daarin om vir egpare

wat gewoond geraak het aan' n spesifieke manier van doen, "n nuwe

visie voor te hou wat die potensiaal vir groter vervulling van hul
huwelik mag impliseer.

indiwiduele deelname georganiseer. Hierdie deelname mag deur

Huweliksverrykingsprogramme is oorwegend eklekties van aard

(Harrell & Guerney, 1976) in die sin dat dit gebruik maak van 'n

verskeidenheid metodes, benaderings en materiaal uit diverse velde

en benaderings. Fasiliteerders van sulke programme blyk om

voortdurend hul programme op te gradeer, te soek na nuwe elemente,

en om die beste van ander programme in hul eie te inkorporeer.

Die meeste verrykingsprogramme lê klem op positiewe groei. Daar

word selde van enige konfrontasie gebruik gemaak (Mace, 1975).

Programme soek vir, en beklemtoon die sterkpunte. Daar word ook

oor die algemeen gereken dat groei veral plaasvind wanneer die

groep gewys word dat elke indiwidu gerespekteer en waardeer word
(Clinebell, 1976).

Die eksperimentele aard van die programme is ook 'n kenmerk

(Clinebell, 1976; Mace, 1975) Al die programme beklemtoon die

belangrikheid van leer deur aksie, en oefeninge is rondom
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verbale, nie-verbale of geskrewe wyses plaasvind, maar die

belangrikheid van interaksie is altyd teenwoordig. Terwyl die

meeste programme sommige didaktiese materiaal insluit, is die

veronderstelling steeds dat mense die beste leer deur ondervinding

(Olson, 1981).

Sommige programme gebruik egpare wat voorheen aan
verrykingsprogramme deelgeneem het, as fasiliteerders; ander maak

weer gebruik van egpare waarvan een lid professionele opleiding

het. Ander programme, weer, gebruik para-professionele persone,

studente in opleiding, en egpare met verskeie vlakke van

vaardighede (Miller, 1975). Die egpaar-leierskap of manlik/

vroulike leierskap word om verskeie redes, as baie belangrik

beskou. Dit beklemtoon die modellering van manlik-vroulike

verhoudings en die konseptualisering van' n persoon se eie posisie

sowel as dié van die ander geslag. Dit verminder blinde kolle wat

'n indiwidu moontlik mag hê.

In 'n opname gedoen deur Otto (1976), bevind hy dat die meeste

verrykingsprogramme plaasvind op ,n naweek as 'n "retreat". Ander

programme is gebaseer op 'n reeks weeklikse ontmoetings,

byvoorbeeld L'Abate se verrykings-programme (1975a; 1975b) en
Carnes en Laube (1975) se program.

Die hoeveelheid struktuur verskiloor programme heen. Sommige is

hoogs gestruktureerd, byvoorbeeld L'Abate se programme. Ander,

byvoorbeeld die "Quaker Retreat" (Mace & Mace, 1974) en

"Association of Couples for Marriage Enrichment" ("ACME") (Mace,

1975), is weer baie ongestruktureerd deurdat die groep
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verantwoordelikheid neem vir die kwessies waaraan gewerk word

(L'Abate, 1978).

Die graad van deelname deur al die deelnemers in die groep is nog

'n area wat varieër. Egpare in die "Katolieke Belewenis" neem

geheel en al nie deel as 'n groep nie (Garland, 1983). Hulle

ontvang didaktiese materiaal as 'n groep, maar gaan op hul eie as

indiwiduele egpare vir die eksperimentele gedeelte. Ander

programme vereis die deelname van die hele groep, byvoorbeeld die
"Marriage Renewal Retreats" - ontwikkel deur die Schmitts (1976).

Ander programme beklemtoon albei, soos die "Marriage Communication

Lab" (Smith & Smith, 1976). (Sien ook Linde, 1988 en Alpaslan,

1991 se programme.)

Dit is duidelik te bespeur dat die oorgrote meerderheid
huweliksverrykingsprogramme in die sewentiger-jare ontwikkel is -

dit sluit aan by die vermoede dat daar 'n tekort aan sodanige

programme bestaan. Hierdie programme het dus gevestig geraak,

alhoewel kundiges aanpassings daarop gemaak het, is geen nuwe.
programme ontwikkel nie.

Verskille in huweliksverrykingsprogramme is ook te bespeur in die

tegnieke waarvan gebruik gemaak word. Sommige formate sluit in

seminare, egpaar-oefeninge, en volle groep deelname. Binne elk

van hierdie formate is daar oor die algemeen verskille in

struktuur wat verskillende grade van groepsinteraksie noodsaak.

Nunnally, Miller en Wackman (1976) bied 'n model vir

huweliksverryking aan wat die lewe as 'n groeiproses
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Volgens hulle is 'n huwelik wat groei en
verandering teenstaan in 'n toestand van stagnasie en die volle

potensialiteite van die huwelik word nie benut nie. In'n poging

om egpare te bekwaam vir groei en verandering, lê Nunally et al.,

(1976) reëls neer vir stabiliteit en veranderingspatrone om

konflik te hanteer. Egpare leer om dimensies van self-bewustheid

te identifiseer deur gebruik te maak van 'n "bewustheidswiel".

Hulle oefen luister-vaardighede en verbale uitdrukking. Hul

program "The Minnesota Couples Communication Program" ("MCCP")

leer ook meta-kommunikasie as 'n manier om uit die huwelikstelsel

te "stap/ beweeg", en om "van buite" te sien wat daarbinne gebeur.

Uit die voorafgaande is dit duidelik dat daar heelwat

Mace en Mace (1975) stel voor dat huweliksverryking gebruik kan

maak van nuwe kennis en vaardighede wat egpaar-interaksie in areas

soos besluitneming, konflik-oplossing, kommunikasie en

roldefinisie kan help verbeter. Rappaport (1976) beskryf 'n

"Conjugal Relationship Enhancement" program ("CRE") (Seksuele

verhoudingsverbetering) wat 'n opvoedkundige model gebruik en

egpare help om Rogeriaanse Persoon-gesentreerde terapeutiese

doelstellings aan te leer., Die program leer egmaats om empaties

te wees wanneer hulle na mekaar luister i om hierdie empatie na die

spreker oor te dra en om oop en eerlik te wees wanneer hulle

praat. 'n Soortgelyke program was ontwerp deur Harrell en Guerney
(1976) om groepe egpare onderhandelingsvaardighede te leer sodat

hulle verhoudingskonflikte meer suksesvol kan hanteer.

huweliksverrykingsprogramme bestaan, en wat, op die keper beskou,

meer soortgelyk as verskillend van aard is. Die Mace's (1975) is
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van mening dat, as gevolg van die moderne ontevredenheid in die
huwelik, belangstelling in verrykingsprogramme relatief maklik

gegenereer word. Huweliksverrykingsprogramme word gaandeweg as
,n konstruktiewe en effektiewe intervensie gesien wat egpare help

om die hoogste vlak in hul verhouding te bereik.

6.4 Huweliksberading in Suid-Afrika

Kennis oor doeltreffende kommunikasievaardighede as 'n manier van
konflikhantering en gevolglik ook die verryking van die huwelik,

is relatief onbekend in Suid-Afrika, vanweë die oorbeklemtoning

van gesinsdisfunksionaliteit (Prinsloo, 1993). Eers in die laaste

dekade of watr word meer aandag aan die huwelik as interaksionele

sisteem en die verryking van die funksionering van die huwelik

bestee. Opvallend egter, is die relatiewe afwesigheid van

dokumentasie in die Sielkunde oor die bestaansreg, vorme, kenmerke

asook die problematiek van die huwelik in Suid-Afrika.

Gedurende die afgelope jare is baie nuwe data ingesameloor
kommunikasie, konflikoplossing en seksuele aanpassing, maar daar

is slegs geringe sukses behaal met die dinamiese disseminasie van

die inligting aan egpare. Die feit dat die meeste huidige

programme vir huweliksverryking eenmalig aangebied word [soos
byvoorbeeld "A Christian Marriage Enrichment Retreat" - Green

(1976); "Marriage Renewal Retreats" - deur die Schmitts (1976)],

is onvoldoende en die behoeftes van die gemeenskap word nie

optimaal aangespreek nie. Hierdie programme vind gewoonlik oor

slegs een naweek plaas met die gevolg dat baie van die sukses wat

deur hierdie tipe program behaal word slegs oppervlakkig en van
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terwyl die meeste van die
onderliggende houdings teenoor die egmaat of die huwelik as 'n

geheelonaangeraak bly. 'n Houding is gewoonlik baie moeilik om

te verander veral as dit diepliggend is, en benodig 'n langer

tydperk as bloot 'n naweek om enige impak op die houding te hê.

Programme wat byvoorbeeld oor drie maande strek met 'n 90 minuut

sessie per week, sal waarskynlik meer sukses behaal (Garland,

1983). Selfs nog meer kommerwekkend is programme wat sogenaamde
"huweliksverryking" aanbied, van korte duur is, oppervlakkig

voorkom, en swak leierskap het. Die gevolg is dat deelnemende

egpare min leer en dus tot die gevolgtrekking kom dat hulle alles
aangaande die huwelik weet.

professionele persone

vaardighede ten volle
in die gesondheidsdienste se kennis en

Om te wag tot egpare in ernstige moeilikheid verkeer, benut nie

nie. Die outeur is van mening dat die

doeltreffende huweliksverrykings-daarstelling van effektiewe,

programme aan alle egpare in Suid-Afrika baie sal kan doen om die

groeiende egskeidingsyfer te help beperk. Deur aan egpare

kommunikasie, konflikhantering en probleem-oplossingsvaardighede

te leer, lei tot die verhoging van indiwiduele en huweliks-

potensialiteite. Dit sal in alle waarskynlikheid tot 'n afname in
egskeidings lei.

Die behoefte aan huweliksverryking is nou groter as ooit, veral

as gevolg van die neiging om demokratiese verhoudings te hê. Die

skrywer meen dat daar veral 'n behoefte is aan 'n groei

georiënteerde model van huwelik- en gesinslewe, waarin die huwelik
en gesin as 'n proses van voortdurende verandering

https://etd.uwc.ac.za/



verminder, want die meeste programme is antwerp om in

gekonsepsualiseer word.

145

Egskeidingstatistiek (Alpaslan & Du

Preez, 1993) voorspel dat een uit elke twee huwelike ontbind as

gevolg van die huweliksondervinding. Dit is selfs sonder die

inagneming van groot getalle huwelike wat voortgaan in die

aanwesigheid van ontevredenheid en ongelukkigheid.

Van die sterkste kritiek teen sielkundige dienste is dat dit te

duur is, met die gevolg dat slegs 'n klein persentasie Suid-

Afrikaners dit kan bekostig. Verrykingsprogramme kan veral koste

groepsverband gebruik te word. Dit is dus beter in terme van
koste en meer toeganklik ten opsigte van die besteding van

professionele persone se tyd, as in een-tot-een of een-tot-twee
terapie.

Die hoof doelstelling van verryking is voorkoming (L'Abate, 1978) .

Deur derhalwe hoofsaaklik met funksionele huwelike te werk, kan

dit verdere afname in huweliksteurnisse bewerkstellig. Deur die

huwelik te verbeter, help dit ook om ouer - kind verhoudings in

die kerngesin te verbeter. Om voorafgaande doelstellings te

bereik, is dit baie belangrik dat sielkundiges se dienslewering

situasie -spesifiek moet wees en ook baie meer gemeenskapgerig
moet wees.

Die outeur glo dat deur egpare te help om 'n ware gemeenskap van

liefde te vorm, 'n gemeenskap wat oop is vir die liefde van hul

kinders, en vir die liefde van die hele gemeenskap rondom hulle,

is om regtig vanaf die grondvlak af, op te werk. Mense moet

kommunikasie-vaardighede aangeleer word wat hulle sal vry maak om
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te groei en om 'n verhoogde sin van self-waarde te bekom asook om
die buitewêreld te kan hanteer en gevolglik 'n groter waardering

vir hul verbondenheid aan 'n universele lewenskrag te
bewerkstellig.

6.5 Samevatting

In hierde hoofstuk blyk dit duidelik dat die onderliggende
raamwerk van die verrykingsbenadering gevind kan word an 'n
teoretiese en eksperimentele ontstaan.

Huweliksverrykingsprogramme is gemik op egpare Wle redelik goed-

funksionerende huwelike het en wat graag hul huwelik selfs meer

bevredigend wil maak (Otto, 1976). Die hoof doelstelling van

verryking is voorkoming (L'Abate, 1978). Deur derhalwe

hoofsaaklik met funksionele huwelike te werk, kan dit verdere

afname in huweliksteurnisse bewerkstellig. Die fokus is oor die

algemeen op die verbetering van die egpaar se kommunikasie,

emosionele lewe, seksuele verhouding, asook die uitbouing van

huwe Li.k st.erkpunt.e, persoonlike groei, en die ontwikkeling van die

huweliks- en indiwiduele potensiaal.

Dit is ook duidelik dat verskeie huweliksverrykingsprogramme van
verskillende tegnieke gebruik maak. Sommige formate sluit in

seminare, egpaar-oefeninge, en volle groep-deelname. Binne elk

van hierdie formate is daar oor die algemeen verskille in

struktuur wat verskillende grade van groepsinteraksie noodsaak.

Oor die algemeen is dit egter duidelik dat daar heelwat

huweliksverrykingsprogramme bestaan, en wat, op die ou end, meer
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soortgelyk as verskillend van aard is. Huweliksverrykingsprogramme

word gaandeweg as 'n konstruktiewe en effektiewe intervensie

gesien wat egpare help om die hoogste vlak in hul verhouding te
bereik.

Van die grootste kritiek teen sielkundige dienste in veral Suid-

Afrika is dat dit te duur is, met die gevolg dat slegs 'n klein

persentasie Suid-Afrikaners dit kan bekostig. Verrykingsprogramme

sal veral koste kan verminder, want die meeste programme is

ontwerp om in groepsverband gebruik te word. Dit is dus beter in
terme van koste en meer toeganklik ten opsigte van die besteding

van professionele persone se tyd, as wat byvoorbeeld die geval is
in een-tot-een of een-tot-twee terapie.

Die outeur is van mening dat die daarstelling van effektiewe,

doeltreffende huweliksverrykingsprogramme aan alle egpare in Suid-

Afrika baie sal kan doen om die groeiende egskeidingsyfer te help

beperk. Deur aan egpare kommunikasie, konflikhantering en

probleem-oplossingsvaardighede te leer, mag lei tot die verhoging
van indiwiduele en huwelikspotensialiteite.

Uit die voorafgaande is dit duidelik dat daar 'n groot behoefte

bestaan vir die daarstelling van 'n akademies-teoretiese en
praktykmodel in die Sielkunde, veral in Suid-Afrika. Dit sou

huwelikverrykingsdienste goedkoper, wyer beskikbaar en meer

toeganklik maak. Psigo-ontwikkeling berus op 'n teoretiese en

praktykmodel wat in hierdie behoeftes sal kan voorsien. (Dit word

vervolgens in Hoofstuk 7 meer breedvoerig bespreek.)
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HOOFSTUK 7

PSIGO-ONTWIKKELING

7.1 Inleiding

Die outeur is van mening dat die Sielkunde in die Suid-Afrikaanse

konteks tans voor die deur staan van besondere uitdagings en

opwindende geleenthede vir die uitbreiding van dienste ten opsigte

van vaardighede. Ons beleef tans een van die moeilikste dog mees

dinamiese fases in die ontwikkeling van ons land se geskiedenis.

Daar sal toenemend besin moet word oor die rol wat die Sielkunde

as geesteswetenskap in die breë gemeenskap behoort te speel

(Barkhuizen, 1994). In 'n veranderende Suid-Afrika behoort

Sielkunde 'n unieke bydrae te lewer tot openbare gesondheid ten

opsigte van indiwiduele, groeps-, asook gemeenskapsintervensies.

Barkhuizen (1994) voer verder aan dat die ,vaardighede wat

opgesluit lê binne die veld van die Sielkunde, besonder geskik is

vir die ontwerp en evaluering van geestesgesondheidsprojekte op

makrovlak, sowel as vir die organisering van gesondheidsdienste

in die algemeen en die uitvoer van navorsing.

Dit is ook besonder duidelik dat voorkomende optrede in die

toekoms 'n belangrike rol sal speel, en dat die huidige

persoonskragtekort en die realiteite van ons samelewing, 'n

eiesoortige basis vir sielkundige intervensie sal vereis.

Samewerking met verwante dissiplines is ook van kardinale belang.
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Psigo-ontwikkeling is as teoretiese en praktykmodel besonder

geskik om deur die gedragswetenskaplike, en veral die Sielkundige,

as raamwerk gebruik te word waarbinne psigo-ontwikkelingsprogramme
vir egpare in Suid-Afrika sinvol gestruktureer kan word. Die

praktykmodel van Psigo-ontwikkeling bied 'n riglyn aan die hand

waarvan die ambisies, behoeftes en ontevredenheid van egpare in

Suid-Afrika aangespreek kan word. Volgens Schoeman (1983) behoort

die Algemene Sisteemteorie as meta-teorie vir Psigo-ontwikkeling

gebruik te word, aangesien dit geskik is vir die ontwikkeling van
meer komplekse sisteme soos dié wat vir Psigo-ontwikkeling van

belang is.

Die teoretiese onderbou en praktykmodel van Psigo-ontwikkeling en

die toepassingsmoontlikhede daarvan, met betrekking tot huwelike

in die Suid-Afrikaanse samelewing, sal vervolgens bespreking

geniet.

7.2 Definisie van Psigo-ontwikkeling

Psigo-ontwikkeling word as beskrywende term verkies bo Psigo-

opleiding. Barkhuizen (1994) is van mening dat, aangesien die

Ontwikkelingsielkunde aan die kern van die begrip Psigo-

ontwikkeling lê, sluit dit ook nou aan by opvoeding en

opvoedkundige ontwikkeling.

Brammer (1979, p.14) beskryf die konsep as "... an effort to make

the specialized skills and knowledge of helping specialists more

widely known and used by the general population". Volgens hom het
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Psigo-ontwikkeling sedert die begin- sewentiger j are baie gegroei,

beide wat teorie en praktyk betref. Psigo-ontwikkeling poog om

'n faset van die gespesialiseerde kennis van Sielkundiges wyer

bekend te stel, ten einde benut te kan word deur die algemene

publiek.

Aan die hand van Ivey en Simek-Downing (1980) kan Psigo-

ontwikkeling soos volg gedefinieer word (vry vertaal) :

"Psigo-ontwikkeling

geestesprobleme en

is gerig op die voorkoming van

die ontwikkeling van menslike

potensiaal. Dit behels die ontwikkeling van indiwidue

en groepe se vaardighede ten einde hul lewens meer

sinvol en doelgerig te lewe".

Die outeur wil graag bogenoemde idees verder voer, en stel dat

Psigo-ontwikkeling verwys na daardie vaardigheidsmoontlikhede in

'n samelewing wat meebring dat mense as indiwidue (van enige

ouderdom, geslag of kleur) en in interaksie met mekaar as lede van

groepe en gemeenskappe, 'n.lewe van kwaliteit kan voer in al hul

bestaanskontekste.

7.3 Teoretiese onderbou van Psigo-ontwikkeling

7.3.1 Tradisionele medies-terapeutiese model vs Psigo-
ontwikkeling

Dit blyk dat daar heelwat verskille in uitgangspunte en benadering

tussen die tradisionele terapeutiese modelle en Psigo-ontwikkeling
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Gustafson, Guerney en Kasdorf (1975) se

Psigo-ontwikkeling teenoor dié van die

Authier,

uiteensetting van

tradisionele mediese model, word skematies voorgestel in Figuur
7.1.

Die mediese model beskou die persoon as 'n pasiënt met een of

ander abnormaliteit of versteuring. 'n Voorskrif word uitgemaak

nadat een of ander diagnose gemaak is. Sodanige voorskrif sluit

gewoonlik terapie (en soms medikasie) in, met die eindresultaat
dat die persoon gesond word. 'n Mens sou kon aanvoer dat 'n
fatalistiese mensbeskouing 'n deel vorm van die mediese model

aangesien die pasiënt passief eerder as aktief in sy/haar
verandering betrokke is.

Psigo-ontwikkeling, daarenteen, impliseer ontwikkeling van

indiwidue en ander sisteme (byvoorbeeld groepe) se spesifieke

vaardighede, insigte en bevoegdhede. Indien die persoon dus

ontevrede is met sy/haar huidige funksionering word 'n situasie-

analise gedoen van, byvoorbeeld, 'n behoefte om verandering.

Hierna word sekere realistiese doelwitte deur die kliënt (in

oorlegpleging met die Psigo-ontwikkelingskonsultant) geformuleer

na gelang van die kliënt se ontevredenheid, behoeftes of ambisie.

Ten einde gestelde doelwitte te bereik , moet van van sekere

gedragshandelinge of strategieë gebruik gemaak word. Scheepers

(1993) is van mening dat, aangesien die ontwikkelingskonsultant

verantwoordelik is vir die oordrag van kennis, is direkte

ontwikkeling verder ook' n didaktiese proses en bevat dit elemente

van die onderrig-leersituasie. Enige sinvolle strategie verskaf

belangrike terugvoering ten opsigte van doelwitbereiking. Die
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Psigo-ontwikkelingskonsultant staan dus in 'n direkte opleidings-
of ontwikkelingsverhouding tot sy/haar kliënt (e) (Barkhuizen,

1994). Die rol van die sielkundige verskuif dus hier van "dokter"

na "opleier", in die sin dat die idee van 'n pasiënt wat gesond
gemaak moet word, nie geskep word nie.

FIGUUR 7.1

mediese
Skematiese uiteensetting van die tradisionele

ontwikkelingsmodel.

doelwitformulering en -bereiking asook terugvoering veronderstel,
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(Ontleen aan SChoeman,1983l

herhaaldelike terugkoppeling van

illustreer 'n wegbeweeg van die tradisionele linieëre mediese

Hierdie psigo-ontwikkelingskonsepsie

model. Die sikliese terugvoer-implikasies van die model word
breedvoeriger onder 7.3.4 bespreek.
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Teoretiese uitgangspunte onderliggend aan Psigo-
ontwikkeling

Psigo-ontwikkeling as model berus op die teoretiese beginsels van

die behaviou~istiese en kognitief-emosionele modelle, terwyl die

onderliggende mensbeskouing die beginsels van die eksistensieël-

humanistiese modelle onderskryf (Authier et al., 1975).

Die onderliggende mensbeskouing van die eksistensieël-humanistiese

modelle in die Sielkunde het volgens Authier et al., (1975) 'n

besondere oopheid geskep vir die ontwikkeling van Psigo-

ontwikkeling . In die eksistensieël-humanistiese modelle gaan dit

oor die feit dat die mens verantwoordelik en vry is, oor die

vermoë beskik om doelwitte te stel en dit te bereik, en dat die

mens gedurig strewe na selfaksualisering. Omgewingsmanipulasies

en gedragsmodifikasie is verdere kernfaktore wat sielkundige

hulpverlening aan die algemene publiek bekendstel en dit vir almal
toeganklik maak (Corsini, 1979).

Authier et al., (1975) het die werk van Albert Ellis (1963), wat

die aanleer van kognitief-emosionele vaardighede aan die kliënt

beklemtoon, en die rol van die Sielkundige as Psigo-
ontwikkelingskonsultant duidelik verwoord. Voorts beskryf Authier

et al., (1975) Psigo-ontwikkeling as 'n "opvoedkundige model".

"Opvoedkundig" impliseer dat opleiding in vaardighede waaroor die

kliënt nog nie beskik nie, aangebied word. Wanneer die konsep

Psigo-ontwikkeling dus gebruik word, word opleiding en
ontwikkeling van vaardighede beklemtoon.
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7.3.3 Algemene Sisteemteorie as meta-teorie van Psigo-
ontwikkeling

Volgens Schoeman (1983) is die Algemene Sisteemteorie geskik as

meta-teorie vir Psigo-ontwikkeling, omdat dit die ontwikkeling van

komplekse sisteme behels soos dié wat vir Psigo-ontwikkeling van

belang is. Vir die doel van hierdie navorsingsprojek, word daar

veral aandag gegee aan die kenmerke van lewende, oop, sosiale

sisteme sisteme wat gedurig verander, groei en ontwikkel.

Gesinsvoorligting kan as 'n terrein beskou word wat op sulke

sisteme fokus. Baie van die beginsels van sistemiese

gesinsvoorligting word gevolglik as toepaslik vir implementering

in hierdie navorsingsprojek beskou.

Miller (1978) en Litterer (1969), het komplekse lewende sisteme

gedefinieer as 'n geheel of eenheid, wat bestaan uit verskillende

elemente, eenhede of sub-sisteme wat verwant is aan mekaar en in
interaksie verkeer. Volgens Miller (1978) kom die geheel of
eenheid van 'n sisteem na vore in die uitspraak dat 'n sisteem

meer as die som van die dele of sub-sisteme is. Dit kom daarop

neer dat 'n sisteem as 'n geheeloor die eienskappe of funksies

beskik wat nie by die sub-sisteme voorkom nie. Die konseptueIe

raamwerk wat verkry word uit die ordening van komplekse lewende
sisteme in hiërargiese vlakke, skep' n funksionele meta-teorie vir
Psigo-ontwikkeling.

Volgens Kramer en Bopp (1989) bied die Algemene Sisteemteorie die

beste holistiese komseptuele raamwerk waarbinne indiwiduele

eienskappe en gedrag, in terme van die sisteem waarbinne dit
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aangetref word, gedefinieer kan word. Barkhuizen (1994) is van

mening dat, wanneer die beginsels van die Algemene Sisteemteorie

in berekening gebring word, dit blyk dat Psigo-ontwikkeling veral

aan die volgende komplekse sisteme en vlakke aandag behoort te

gee:

indiwidue (organismes, volgens Miller, 1978)
groepe

organisasies

gemeenskappe

7.3.4 Die kubernetiese siklus

Soos reeds in Figuur 7.1 voorgestel, toon die proses van Psigo-

ontwikkeling 'n sikliese aard. Die definiëring van die proses van

Psigo-ontwikkeling as 'n sikliese proses, sluit ook nou aan by

wyse van energie- en inligtinguitruiling wat binne die Algemene

Sisteemteorie voorkom, in die vorm van 'n kubernetiese siklus
(Figuur 7.2). Volgens Barkhuizen (1994) impliseer dit dat die
Psigo-ontwikkelingskonsultant elke sisteem as selfregulerend en

doelgerig beskou ten opsigte van die eienskappe van die
kubernetiese sisteem. Von Bertalanffy (1973) beskou die
kubernetiese sisteem as 'n algemene sisteem met selfregulerende

eienskappe. Hiervolgens verklaar Schoeman (1983) dat 'n sisteem

in staat is om sy gedrag deur middel van selfregulerende
kubernetiese siklusse te monitor.

Die kubernetiese siklus kan ten opsigte van die proses van Psigo-

ontwikkeling soos volg voorgestel word:
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FIGUUR 7.2 Skematiese voorstelling van 'n kubernetiese siklus.

SITUASIE-ANALISE

TERUGVOERING

(DOELWITBEREIKING)

It

DOELWITTE

(DOELWITFORMULERING)

STRATEGIE

(OPLEIDING/ONTWIKKELING)

3

(Ontleen aan Barkhuizen, 1994)

Daar word algemeen aanvaar dat 'n sisteem in 'n gewone situasie
in 'n toestand van ekwilibrium verkeer (Barkhuizen, 1994). 'n
Versteuring hiervan sal veroorsaak dat doelwitformulering vir die
herstel van die ekwilibrium deur die sisteem self sal moet
geskied. Uit Figuur 7.2 blyk dit dat daar 'n situasie-analise (1)
gedoen word na aanleiding van byvoorbeeld 'n behoefte aan
verandering. Nadat die situasie-analise gedoen is, word
realistiese doelwitte (2) geformuleer. Ten einde gestelde
doelwitte te bereik, word van strategieë (3) gebruik gemaak.
Enige sinvolle strategie toon effek en verskaf belangrike
terugvoer (4)·ten opsigte van doelwitbereiking.
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Die resulterende vlak van funksionering wat weens die suksesvolle

voltooiing van die beheersiklus ontstaan, baan die weg tot nuwe

verwagtinge wat weer 'n eiesoortige beplanning vir die volgende

siklus vereis. Sodanige terugvoerproses van inligting word

gebruik om die strategieë te modifiseer vir groter

doeltreffendheid. Dit kom dus daarop neer dat die interaksie

tussen 'n lewende sisteem en die omgewing 'n kubernetiese

kringloop of sirkelgang van aktiwiteite vorm (Von Bertalanffy,

1973). Deur hierdie metodes van terugvoerbeheer kan voortdurende

aanpassings en veranderinge aan die sisteem aangebring word.

Scheepers (1993)

doelwitbereiking
stel voor dat, indien die

by herhaling positief is,
terugvoering of

'n hoër doelwit
vervolgens gestel kan word. Die bereiking van hierdie hoër

doelwit impliseer dat groei plaasgevind het en dit stimuleer weer
eens doelwitformulering ten opsigte van steeds hoër doelwitte.

In teenstelling, indien die terugvoering of doelwitbereiking by

herhaling negatief is, beteken dit dat 'n doelwit nie bereik is

nie. Dit veroorsaak dat 'n laer doelwit geformuleer moet word.

Indien hierdie laer doelwit egter ook nie bereik word nie, kan 'n

sisteem nie groei nie en 'n afname in ontwikkeling is dus die
onafwendbare gevolg.

Negatiewe kommunikeerterugvoer sisteem'n dataan sy
funksionering onaanvaarbaar is, en dat aanpassing van die sisteem

se funksionering aangewese is (Meyer, 1991). Dit impliseer dat

'n teenwerkende krag nodig is om funksionering binne aanvaarbare

norme te hou. In die geval waar sisteme hul eie funksionering

aanpas, vind selfregulering plaas. Elke sisteem vind deur
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selfregulering hul eie meganisme vir aanvaarbare wyses van
funksionering. As 'n sisteem se funksionering vir die sisteem
self (die makrosisteem en sub-sisteme) aanneemlik is, is daar
sprake van 'n dinamiese ekwilibrium. In so 'n geval is die
funksionering van die sisteem relatief simptoomvry, en ontvang
sodanige sisteem positiewe terugvoer. Positiewe terugvoer
kommunikeer dikwels aan 'n sisteem dat die sisteem daarin slaag
om eie behoeftes te bevredig. Om die rede versterk positiewe
terugvoer reeds bestaande aktiwiteite van die sisteem - onder
andere die formulering- en bereiking van hoër doelwitte - en dit
impliseer dat groei en ontwikkeling binne die sisteem plaasvind.

Uit die voorafgaande teoretiese onderbou blyk dit dat die
samevatting van Psigo-ontwikkeling se teoretiese onderbou 'n
antwoord kan wees op die soeke na 'n geformuleerde teoretiese
model wat in die behoeftes van hierdie navorsingsproj ek kan
voorsien. Om te verstaan waarom Psigo-ontwikkeling praktiese
oplossings bied vir die behoeftes van hierdie navorsingsprojek,
is dit nodig om te verwys na 'n samevatting van die praktykmodel
van Psigo-ontwikkeling.

7.4 PraktykmodeI van Psigo-ontwikkeling

'n Saamgestelde praktykmodel vir Psigo-ontwikkeling (wat onder
andere bogenoemde uitgangspunte veronderstel) kan in 'n
konseptueIe raamwerk in die vorm van 'n kubus uiteengesit word.
Indien die kubus as konseptueIe raamwerk gebruik word, sal die
teoretiese begronding duidelik hierby kan pas. Die asse van die

https://etd.uwc.ac.za/



159

kubus verteenwoordig onderskeidelik doelstellings, ontwikkeling

van komplekse sisteme, en Psigo-ontwikkelingsmetodes. Volgens

Barkhuizen (1994) kan die asse weer soos volg onderverdeel word:

Doelstellings

voorkoming

ontwikkeling en groei

kuratief (remediëring)

Psigo-ontwikkelingsmetodes

direkte ontwikkeling

konsultasie-ontwikkeling

psigo-tegnologiese ontwikkeling en implementering

Komplekse sisteme
indiwidue

groepe

organisasies

gemeenskappe

wêreldsisteme

'n Skematiese voorstelling van die kubusmodel vir Psigo-

ontwikkeling word soos volg in Figuur 7.3 weergegee:
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Psigo-ontwikkeling

//// /
B. KOHPLé:KSé:

SIST.EP..E

7.4.1

3.0rganisasies

3.Kuratief2.Groepe

1.'loorkoming

2.0nt:.\Jikkeling

4.Gemeenskap

1.Individu

C. DOELSTELLIIiGS

A. PSIGO-
ONT"t4IKKELINGS-
HETODES l_______ L___ 1.Dir,kt, on'"lkk.ling

2.Kon$ultasie-cnt~ikkeling

J.Psigo-tegnologie

(Ontleen aan Barkhuizen, 1994)

Volgens die skematiese voorstelling van die kubusmodel in Figuur
7.3, kan 24 areas geidentifiseer word waarbinne Psigo-ontwikkeling
prakties bedryf kan word (Barkhuizen, 1994).

Doelstellings van Psigo-ontwikkeling

Volgens Ivey en Simek-Downing (1980), is die eerste implikasie van

'n teoretiese onderbou vir Psigo-ontwikkeling dat dit voorkoming

as doelstelling het, met ander woorde die voorkoming van
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geestesongesteldheid en die ontwikkeling van menslike potensiaal.

Morrill, Oetting en Hurst (1974) stel dat voorkoming die resultaat

van voorspelling en voorsiening is. Dit is 'n poging om daardie

vaardighede te identifiseer wat op 'n gegewe tydstip nodig is, of

in die toekoms nodig mag wees. Dit impliseer die effektiewe

ontwikkeling van mense in algemene en besondere vaardighede wat

geestesgesondheid in die gemeenskap kan bevorder. Volgens Wessels

(1991) is voorkoming as ontwikkelingsfunksie baie belangrik teen

die agtergrond van die ontwikkeling van vaardighede wat mense se

optimale funksionering op alle lewens-terreine kan bevorder. Dit

voorkom dan op hierdie manier geestesongesteldheid.

Schoeman (1983) stel voor dat voorkoming op drie vlakke behoort

te geskied, te wete primêre, sekondêre en tersiëre voorkoming.

Primêre voorkoming het ten doelom 'n psigiese versteuring te

elimineer voordat dit kan intree. Dit sluit ook biologiese,

psigo-sosiale en sosio-kulturele maatreëls in (Scheepers, 1993).

Daar moet ook voldoende geleenthede geskep word vir die aanleer

van liggaamlike, kognitiewe, emosionele en sosiale vaardighede.

Deur middel van Psigo-ontwikkeling sal hierdie vaardighede

aangeleer kan word. Hierdie vaardighede is belangrik vir
effektiewe probleem-oplossing om emosies konstruktief te hanteer

en om bevredigende interpersoonlike verhoudings te handhaaf. In

hierdie navorsingsproj ek word geleenthede geskep vir, onder

andere, die aanleer van kognitiewe vaardighede vir die primêre

voorkoming van emosionele probleme. Psigo-sosiale maatreëls

impliseer ook dat die indiwidu voorbereid sal wees vir probleme

wat tydens bepaalde lewensfases mag opduik, byvoorbeeld

voorligting ten opsigte van die omwenteling wat 'n nuwe kind in
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,n gesin kan teweegbring, of voorligting ten opsigte van aftrede.

Sekondêre voorligting het ten doelom die duur en intensiteit van

reeds bestaande psigiese versteurings te verminder. Die sleutel

tot sekondêre voorkoming is vroeë ingryping en nie net vroeë

diagnose nie (Scheepers, 1993 i Wessels, 1991). 'n Tipiese

voorbeeld van sekondêre voorkoming is verrykingsprogramme vir

egpare wat huwelike beleef waarin daar weinig stimulering

beskikbaar is en waardeur hulle intellektuele funksionering en
prestasievlak in die huwelik verhoog kan word.

Die doel van tersiëre voorkoming is om die effek van versteurings

wat nie voorkom kan word of doeltreffend behandel kan word nie,

te verminder.. Authier et al., (1975) beklemtoon dan ook die

waarde van Psigo-ontwikkeling om die herinskakeling van die kliënt

in die gemeenskap te vergemaklik en om sodoende verdere probleme

te voorkom. Die gesinne van kliënte is selfs betrek in die
voorkomingsprogram om, onder andere,

kommunikasievaardighede te verbeter.
interpersoonlike

Ivey, Ivey & Simek-Downing (1987) is van mening dat Psigo-

ontwikkeling ook die sinvolle ontwikkeling van die mens oor

sy/haar hele lewensloop as doelstelling het. Hierdie doelstelling

het tot gevolg dat die Ontwikkelingsielkunde met reg beskou kan

word as 'n belangrike padkaart van die lewe, wat ontwikkeling rig

en stimuleer (Scheepers, 1993). Dit blyk dus duidelik dat die

doelstellings van Psigo-ontwikkeling die behoefte kan vervul om

ontwikkelingsagterstande met betrekking tot huwelikstake wat nie

vervul is nie, te help verklein.
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Volgens Grubb (1988) verskil Gemeenskapsielkunde van
Eksperimentele en Kliniese'Sielkunde in die opsig dat waardes

openlik bespreek en ontleed word. Gemeenskapsielkunde word rondom

gemeenskapsinsette gevorm. Diegene wat gehelp word, is die beste

bewus van hul eie behoeftes en probleme en toegerus om

alternatiewe voor te stel wat in hul eie situasies toepaslik kan
wees. So kan kennis van die Ontwikkelingsielkunde veral 'n

belangrike teoretiese verklaringsmodel en rigtinggewer in die

skryf van Psigo-ontwikkelingsprogramme wees. In hierdie
navorsingsproj ek is die Ontwikkelingsielkunde dan ook as 'n
belangrike teoretiese verklaringsmodel gebruik.

Daar is reeds daarop gewys dat voorkoming as 'n belangrike

ontwikkelingsfunksie beskryf kan word. Ontwikkeling het egter op

sy beurt weer 'n voorkomingsfunksie, byvoorbeeld
selfbeeldontwikkeling (by die indiwidu op die organismevlak) wat

interpersoonlike probleme op 'n hoër, hiërargiese vlak, naamlik

die groepvlak, voorkom. 'n Verwantskap en interaksie tussen die

doelstellings blyk dus duidelik uit die voorafgaande bespreking.

Authier et al., (1975), Scheepers (1993) en Wessels (1991)
beklemtoon die belangrikheid van Psigo-ontwikkeling selfs in die

indiwiduele psigoterapeutiese (remediërende) opset, waar aan die

kliënt vaardighede geleer word. Wanneer die kliënt se probleme

deur remediëring opgelos word, dien dit ook as sekondêre

voorkoming van verhoogde intensiteit van die indiwidu se probleme

(organismevlak) . Dit voorkom ook op 'n primêre voorkomingsvlak

daardie disfunksionele patrone in die gesin van die spesifieke

kliënt (hiërargiese vlak van groepe) , wat weer' n nadelige invloed
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op die geestesgesondheid van die kinders kan hê. Remediêring van

'n sisteem het dus ook 'n voorkomingsfunksie vir daardie sisteem

en selfs ander sisteme op ander hiêrargiese vlakke.

Volgens Scheepers (1993) kan die kliênt en sy gesinsisteem se

potensiaalook ontwikkel word wanneer probleme geremedieêr word.

Die interverwantskap tussen die doelstellings van Psigo-

ontwikkeling, naamlik voorkoming, ontwikkeling en remediêring, kan

ook skematies soos volg (Figuur 7.4) voorgestel word.
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Skematiese voorstelling van die interaksie tussenFIGUUR 7.4

die verskillende vlakke van die hiêrargiese

ordering van sisteme met betrekking tot die

doelstellings van Psigo-ontwikkeling

- Suprn-Nasionale
Sisteme

- Gemeenskappe1
(e) - Organisasies

(Jl.J - Gr-oepe

Cc) - Organisme

(bj - Orgaan

(0) - Sel

(Ontleen ann Scheepers, 199J}
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Uit die voorafgaande skematiese voorstelling blyk dit duidelik dat
daar 'n interverwantskap bestaan tussen ontwikkeling en
voorkoming; tussen voorkoming en remediëring;

ontwikkeling en remediëring (Scheepers, 1993).

afgelei word dat die voorkomingsfunksie waaroor

en tussen

Dus kan daar

ontwikkeling
beskik, 'n uitwerking op dieselfde hiërargiese vlak kan hê. Die

ontwikkeling van potensiaal in sekere sub- sisteme, byvoorbeeld die
kognitiewe intra-psigiese sisteem (oorgaanvlak:b) kan ook deur

interaksie met ander sub-sisteme op dieselfde hiërargiese vlak

(affektiewe intra-psigiese sisteem) tot remediëring lei.

Selfbeeldontwikkeling op die organismevlak (c), kan weer

byvoorbeeld aanleiding gee tot voorkoming van onderprestasie van

die persoon en simptome van onaanvaarbare gedrag remedieer

(Scheepers, 1993). Die uitwerking van selfbeeldontwikkeling op

die organismevlak kan weer tot voorkoming van interpersoonlike

probleme in die gesinsisteem op die groepvlak (d) aanleiding gee.

Remediëring van simptome in 'n sisteem op die organismevlak (c)

het ook 'n voorkomingsfunksie wat weer 'n uitwerking kan hê op

ander sisteme op sodanige' hiërargiese vlak, of selfs op ander

hiërargiese vlakke, as gevolg van die onderlingse interaksie

tussen sisteme en tussen verskillende hiërargiese vlakke. Die

interaksie tussen onderlinge sisteme en tussen hiërargiese vlakke,

word in Figuur 7.4 getoon as sikliese terugvoersisteme waar die

uitvoerproses van een sisteem die invoerproses van 'n ander

sisteem kan uitmaak (Scheepers, 1993). Die remediëring van

simptome van 'n sisteem genereer 'n positiewe terugvoerproses en

groei in sodanige sisteem. Hierdie terugvoerproses , as gevolg van

die interaksie tussen onderlinge sisteme en tussen hiërargiese
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vlakke, beïnvloed egter die invoerproses (situasie-analise) van
'n volgende sisteem op selfs 'n ander hiërargiese vlak. Uit die

voorafgaande bespreking is dit duidelik dat remediëring in een

sisteemvlak byvoorbeeld by die indiwidu (organismevlak:c), as

gevolg van die interaksie tussen sisteme, verandering (byvoorbeeld

voorkoming of ontwikkeling) op 'n ander hiërargiese sisteemvlak
(bv. groepvlak:d) teweeg kan bring.

interverwantskap

ontwikkeling en
is tussen die doelstellings van Psigo-

hoe die ontwikkeling van byvoorbeeld een

Uit die skematiese voorstelling blyk dit duidelik dat daar 'n

sisteemvlak 'n uitwerking soos voorkoming, op 'n ander sisteemvlak

kan hê (Figuur 7.4). Die ontwikkeling van hierdie komplekse

sisteme op verskillende hiërargiese vlakke is juis die

doelstelling van Psigo-ontwikkeling. As voorkomende proses kan

Psigo-ontwikkeling by uitstek tot reg kom in terme van die energie

en interaksie wat binne sisteme voorkom, soos deur die Algemene
Sisteemteorie voorgehou.

7.4.2 Psigo-ontwikkelingsmetodes

Volgens Schoeman (1983) verskil Psigo-ontwikkelingsmetodes soos

volg van die tradisionele medies-terapeutiese metodes:

Direkte ontwikkeling impliseer die ontwikkeling van indiwidue en

ander sisteme soos byvoorbeeld groepe se spesifieke vaardighede,

insigte en bevoegdhede. Scheepers (1993) is van mening dat,

aangesien die ontwikkelingskonsultant verantwoordelik is vir die

oordrag van kennis, direkte ontwikkeling verder ook' n didaktiese
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proses is en bevat dit elemente van' n onderrig-leersituasie. Die
Psigo-ontwikkelingskonsultant staan dus in 'n direkte opleidings-

of ontwikkelingsverhouding tot sy/haar kliënt (e) (Barkhuizen,

1994). Die rol van die sielkundige verskuif dus hier van "dokter"

na "opleier", in die sin dat daar nie die idee geskep word van 'n
pasiënt wat gesond gemaak moet word nie.

Konsultasie-ontwikkeling is 'n verdere wyse waarop ontwikkeling

gedoen kan word. Hiervolgens is die Psigo-ontwikkelingskonsultant

verantwoordelik vir die ontwikkeling van kliënte wat

ontwikkelings·- en voorkomingsdienste sal verrig in 'n besondere

sisteem. Die kliënt wat as veranderingsagent in die sisteem

optree, kan die Psigo-ontwikkelingskonsultant konsulteer aangaande
kwessies (probleme of behoeftes) wat hy/syervaar (Barkhuizen,

1994) . So kan 'n groep gemeenskapsleiers dus opgelei word om

emosionele en gedragsprobleme in krisissituasies te hanteer.

Hierdie opgeleide persone kan dan hulp in die gemeenskap aanbied,

met die Psigo-ontwikkelingskonsultant in 'n toesighoudende en
raadgewende hoedanigheid.

Psigo-tegnologie behels die ontwikkeling van tegnologiese

hulpmiddels wat die Sielkundige tydens ontwikkeling kan gebruik

(Barkhuizen, 1994). Oudio-visuele apparate, werkboeke, videos,
rekenaars, selfwerksaamheidsmodules wat by opleidings- en

ontwikkelingsprogramme gebruik word, en veral die massamedia soos

rubrieke in koerante en aktuele radio- of televisieprogramme dien

as voorbeeld van sulke hulpmiddels. Verder kan Psigo-ontwikkeling

ook 'n kombinasie van verskeie hulpmiddels insluit.
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Daar bestaan 'n verwantskap tussen direkte en konsultasie-

ontwikkeling omdat die Psigo-ontwikkelingskonsultant byvoorbeeld

aan gemeenskapsleiers eerstens direkte ontwikkeling ten opsigte

van streshanteringsvaardighede verskaf. Die kliënt word bygestaan

om direk te ontwikkel terwyl die Sielkundige as konsultant optree

(Scheepers, 1993) In die praktyk gebeur dit soms dat

gemeenskapsleiers probleme nie kan hanteer nie. Die Psigo-

ontwikkelingskonsultant word dan deur die gemeenskapsleiers betrek

om direkte ontwikkeling aan die indiwiduele kliënt te verskaf. 'n

Interverwantskap tussen direkte ontwikkeling, konsultasie-

ontwikkeling en psigo-tegnologie blyk dus uit die voorafgaande

bespreking. Uiteraard sal daar vir die ontwikkeling van die

gemeenskap van een van die bogenoemde metodes gebruik gemaak word
of 'n kombinasie van al drie metodes.

7.5 Psigo-ontwikkeling met betrekking tot huwelike

'n Teoretiese en praktykmodel wat sinvol aansluiting mag vind by

die doel van hierdie navorsingstudie, is Psigo-ontwikkeling. Die

praktykmodel van Psigo-ontwikkeling bied juis 'n riglyn aan die

hand waarvan die ambisies, behoeftes en probleme van huwelike in
Suid-Afrika aangespreek kan word.

Inligting wat op konferensies, seminare of praatjies beskikbaar

gestel word, kan die voordeel inhou dat stigmas, wanvoorstellings

en onkunde rakende die huwelik as instelling en die Sielkunde as

'n vakgebied verminder kan word. Gevolglik kan indiwidue asook

gemeenskappe, meer positief ingestel raak teenoor die Sielkunde
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in die praktyk, wat weer 'n positiewe uitwerking op die algemene
geestesgesondheidstoestand van gemeenskappe kan hê. Die Sielkunde
het boonop 'n verantwoordelikheid, volgens Grubb (1988), om op
verwante terreine (Opvoedkunde, Sosiologie en Teologie) saam te
werk ten einde 'n breë voorkomende aksie te loods om positiewe
gemeenskapsgroei en- ontwikkeling te bewerkstellig.

Die voorligtingsfunksie van Psigo-ontwikkeling kan veral in
instellings soos die huwelik tot sy reg kom. Die struktuur van
sulke instellings bied by uitstek geleentheid vir die
wisselwerking en interaksie wat volgens die beginsels van die
Algemeen Sisteemsteorie verandering en groei teweeg kan bring.
Heelwat mense kan bereik word deur algemene of gerigte inligting-
sessies wat veral toepaslik kan wees op getroude persone. In dié
verband bepleit Schoeman (1991) dat die Sielkunde in 'n
voorkomende, ontwikkelings en remediërende hoedanigheid betrokke
moet raak om in die huidige en die toekomstige behoeftes van ons
land, Suid-Afrika, en sy mense te voorsien. Ontwikkelingssessies
kan byvoorbeeld aangebied word met betrekking tot motivering,
kommunikasie of streshane.ering. Begeleidingsprogramme is 'n
voorbeeld waar insette op die sub-sisteem van 'n huweliksisteem,
verandering of ontwikkeling in die totale sisteem teweeg sal
bring. Op die vlak van die organisme sal dit moontlik wees om die
menslike persoonlikheid as 'n lewende sisteem te beskou.
Hiervolgens sou alle bestaande kennis oor die indiwiduele
persoonlikheid geïntegreer en aangewend kan word.

Die huweliksverrykingmodel het dus baie om aan te bied in
gesinsintervensie. Dit is toepaslik vir nie-kliniese egpare en
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gesinne, is relatief goedkoop en kan makliker in groepe toegepas
word as gedragsmodifikasie of terapie. Dit het gewoonlik nie
simptoomverbetering ten doel nie, maar wel kontekstuele doelwitte

soos die verbetering van die huweliksverhouding,

konflikhanteringsvaardighede, effektiewe kommunikasie, verhoogde

intimiteit, ensovoorts. Die huwelik word oor die algemeen benader

as 'n proses, sisteem, of 'n interaksie van rolle. Daar word

aangeneem dat die meeste egpare nie van hul volle potensiaal

gebruik maak nie; dat die huwelik by wyse van mediasie kan groei;

dat groei goed is, en dat die besondere benadering van die

verryker hierdie goeie groei kan fasiliteer. Huwelikverryking

word al hoe meer aanvaar as 'n praktiese intervensietegniek, nie

net as gevolg van sy voorkomingsaard nie, maar ook omdat dit
ekonomies voordelig is vanuit die volgende twee punte:

Baie programme word toegepas in groepe; dus word die

professionele betrokkenheid met enige kliënt verminder. Dit

maak deelname aan die program baie goedkoper; terselfdertyd

ontlok dit voortdurende werk aan die kant van deelnemers,'

terwyl die groep as moontlike rolmodelle vir mekaar of as
basis vir ondersteuning kan dien.

Verryking, as 'n gestruktureerde tegniek, kan toegepas word

deur para-professionele persone in die hulpdienste,

byvoorbeeld universiteitstudente, kerk-aktiwiteitsleiers,

geestesgesondheidsassistente, ensovoorts. Hierdie leiers

kan ook gemonitor word deur 'n enkele volkome opgeleide

terapeut. Dus kan baie meer mense bereik word.
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Verryking het per definisie 'n wye toepaslikheid. Die kenmerk van

enige goeie toepaslike benadering is die beskikbaarheid daarvan

vir 'n wye reeks egpare en gesinne. Ten einde as 'n aantreklike

alternatief vir bestaande vorme van intervensie te dien, moet

verrykingsprogramme ekonomies in terme van tyd en koste wees.

7.6 Psigo-ontwikkeling in Suid-Afrika

Uit onlangse literatuur (Barkhuizen, 1994; Schoeman, 1991) blyk

dit duidelik dat daar in die Sielkunde 'n klemverskuiwing,

inderdaad 'n paradigmaskuif, besig is om plaas te vind. Baie

tradisionele beskouings word vanuit' n ander hoek benader of selfs

heeltemal verander om hedendaagse uitdagings aan te spreek. Daar

word vandag algemeen in die Westerse wêreld, maar ook binne die

Suid-Afrikaanse konteks, besef dat die Sielkunde voor unieke

geleenthede, maar terselfdertyd voor groot uitdagings te staan
gekom het.

Wanneer maatskaplike werker.s huweliksvoorligting doen, word sekere

waardes en norme gewoonlik veronderstel. Wanneer

huweliksvoorligting met swart jongmense gedoen word, geld hierdie
veronderstellinge nie noodwendig nie (Du Preez & Van Niekerk,

1988). Om dit aan te spreek, verg diepe besinning oor die rol wat

die Sielkunde as 'n geesteswetenskap in die breë gemeenskap

behoort te speel. Psigo-ontwikkeling is as teoretiese en

praktykmodel by uitnemendheid geskik om deur die

gedragswetenskaplike, en veral die Sielkundige, as raamwerk

gebruik te word waarbinne die "ontwikkelingsprogram" van egpare
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en huwelike in Suid-Afrika sinvol gestruktureer kan word.

Die analise van die status van die huwelik in Suid-Afrika toon aan
dat die huidige generasie van getroude paartjies gely het onder

skewe opvoeding en werkstelsels en blootgestel is aan hoë vlakke

van huishoudelike en politieke geweld (Sisulu, soos in Abrahamse,

1995, p.1). Die ongelykhede, veroorsaak deur die apartheid-

regering in Suid-Afrika, die segregasie van die samelewing en die

opvoedingstelsel, en die afwesigheid van sielkundige dienste aan
die mees onbevoorregte sektor het die grootste gedeelte van die

Suid-Afrikaanse bevolking sleg benadeel (Abrahamse, 1995).

Abrahamse (1995) is van mening dat, alhoewel apartheid afgeskaf

is, die huidige sosiale konteks gekenmerk word deur ekonomiese

resessie, politieke onstabiliteit, onsekuriteit en geweld. Dit

maak dit moeilik vir die meerderheid Suid-Afrikaanse huwelike en

gesinne om tot hul volle potensiaal te funksioneer. As hierdie

behoeftes nie bevredig word nie, kan basiese interpersoonlike

vaardighede soos kommunikasie en sosiale vaardighede, interne

lokus van beheer, impulskontrole en hoë selfbeeld en positiewe

agting nie ontwikkel nie. Hierdie vaardighede is noodsaaklik vir

effektiewe, responsiewe en wederkerig-vervullende verhoudings.

Voldoende sosiale en interpersoonlike vaardighede speel dus 'n

belangrike rol in sielkundige aanpassing en psigo-sosiale
ontwikkeling (Abrahamse, 1995).

Eenstemmigheid bestaan grotendeels oor die feit dat die Sielkunde

nie aan die verwagtinge omtrent vraag en aanbod kan voldoen deur

die tradisionele een-tot-een of een-tot-klein groep kliniese
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metodologie te gebruik nie (Schoeman, 1991; Wessels, 1991).
Plaaslike ondersoeke en publikasies dui daarop dat professioneel-
opgFleide Sielkundiges volgens huidige taak- en
werkshanteringswyses nie aan die steeds groeiende behoeftes van
hulpsoekers voldoen nie (Ivey & Simek-Downing, 1980). Teoretiese
begronding en metodologiese aspekte met betrekking tot die
beski.kbaarst.eLl.Lnqvan kennis van die Sielkunde deur veral gebruik
te maak van voorkomingsprogramme aan groter groepe kliënte, word
dus as 'n baie belangrike professionele prioriteit beskou.
Volgens Brammer (1979) benodig die meeste gemeenskappe 'n
geestesgesondheidsrevolusie of -transformasie met die klem op
voorkomings- en ontwikkelingstrategieë. Die doel van sodanige
ontwikkelingsgerigte voorligting moet verder die daarstelling van
ontwikkelingsprogramme wees wat gerig is op die "normale"
populasie met die doelom selfaktualiserende funksionering te
verhoog.

Die outeur lê ook groot klem op die noodsaaklikheid van
betrokkenheid van Sielkundiges oor 'n breër front in die
gemeenskap. Die Sielkunde behoort 'n unieke bydrae te lewer tot
openbare gesondheid ten opsigte van indiwiduele, groeps-, asook
gemeenskapsintervensies. Die vaardighede wat opgesluit lê binne
die veld van die Sielkunde is boonop besonder geskik vir die
ontwerp en evaluering van geestesgesondheidsproj ekte op makrovlak
sowel as vir die organisering van gesondheidsdienste in die
algemeen en die aanwending van navorsingsmetodiek. Die volgende
is drie belangrike aspekte waaraan voldoen moet word ten einde die
ontwikkeling, beskikbaarstelling en sukses van Psigo-
ontwikkelingsprogramme te verseker.
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Sielkundiges se dienslewering behoort situasie-spesifiek te
wees en moet derhalwe ook baie meer gemeenskapsgerig wees.

Sielkundiges behoort kreatief en innoverend te mik na

dienslewering waarui t die hele samelewing voordeel kan trek.

Intervensiestrategieë moet positief krities beskou word om
so tyd - en koste - effektief as moontlik te wees.

Volgens Schoeman (1983), het die Sielkunde egter nog min

ontwikkelingswerk op die organisasievlak gedoen. Vroeër is die

taak in terme van die indiwiduele kliënt gedefinieer, maar die

Psigo-ontwikkelingskonsultant wat sy taak vanuit die konseptueIe

raamwerk van lewende sisteme benader, sal noodwendig ook 'n

belangrike bydrae kan lewer tot die ontwikkeling van die

organisasie. Schoeman (1983) postuleer verder dat die uitdaging

wat die ontwikkeling van komplekse sisteme vir die Psigo-

ontwikkelingskonsultant skep, in die lig van die eienskappe van

'n oop sisteem, nooit sal stagneer nie en dat dit die praktyk van
Psigo-ontwikkeling altyd sal stimuleer.

In die toekoms behoort die Gemeenskapsielkundige nie slegs as die

kennisbron of inisieerder van hulpprogramme betrokke te wees by

diegene wat hulp verlang of ontvang nie, maar behoort sodanige

intervensie (s) boonop' n eenheid te vorm met die ontwikkelingsgang

van die betrokke gemeenskap. Volgens hierdie beginsels is daar

dus in Suid-Afrika baie ruimte vir die ontwikkeling van
Gemeenskapsielkunde.
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Uit die voorafgaande is dit duidelik dat Psigo-ontwikkeling 'n

gepaste model is om die gespesialiseerde kennis van Sielkundiges

wyer bekend te stel ten einde benut te kan word deur die algemene

publiek. Psigo-ontwikkeling is gerig op die voorkoming van

geestesprobleme en die ontwikkeling van menslike potensiaal. Dit

behels die ontwikkeling van indiwidue en groepe se vaardighede ten

einde hul lewe meer sinvol en doelgerig te lewe. Die praktykmodel

van Psigo-ontwikkeling bied juis 'n riglyn aan die hand waarvan

die ambisies, behoeftes en probleme van huwelike in Suid-Afrika
aangespreek kan word.

7.7 Samevatting

In voorafgaande besprekings is die sikliese aard van Psigo-

ontwikkeling beklemtoon. Die sikliese terugvoerinteraksie tussen

onderlingse sisteme, en selfs tussen hiërargiese vlakke, het ook

aandag geniet. In Figuur 7.3 word geïllustreer dat die as van die

kubusmodel wat "komplekse sisteme" voorstel, die sikliese

interaksies tussen onderlingse sisteme en tussen sisteemvlakke
beklemtoon.

In afdeling 7.4.1 is aangetoon dat voorkoming onder andere ook 'n

ontwikkelingsfunksie vervul. Die interverwantskap tussen die

doelstellings van Psigo-ontwikkeling word hierdeur uitgebeeld. In

Figuur 7.4 word hierdie interverwantskap skematies uitgebeeld. So

kan 'n kombinasie van die metodes van Psigo-ontwikkeling gebruik

word. Die interverwantskap tussen die metodes van Psigo-

ontwikkeling word ook in Figuur 7.3 uitgebeeld.
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Die teoretiese uiteensetting van Psigo-ontwikkeling soos teoreties

begrond in die Algemene Sisteemterorie en Psigo-

ontwikkelingsteorieë asook die praktykmodel onderliggend aan

Psigo-ontwikkeling I bied I n uitstekende basis waarbinne die

"Psigo-ontwikkelingsprogram" van egpare in Suid-Afrika sinvol

gestruktureer kan word.

In die volgende hoofstuk word 'n geïntegreerde model vir die

navorsingsprojek aangebied.
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HOOFSTUK 8

'N GEïNTEGREERDE MODEL

gemeenskappe in die land (Prinsloo, 1993). Hierdie gesins- en

Radikale veranderinge in Suid-Afrika oor die afgelope paar jaar,

byvoorbeeld veranderinge in geslagsrolle, en veral in die

politieke sfeer, plaas toenemende druk op die gesinslewe van alle

samelewingsveranderinge plaas noodwendig addisionele stres op die

huwelik en gesinslewe. Hierdie opmerking word weerspieël in Suid-

Afrikaanse data wat 'n toenemende tendens tot egskeiding toon
(Sentrale Statistiekdiens, 1990).

Een gemeenskap waarin veranderinge, soos hierbo genoem, homself
afspeel is die Kleurlinggemeenskapl van Mitchell's Plain. Die

voorkoms van sekere simptome wat op wanfunksionering dui in

hierdie gemeenskap as sisteem is onder andere veroorsaak deur die

geskiedkundige ontwikkeling van dié gemeenskap in 'n Suid-

Afrikaanse Apartheidskonteks. Verskeie outeurs dui op simptome

wat voortspruit uit onbevredigde behoeftes binne' n gemeenskap wat

,n lang stryd teen' n waargenome onregverdigde politieke bedeling
gehad het (Backman, 1982; Meyer, 1991; Thomas, 1976).

1 Etniese etikettering word slegs gebruik om sekere
akademiese en praktiese vergelykings te maak. Nasionale en ander
data-insamelingsprojekte het in die verlede meerendeels van
etniese en rasse-indelings gebruik gemaak. Dit het aangesluit
by die heersende politieke bestel.
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Die Apartheidsideologie het 'n beleid van aparte ontwikkeling en

fasiliteite (of gewoonlik die gebrek daaraan) vir verskillende

etniese groepe voorgeskryf. Die persepsie bestaan dat die Suid-

Afrikaanse gemeenskap deur die maghebbers met 'n ferm en swaar

hand gevorm is tot 'n geordende gemeenskap waarin andersdenkendes

stilgemaak of uitgerangeer is. In die Kleurlinggemeenskap het

baie bitterheid ontwikkelomdat hulle hul toegekende posisie as

minderwaardig ervaar het. Baie mense het 'n passiewe, sinlose en
onproduktiewe bestaan begin voer. Die toename in plakkers en

grootskaalse wanordelike verstedeliking het daartoe bygedra dat

die gemeenskap gekenmerk is deur simptome van wanfunksionering

soos egskeiding, tienerswangerskappe, gesinsverbrokkeling, geweld,

onluste, alkoholisme en ander simptome van wanfuksionering wat met

laer sosio-ekonomiese strata geassosieer word (Cilliers, 1989;
Hindson, 1988; Van Huyssteen, 1987).

Vir die outeur wat self binne hierdie gemeenskap grootgeword het

en waar hierdie navorsing beslag vind, is dit dus belangrik vir

enige teorie om binne hierdie gemeenskap sin te maak en sinvolle

verklarings vir gebeure te bied. Met hierdie oogmerk in gedagte,

wil dit blyk asof die humanistiese beginsel' n besondere grondslag

bied vir die verbetering van wanfunksionering en vir 'n uitstyg

bo dit wat eksistensieël gegewe is. In aansluiting by die

humanisme kan 'n aantal uitgangspunte wat deur die humanisme
onderskryf word soos volg saamgevat word: Daar behoort rekening

gehou te word met die fenomenologiese ervaringsveld van die egpaar

en die egpaar se konstruktuering van hul ervaringsveld.

Kongruensie, warmte en egtheid kan as onderhandelingsbasis tussen

egmaats en die Psigo-ontwikkelingskonsultant gebruik word.
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identifiseer vyf huwelikskategorieë, te wete

geriefshuwelike, geestelike huwelike, romantiese huwelike,

vriendskapshuwelike, en liefdevolle huwelike. Die outeur is van

mening dat ten spyte van die feit dat huwelike wat gekenmerk word

deur enige een van dié vyf suksesvol en blywend kan wees, wil dit

tog voorkom asof die navorsingsliteratuur die huwelik om liefde

voorhou as dié ideaal. Dit is veral so omdat dié huwelik 'n

sekere mate van gee en neem vir die gerieflikheid van mekaar,

sekere heilige belewenisse van bonatuurlike mooiheid, sekere

heilige belewenisse van opwindende passie, sekere gemeenskaplike

belangstellings en die nie-besitlikheid van langdurige

vriendskappe behels (Blood, 1969). Dit kan gesien word as die

elemente wat 'n huwelik bind en 'n eenheid laat vorm en toelaat

vir afsonderlikheid (Cox, 1987 i James, 1979). Die outeur glo dat

'n liefdevolle huwelik oor al hierdie eienskappe beskik. Die

gevolg is dat die sterkste huwelik blyk om daardie te wees waarin

al vyf soorte huwelike (soos hierbo vermeld) herken, uitgedruk,

en saamgeveef is in 'n mooi "muurtapyt".

Die outeur is van mening dat, as gevolg van die toenemende

personalisering van die huwelik, sekere bestandele "essensieël"

vir 'n suksesvolle huwelik is, te wete verenigbaarheid,

bekwaamheid, inspanning, verbondenheid en ondersteuning (vanaf die

egmaat sowel as die eksterne omgewing). Verder word die aanname

gemaak dat, indien hierdie bestandele (asook waarde-konsensus) in

'n huwelik teenwoordig is, vloei die bevrediging van indiwiduele

en gemeenskaplike behoeftes soveel makliker.
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Alhoewel gemeenskaplikheid en verenigbaarheid deur die huwelik

vereis word, moet die huwelik nie 'n einde maak aan alle

indiwiduele aktiwiteite en vriendskappe nie (Cherlin, 1981; Cox,

1987; James, 1979). Die keuse is egter nie tussen geen vryheid

en algehele vryheid nie, maar eerder hoe om vryheid en saamwees
te balanseer. Die uitdaging vir die huwelik is om liefde te
handhaaf tussen voortdurende groeiende en veranderende menslike
wesens. As man en vrou voortgaan om te groei, mag hulle apart
sowel as saam groei. Gemeenskaplike belewenisse mag hul nader aan

mekaar bring, terwyl spesifieke rolle in die lewe moontlik
divergerende belangstellings sal stimuleer.

Om lief te hê, .kan 'n lewenstyl word wanneer persone met hul

gedagtes, hul liggame, en hul geestelike self reageer (Papalia &
Olds, 1989). Tesame met die behoefte aan liefde ontvang, bestaan

daar in die meeste indiwidue 'n behoefte om liefde te gee. Deur

'n ander persoon lief te hê, bewustelik of onbewustelik, ontwikkel

daar 'n gevoel dat die "goedheid" binne in ons die "slegte"

oortref; dat ons genoegsame liefde en goedheid in onsself het om

ons egmaat se behoeftes te'bevredig sowel as ons eie (James, 1979;
Mace, 1981; Zinker & Leon, 1976). Die huwelik kan dus 'n

onbewuste herversekering wees van die goedheid wat ons as menslike
wesens besit.

Dit is duidelik dat wat vandag in 'n huwelik gebeur nie net bloot

twee persone is wat probeer om verwagtinge wat ander vir hul

gestel het, te vervul nie. Mandell (1995) weerklank hierdie

siening, naamlik dat die huwelik die gevolg is van die dinamiese

tussenspel van die uniek en veranderende behoeftes, verwagtinge
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en vaardighede van die twee egmaats. Interaksie tussen man en vrou

is dus krities vir die huweliksverhouding, want dit vorm die wyse

waarop egpare hul daaglikse lewe hanteer, hul gevoelens teenoor

mekaar uitdruk, hul probleme oplos en ander verhoudings hanteer.

Miller (1975) is van mening dat die huwelik in 'n voortdurende

toestand van verandering verkeer. Mans en vroue is besig om in

'n huwelik te leef as 'n proses, en nie 'n finale toestand wat 'n

persoon bereik deur gelukkig in die sonsondergang weg te ry nie.

Elke huwelik moet opgebou en voortdurend aan gewerk word, dinge

verloop nie glad op hul eie nie. Dit is dus baie belangrik dat

'n man en vrou besef en verstaan dat daar verskeie verskille in

hul persoonlikhede is (Gous, 1991). Vir 'n huwelik om suksesvol

te wees, behoort die man en vrou 'n studie te maak van hul maat

se persoonlikheid en behoeftes. Persoonlikheid en behoeftes is

in baie gevalle dinamies van aard en dit verander oor tyd.

Mace (1981) wys daarop dat veranderinge wat hedendaags in die

gemeenskap plaasvind, duidelik waargeneem kan word en dat egpare

voorberei moet word om hierdie veranderinge te verstaan en te

hanteer.

Verrykingsprogramme wat gerig is op die bevoegdheidsontwikkeling

van indiwidue, van addisionelesowel die aanleeras

huweliksvaardighede, bied die potensiaal om aan die gesin die

nodige toerusting vir effektiewe inter- en intra-aksie, sowel as

die moontlikheid van optimale lewenstevredenheid, te verskaf.
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In die laaste gedeelte van die twintigste eeu, het die mededeling

van persoonlike gevoelens en informasie omtrent die self aan ander

die kenmerk van intieme verhoudings geword (Katriel & Philipsen,

1981). Die geleidelike uitruiling van intieme informasie omtrent

'n persoon se innerlike self word as die hoofproses gesien
waardeur verhoudings tussen mense ontwikkel.

Indien self -onthulling binne 'n huweliksverhouding tot gevolg het

dat 'n persoon se egmaat die hoofvertroueling word vir innerlike

gedagtes, gevoelens en begeertes, dan word 'n intieme klimaat

geskep waarbinne man en vrou ook mekaar se beste vriende kan wees.

Weliswaar verteenwoordig sodanige situasies die moderne siening

van die huwelik (Berger & Bradae, 1982; Bochner, 1983; Doherty &
Rider, 1979).

Binne verskillende huwelikstipes kan daar aangeneem word dat die

handhawing van die huwelik vereis dat egpare verskillende klem op

die verskeie funksies van kommunikasie sal plaas. Die graad en
tipe self-onthulling sal van huwelik tot huwelik verskil.

Deur die mededeling van hul gevoelens omtrent mekaar en hul lewe

saam, beleef egmaats eenheidswording (Mace, 1976). Hulle begin

om die realiteit te beleef wat die Bybel "twee in een vlees" noem.

Deur die verkenning van hul diepste gevoelens en emosies, begin

'n egpaar om hul eie sterkpunte en swakhede te waardeer. Die

sleutel tot hierdie self-openbaring is die liefde en toewyding

waaroor die egpaar alreeds beskik, waarvan hulle slegs vaagweg
bewus is. Die egpaar, soos hul deur hierdie self-openbaring
beweeg, raak toenemend meer bewus van die liefde wat hul vir
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mekaar koester.

Kommunikasie is 'n essensiële komponent van die meeste van ons

sosiale interaksies, maar dit is veral belangrik in die huwelik

(Blood, 1969). Die rol van kommunikasie in die huwelik het

verskeie veranderinge ondergaan, veralomdat kommunikasie tussen

man en vrou in moderne huwelike vanaf die buitewyke na die

voorgrond verskuif het (Rice, 1983) Kommunikasie in die huwelik

funksioneer dus beide as bestandeel vir self-definiëring en die

ontwikkeling van 'n gesonde verhouding met die maat (Denton,
1986) . Die sentraliteit van kommunikasie in die huwelik blyk

duidelik uit die feit dat die verwagtinge en die eise wat die

huwelik stel, verander het (soos vervat in Hoofstuk 2) .

In die oorgrote meerderheid huwelike wat in moeilikheid verkeer,

is die hoof oorsaak die feit dat egpare nie effektief kommunikeer

nie (Fitzpatrick, 1988; Gottman & Levenson, 1987; Hinde, 1979;

Jacobson, 1984; Mace, 1976). Navorsing (Fitzpatrick, 1988; Mace,

1976) beweer dat selfs wanneer die moeilikheid manifesteer in

seks, geld of die skoonfamilie, is die werklike oorsaak gewoonlik

gebrekkige kommunikasie. As egmaats nie effektief oor hul

probleme kan kommunikeer nie, hoe kan hulle werklik haarfyn aanwys

wat hul probleme is? En as hulle nie weet wat hul werklike

probleme is nie, hoe kan hulle daaraan werk om dit op te los?

Daar bestaan dus geen twyfel dat gebrekkige kommunikasiewyse
sentraal staan tot probleem-definiëring.

Nie alle menslike kommunikasie is egter linguisties of verbaal
nie. 'n Egmaat word selde met 'n ontliggaamde transkripsie van
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'n huweliksgesprek gekonfronteer.
185

Gebare, gesigsuitdrukkings,
afstand, aanraking, postuur, aanstaring, en para-linguistiese

aanwysers (byvoorbeeld, toonhoogte, volume, stemtoon, spraaktempo,

pousering en onderbrekings), vorm alles deel van nie-verbale

kommunikasie openbaar belangrike emosionele dinamika van die

huweliksverhouding. Daar word voortdurend aan nie-verbale kanale

aandag geskenk om informasie te kommunikeer wat primêr affektief
in kwaliteit en weerspieëlend van persoonlike verhoudings met, en
houdings teenoor ander, is (Brown, 1986).

Terwyl egmaats hul gevoelens, emosies, en houdings teenoor mekaar

kommunikeer deur middel van nie-verbale kommunikasie, is die

kommunikering van emosie nie die enigste funksie van nie-verbale

kommunikasie nie. Nie-verbale kommunikasie mag oogmerke anders

as dié kommunikering van emosie dien (Patterson, 1983). Die

gebruik van sekere gebare, verskillende toonhoogtes, ensovoorts,

mag byvoorbeeld die spreker help om beter deur die luisteraar
begryp te word. Die outeur stem saam met Brown (1986) dat taal'

'n universele medium is wat oor die kapasiteit beskik om enigiets

uit te druk wat gedink of gevoel kan word, terwyl nie-verbale

kommunikasie tot 'n beperkte domein van betekenisse beperk is.

In hierdie beperkte domein, is die kommunikasie van affek 'n

primêre funksie van nie-verbale kanale, en skyn dit emosie meer
effektief te kommunikeer.

Mans en vroue in verskeie huwelikstipes neig om in 'n gegewe nie-

verbale kommunikasie-kanaal te spesialiseer, en om hul emosies na

mekaar toe te kommunikeer. Hall (1984) stel 'n aanwyser-
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spesialisasie verduideliking voor om manlike en vroulike verskille

te bepaal. Die gesig bevat inligting omtrent positiwiteit en

negatiwiteit, en vroue, wat oor die algemeen meer ingestel is op

hierdie dimensie, plaas meer klem op die gesig. Die stem bevat

inligting aangaande dominansie-onderworpenheid en kry meer aandag

van mans wat besorgd is oor die feit of die spreker in beheer voel
of nie (Fitzpatrick, 1988).

Noudat die huwelik .eri die gesin 'n geselskap-j

In die verlede was navorsers se fokus van ondersoek op probleme,

of die soeke na probleme. Die klem was dus op patologie en
herstelpogings het grotendeels gestreef om die status quo te

herstel sonder om te vra hoe goed die status quo werklik was

(Mace, 1976; Otto, 1976; Zinker & Leon, 1976). Vandag word daar

in nuwe terme gedink - die huwelik word nou as 'n groeipunt

beskou. Hiervolgens verteenwoordig die bruilof nie die einde van

'n proses nie, maar slegs die begin. Wanneer egpare trou besit

hulle slegs die grondstof waaruit, as hulle geduldig, bekwaam,

verantwoordelik, en hardwerkend is, eendag 'n huwelik mag groei.

kameraadskapverhouding is, geld sekere ou waardes nie meer nie

(sien Hoofstuk 2). Daar moet vryheid wees om te improviseer en

daar moet buigsaamheid wees om te verander en aan te pas; soos een

egmaat verander moet die ander een ook. Ten einde geselskap,

intimiteit, liefde en kreatiwiteit in die huwelik en gesin te

verseker en aan te spoor, moet mense opgelei word ten opsigte van
interpersoonlike bevoegdheid.
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Wat daar ookal van die patrone van die verlede gedink word, is dit

onontkombaar waar vir die hede dat daar nou na die huwelik as 'n

dinamiese proses gekyk word. Die huwelik is stellig die intiemste

verhouding tussen twee mense in 'n hoogs buigsame gedeelde lewe

(Cox, 1987; L'Abate, 1975a). Die waarheid is dat, wanneer 'n mens

'n bruilof gehad het, dan het 'n mens uit die aard van die saak
nog nie 'n huwelik nie.

mekaar te leer. Die vermyding van konflik resulteer an 'n

Die outeur sien die huwelik as 'n dialoog tussen twee indiwidue.

Die dialoog is eers met jouself, en dan met die ander persoon.

'n Persoon se selfkonsep is 'n kombinasie van hierdie twee soorte

dialoë. In hierdie dialoog, dan, is daar uiteraard sprake van

konflik (Fitzpatrick, 1988). In hierdie verhouding sien, hoor en

voel die huweliksmaats die verskille. Die maats raak mekaar. Die

saamwoon met die ander beteken noodwendig om in aanraking met die
ander te wees. Om in aanraking en in verbinding met mekaar te
tree, is nie 'n outomatiese uitkoms van liefhê nie - dit vereis
werk en bewustelike voorneme.

Konflik is 'n natuurlike meegaande verskynsel wat voortspruit uit

die gedeelde lewensruimte (Zinker & Leon, 1976). Dit is 'n

erkenning dat twee verskillende egos die potensiaal besit om van

stadige, kwaadaardige en skadelike ondermyning van 'n verhouding

(Mace, 1976; Otto, 1976; Zinker & Leon, 1976) Konflik lei tot

die herstrukturering van 'n verhouding en wanneer dit nie-

verdedigend en kreatief hanteer word, lei dit tot verdere groei,

eerder as vernietiging. Die vrees vir vernietiging verhoed

konstruktiewe dialoog. In die kreatiewe dialoog kan 'n persoon
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sy/haar behoefte om hul bestaande toestand en selfrespek te behou,

laat vaar en tot die wêreld van die ander toetree. Hierdie soort

verwisseling lei gewoonlik tot gemeenskaplike gevoel en agting
(Zinker & Leon, 1976). Kontak, botsend of nie, vorm werklike
lewe, en grondvlakverhoudings.

Met opgeloste konflik is daar groei. Deel van alle groei het

prysgee tot gevolg, sowel as die belewenis van verwerwing en

ontdekking (Fitzpatrick, 1988; L'Abate, 1975a; Mace, 1976; Otto,

1976; Zinker & Leon, 1976). Om weg te gee beteken om ruimte te
maak vir iets nuuts.

Groei-voorligting is 'n wyse van mense help om in hulself en ander

te ontdek wat Buber (aangehaal in James, 1979) "the treasure of

eternal possibility" noem. Dit behels twee interverwante

aangeleenthede - 'n perspektief van mense en 'n stel metodes.

Clinebell (1976, p.2) spreek hom soos volg hieroor uit:

Eerstens, is daar die groeiperspektief: 'n bevryende wyse van

mense sien (jouself inkluis) in terme van (1) hul huidige

sterkpunte en hul ryk ongebruikte bevoegdhede - intellektueel,

geestelik, interpersoonlik en kreatief; (2) hul diepgaande

innerlike wedywering om meer van hierdie goeie "lewensgeskenke"

te vervul; en, (3) die aantrekking van 'n beter toekoms waartoe

hulle kan beweeg deur die voller aanwending van hul innerlike

rykdom. Om mense deur hierdie groeiperspektief te beskou is een

van die belangrikste dinge wat ons kan doen om hulle te help

ontwikkel (Mace, 1976).
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Tweedens, behels groei-voorligting (L'Abate, 1975a; Miller, 1975;

Otto, 1976) 'n verskeidenheid groei- stimulerende metodes om mense

te help om meer van hul potensialiteite aan te wend deur (1) beter

kommunikasie met self, ander, natuur, en God te ontwikkel - die

vier basiese verhoudings waarin alle groei plaasvind; (2) die

ontwikkeling van nuwe vaardighede van handel in gemeenskaplik-

bevestigde en -vervullende wyses; (3) groei deur konstruktiewe

besluite en verantwoordelike aksie te neem; (4) die aanwending van

die groei moontlikhede inherent aan elke lewensfase; (5) die leer

om pyn en struikelblokke van onverwagte krisisse as groei-
geleenthede aan te wend; en (6) die aanleer van beter metodes vir

geestelike groei - die rypwording van die persoon se persoonlike

geloof, werkende waardes, sin van betekenis, belangrikste

belewenisse, en 'n gevoel van verbondenheid aan 'n universele
lewenskrag.

Huweliksberading kan waardevolle leiding aan egpare verskaf om tot

realistiese kennis te kom van die huwelik oor die algemeen en ook

om hulle spesifieke huwelik te beplan en daarin op te tree sodat

behoeftebevrediging en huwelikstevredenheid ervaar kan word.

Huweliksberading kan dus help sodat noodsaaklike

huweliksaanpassings konstruktief geskied, en huwelikstevredenheid

en -verryking gevestig, uitgebou en nagestreef kan word. Dit wil

nie net 'n toestand van tevredenheid binne die huwelik

bewerkstellig nie, maar is ook gerig op die nastrewing van 'n

verrykings-doelstelling, met ander woorde, 'n toestand wat

dinamies en vernuwend van aard is en wat groei in die hand werk.
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noodsaaklike
huweliksaanpassings konstruktief geskied, probleme opgelos en

voorkom kan word, en huwelikstevredenheid en -verryking gevestig,

uitgebou en nagestreef kan word. Die uitdaging is veral nou om

hierdie bronne wyd sienbaar en beskikbaar te maak om egpare te

help om meer gemotiveerd, meer betrokke te raak in die strewe na
'n "helder", verrykende en energieke huwelik.

potensiaal

verhouding.
vir gemeenskaplike en persoonlike groei in die

Daar is 'n verdere hipotese dat elke eenheid of gesin

Self-aksualisering en nie die ontkenning van alle menslike

probleme, is baie belangrik vir die vestiging van 'n goeie

huwelik. Konflik, angs, frustrasie en skuldgevoelens kan in

gesonde menslike wesens aangetref word (Maslow, 1968).

Verryking stel meer belang in proses as in inhoud. Die outeur is

van mening dat vaardighede wat aangeleer word deur middel van

oefening en aktiewe deelname, meer permanent van duur is as die

blote oordrag van informasie. Alhoewel die inhoud van verrykings-

programme belangrik is, is die prosesse wat gebruik word

belangriker, want dit is in die aktiwiteit dat die huwelik
verander en verryking saad skiet.

Huweliks- en gesinsverryking is gebaseer op die groei- etos en die

menslike potensialiteitshipoteses (Mace, 1975; Otto, 1976). Dit

beteken basies dat alle persone en verhoudings teen 'n fraksie van

hul potensiaal funksioneer. Elke egpaar of gesin beskik oor die

versterk kan word deur periodieke hernuwing.
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Huweliksverrykingsprogramme is gemik op egpare wat volgens

hulself, redelik goed-funksionerende huwelike het en wat graag hul

huwelik selfs meer wederkerend bevredigend wil maak (Otto, 1976).

Die programme is nie ontwerp vir persone wie se huwelik by 'n

krisispunt is nie, of wat berading vir huweliksprobleme soek nie.

Huweliksverrykingsprogramme fokus oor die algemeen op die

verbetering van die egpaar se kommunikasie, emosionele lewe,

seksuele verhouding, asook met die uitbouing van
huweliksterkpunte , persoonlike groei, en die ontwikkeling van die

huweliks- en indiwiduele potensiaal. Deurentyd is die konstante

en primêre fokus op die verhouding van die egpaar.

Mace en Mace (1975) stel voor dat huweliksverryking gebruik kan

maak van nuwe kennis en vaardighede wat egpaarinteraksie in areas

soos besluitneming, konflik-oplossing, kommunikasie en
roldefinisie kan help verbeter.

Kennis oor doeltreffende kommunikasievaardighede as 'n manier van

konflikhantering en gevolglik ook die verryking van die huwelik,'

is relatief onbekend in Suid-Afrika, juis vanweë die

oorbeklemtoning van gesinsdisfunksionaliteit (Prinsloo, 1993).

Gedurende die afgelope jare is baie nuwe data ingesameloor

kommunikasie, konflikoplossing en seksuele aanpassing, maar daar

is slegs geringe sukses behaal met die dinamiese disseminasie van

inligting aan egpare. Die feit dat die meeste bestaande programme

vir huweliksverryking op 'n enkel-basis funksioneer, is

onvoldoende en die behoeftes van die gemeenskap word nie optimaal
aangespreek nie.
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Om te wag tot egpare in ernstige moeilikheid verkeer, benut nie

professionele persone in die gesondheidsdienste se kennis en

vaardighede ten volle nie. Die outeur is van mening dat die

daarstelling van effektiewe, doeltreffende huweliksverrykings-

programme aan alle egpare in Suid-Afrika, baie sal kan doen om die

groeiende egskeidingsyfer te help beperk. Deur aan egpare

kommunikasie, konflikhantering en probleem-oplossingsvaardighede

te leer, lei tot die verhoging van indiwiduele en huweliks-
potensialiteite. Dit sal in alle waarskynlikheid tot 'n afname in

egskeidings lei. Die behoefte aan huweliksverryking is nou groter

as ooit, veral as gevolg van die neiging om demokratiese

verhoudings te vestig. Die outeur meen dat daar veral 'n behoefte

is aan 'n groei-georiënteerde model van huwelik- en gesinslewe,

waarin die huwelik en gesin as 'n proses van voortdurende
verandering gekonsepsualiseer word.

Van die grootste kritiek teen sielkundige dienste is dat dit te

duur is, met die gevolg dat slegs 'n klein persentasie van alle
Suid-Afrikaners dit kan bekostig. Verrykingsprogramme is koste-

effektief, want die meeste programme is ontwerp om in

groepsverband gebruik te word. Dit is dus beter. in terme van

koste en meer toeganklik ten opsigte van die besteding van

professionele persone se tyd, as in een-tot-een of een-tot-twee
terapie.

Die hoof doelstelling van verryking is voorkoming (L'Abate, 1978) .

Deur derhalwe hoofsaaklik met funksionele huwelike te werk, kan

dit verdere afname in huweliksteurnisse bewerkstellig. Die

verbetering van die huwelik het 'n positiewe invloed op ouer-
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kindverhoudings in die kerngesin. Om voorafgaande doelstellings

te bereik, is dit baie belangrik dat sielkundiges se dienslewering

situasie-spesifiek moet wees en derhalwe ook baie meer
gemeenskapsgerig moet wees.

Uit die voorafgaande is dit duidelik dat daar 'n groot behoefte

bestaan vir die daarstelling van 'n akademies-teoretiese en

praktykmodel in die Sielkunde, veral in Suid-Afrika. Dit sou
huwelikverrykingsdienste goedkoper, wyer beskikbaar en meer

toeganklik maak. Psigo-ontwikkeling berus op 'n teoretiese en
praktykmodel wat in hierdie behoeftes sal kan voorsien.

Die Sielkunde in die Suid-Afrikaanse konteks staan tans voor die

deur van besondere uitdagings en opwindende geleenthede vir die

uitbreiding van dienste en vaardighede. Ons beleef tans een van

die moeilikste dog mees dinamiese fases in die ontwikkeling van

ons land se geskiedenis. Daar sal weer besin moet word oor die

rol wat die Sielkunde as geesteswetenskap in die breë gemeenskap

behoort te speel (Barkhuizen, 1994). In 'n veranderende Suid~

Afrika behoort Sielkunde 'n unieke bydrae te lewer tot openbare
gesondheid opsigteten indiwiduele, groeps-, asookvan

gemeenskapsintervensies . Barkhuizen (1994) voer aan dat die

vaardighede wat opgesluit lê in die veld van die Sielkunde,

besonder geskik is vir die ontwerp en evaluering van

geestesgesondheidsprojekte op makrovlak, sowel as vir die

organisering van gesondheidsdienste in die algemeen en die

aanwending van navorsingsmetodiek.
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Dit is ook besonder duidelik dat voorkomende optrede in die

toekoms 'n belangrike rol sal speel, en dat die huidige

persoonskragtekort en die realiteite van ons samelewing 'n

eiesoortige basis vir sielkundige intervensie sal vereis.

Samewerking met verwante dissiplines is dus ook van kardinale
belang.

Psigo-ontwikkeling is as teoretiese en praktykmodel besonder

geskik om deur die gedragswetenskaplike, en veral die Sielkundige,

as raamwerk gebruik te word waarbinne die "psigo-
ontwikkelingsprogram"

gestruktureer kan word.
van egpare in Suid-Afrika sinvol

Die praktykmodel van Psigo-ontwikkeling
bied juis 'n riglyn aan die hand waarvan die ambisies, behoeftes

en ontevredenheid van veral egpare in Suid-Afrika, aangespreek kan
word. Volgens Schoeman (1983) moet die Algemene Sisteemteorie as

meta-teorie vir Psigo-ontwikkeling benut word, aangesien dit

geskik is vir die ontwikkeling van meer komplekse sisteme soos dié

wat vir Psigo-ontwikkeling van belang is.

Volgens Ivey en Simek-Downing (1980) is die eerste implikasie van

'n teoretiese onderhou vir Psigo-ontwikkeling dat dit voorkoming

as doelstelling het, met ander woorde die voorkoming van

geestesongesteldheid en terselfdertyd die ontwikkeling van

menslike potensiaal. Morrill, Oetting en Hurst (1974), stel dat

voorkoming die resultaat van voorspelling en voorsiening is. Dit

is 'n poging om daardie vaardighede te identifiseer wat op 'n

bepaalde tydstip nodig is, of in die toekoms nodig mag wees. Dit

impliseer die effektiewe ontwikkling van mense in algemene en

besondere vaardighede wat geestesgesondheid in die gemeenskap kan
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bevorder. Volgens Wessels (1991) is voorkoming as

ontwikkelingsfunksie baie belangrik teen die agtergrond van die

ontwikkeling van vaardighede wat mense se optimale funksionering

op alle lewens-terreine kan bevorder. Dit voorkom dan op hierdie
manier geestesongesteldheid.

voorbeeld waarvan insette op die sub-sisteem van 'n

Die voorligtingsfunksie van Psigo-ontwikkeling kan veral met

instellings soos die huwelik tot sy reg kom. Die struktuur van
sulke organisasies bied by uitstek geleentheid vir die

wisselwerking en interaksie wat volgens die beginsels van die

Algemene Sisteemsteorie verandering en groei teweeg kan bring.

Heelwat mense kan bereik word deur algemene of gerigte inligting-

sessies wat veral toepaslik kan wees op getroude persone. In dié

verband dring Schoeman (1991) aan dat die Sielkunde in 'n

voorkomende, ontwikkelende en remediërende hoedanigheid betrokke

moet raak om in huidige en toekomstige behoeftes van ons land,

Suid-Afrika, en sy mense te voorsien. Ontwikkelingsessies kan

byvoorbeeld aangebied word met betrekking tot motivering,

kommunikasie of streshantering . Begeleidingsprogramme is 'n

huweliksisteem, verandering of ontwikkeling in die totale sisteem

teweeg sal bring. Op die vlak van die organisme sal dit moontlik

wees om die menslike persoonlikheid as 'n lewende sisteem te

beskou. Hiervolgens sou alle bestaande kennis oor die indiwiduele

persoonlikheid geïntegreer en aangewend kan word.

Die huweliksverrykingmodel het dus baie om aan te bied in

gesinsintervensie. Dit is gepas vir nie-kliniese egpare en

gesinne, is relatief goedkoop en kan makliker in groepe toegepas
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word as gedragsmodifikasie of psigoterapie. Dit het gewoonlik nie

simptoomverbetering ten doel nie, maar wel kontekstuele doelwitte

soos die verbetering van die huweliksverhouding,

konflikhanteringsvaardighede , effektiewe kommunikasie, verhoogde

intimiteit, ensovoorts. Die egpaar word oor die algemeen benader

as 'n proses, sisteem, of 'n interaksie van rolle. Daar word

aangeneem dat die meeste egpare nie van hul volle potensiaal

gebruik maak nie, en dat die huwelik by wyse van mediasie kan

groei; dat groei goed is, en dat die besondere benadering van die

verryker hierdie goeie groei fasiliteer. Huwelikverryking word

al hoe meer aanvaar as 'n praktiese intervensie-tegniek, nie net

as gevolg van sy voorkomingsaard nie, maar ook omdat dit ekonomies
voordelig is vanuit die volgende twee punte:

Baie programme word toegepas in groepe, dus word die

professionele betrokkenheid met enige kliënt verminder. Dit

maak deelname aan die program baie goedkoper; terselfdertyd

ontlok dit voortdurende werk deur die deelnemers, terwyl die

groep vir mekaar as moontlike rolmodelle of basis vir
ondersteuning kan dien.

Verryking, as 'n gestruktureerde tegniek, kan toegepas word

kerk-aktiwiteitsleiers,
geestesgesondheidsassistente, ensovoorts. Hierdie leiers

kan ook gemonitor word deur 'n enkele volkome opgeleide

terapeut. Dus kan baie meer mense bereik word.
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Die volgende is drie belangrike aspekte waaraan voldoen moet word

ten einde die ontwikkeling, beskikbaarstelling en sukses van
Psigo-ontwikkelingsprogramme te verseker:

Fasiliteerders Psigo-ontwikkelingsprogrammevan se
dienslewering behoort situasie-spesifiek te wees en moet

derhalwe ook baie meer gemeenskapsgerig wees.

Fasiliteerders van Psigo-ontwikkelingsprogramme behoort

kreatief en innoverend te mik na dienslewering waaruit die
hele samelewing voordeel kan trek.

Intervensiestrategieë moet positief-krities beskou word om

so tyd- en koste-effektief moontlik te wees.

Uit die voorafgaande blyk dit duidelik dat Psigo-ontwikkeling en

veral huweliksverrykingsprogramme van baie nut vir egpare en meer

spesifiek die Kleurlinggemeenskap in Mitchell's Plein mag wees

sodat huweliksaanpassing konstruktief kan geskied; kommunikasie

en konflikhanteringstrategieë verbeter en meer doelgerig kan word;

en huwelikstevredenheid en verryking gevestig, uitgebou en

nagestreef kan word.
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HOOFSTUK 9

NAVORSINGSMETODOLOGIE

9.1 Inleiding

Hierdie hoofstuk rapporteer die metodologiese proses waarvolgens

opleiding in psigo-sosiale lewensvaardighede aan 'n steekproef

egpare binne die sogenaamde Kleurlinggemeenskap van Mitchell's
Plein in die Wes-Kaap aangebied is ten einde huweliksverryking in
die hand te werk. Ondanks die feit dat die prosedures wat gevolg

is, sterk op die tradisionele (empiriese) metodologie steun, was

die sisteemteoretiese en pragmatiese relevansie deurentyd 'n hoë

prioriteit. 'n Poging is dus aangewend om die klassieke

wetenskaplike metodologie binne die konteks van sistemiese

wetenskaplik-gestruktureerde wyse aandag te gee aan die

selfregulering toe te pas.

tradisionele wetenskaplike

Daar is dus probeer om die

navorsingspraktyke met meer

aksiegerigte navorsingspraktyk te versoen.

9.2 Motivering en rasionaal vir die huidige ondersoek

Die motivering vir die huidige navorsing is tweeledig van aard.

In die eerste plek het die outeur leemtes waargeneem in die psigo-

sosiale lewensvaardighede by egpare van' n spesifieke gemeenskap.

Hierdie waarneming is versterk en bekragtig in gesprekke met

getroude paartj ies, Maatskaplike werkers en Sielkundiges. uit dié

informele gesprekke het 'n behoefte ontstaan om op 'n
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ontwikkeling van psigo-sosiale lewensvaardighede by egpare en om

die mate vas te stel waartoe hul huwelike hierdeur verryk kon

word.

Tweedens, was die vermoede dat die ontwikkeling van psigo-sosiale

lewensvaardighede aandag behoort te kry, en inderwaarheid ietwat

afgeskeep is by egpare (soos trouens sielkundige intervensies oor

die algemeen), deur bronne in die literatuur bevestig. Die meeste

van die bestaande verrykingsprogramme , soos voorheen vermeld, het

slegs beperkte aantreklikheid vir potensiële egpare. Hulle neig
om 'n spesifieke populasie te dien, byvoorbeeld' n kerkgemeenskap,

'n universiteitspopulasie of (meer algemeen) 'n middelklasgroep

van tersiër-opgeleide persone.

Bogenoemde twee redes het vir die outeur as motivering gedien om

die toepassingsmoontlikhede van 'n huweliksverrykingsprogram te

ondersoek. Deurentyd was dit duidelik dat die gemeenskap

waarbinne die navorsing sou plaasvind, spesifieke eise en grense

sou stel ten opsigte van die program-intervensie. Die outeur het

vroeër in hierdie skripsie melding gemaak van die politieke

geskiedenis van hierdie gemeenskap, asook die dinamiese

veranderinge in die hede wat in gedagte gehou moet word wanneer

veranderinge" is byvoorbeeld, die veranderinge in geslagsrolle,

ensovoorts. Voorts het die hoop bestaan dat kennis van die

gemeenskap sou ingee dat die navorsing gesinchroniseer kon word

om byvoorbeeld, ekonomiese en tydsverwagtinge te akkomodeer.

Koste moet laag gehou word, beplanning van ontmoetingstye moet

lang werksure in gedagte hou, en so meer.
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Die bedoeling met die huidige navorsingsondersoek is dan om 'n

bruikbare program te skep vir die ontwikkeling van psigo-sosiale

lewensvaardighede by egpare met die klem hoofsaaklik op die

aanleer van effektiewe kommunikasievaardighede as 'n manier van

konflikhantering en gevolglik die verryking van die huwelik.

9.3 Doelstelling en doelwitte

9.3.1 Doelstelling

Die ontwikkeling van psigo- sosiale lewensvaardighede by egpare is

as breë doelstelling, die belangrikste oorhoofse prioriteit. Met

ander woorde die doelstelling is om egpare in die

Kl.eu r Ldnqq eme en sk.apvan Mitchell's Plein bewus te maak van hul eie

ontwikkelingspotensiaal, van hul eie potensiaal tot

selfregulering, van die belangrikheid van 'n interne lokus van

beheer, van hul eie vermoë tot effektiewe en konstruktiewe
kommunikasie, probleemoplossing en onderhandeling - kortliks, hul

humanistiese, organismiese groeipotensiaal.

vaardighede en houdings wat nodig is om organismiese

groeipotensi~al te aktualiseer ook in die huwelik aangeleer kan

word. Die Psigo-ontwikkelingskonsultant kan 'n belangrike rol

vervul in die aanleer van kultuurgewaardeerde vaardighede.

Die meer spesifieke doelwitte word vervolgens bespreek .
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9.3.2 Doelwitte

9.3.2.1 primêre doelwitte

Twee primêre doelwitte word met hierdie navorsing nagestreef.

In die eerste plek word 'n program vir die ontwikkeling van psigo-

sosiale lewensvaardighede (dié wat belangrik is vir

selfregulerende groei en die verryking van die huwelik) by egpare

in die vooruitsig gestel. 'n Primêre doelstelling van die program
was om Psigo-ontwikkelingskonsultante in staat te stelom vir

deelnemende egpare 'n groeiklimaat te skep waarbinne die egmaats

hul organismiese potensiaal kan ontwikkel. Hierdie program moet

,n prakties-haalbare instrument wees wat binne die bestaande

huwelik deur egmaats benut kan word, asook deur para-professionele

persone in die hulpdienste toegepas kan word. Klem word ook gelê

op die voorkoming van ongunstige ontwikkeling, asook op die

inoefening van spesifieke vaardighede, na gelang van die situasie

of behoefte. Die program sal so saamgestel word dat dit

tegelykertyd as aanbiedershandleiding, taakomskrywing en

selfwerksaamheidsmodules kan dien.

In die tweede plek sal die uitwerking van die program in 'n

eksperimentele situasie nagegaan word. Ewekansig-gekose

eksperimentele en kontrolegroepe sal statisties met mekaar

vergelyk word op grond van spesifieke konstrukte wat an die

program aangespreek word. Sodoende sal daar probeer word om die

statisties beduidende uitwerking van die program weer te gee.
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Uiteraard sal die bespreking van die resultate en gepaardgaande
aanbevelings 'n belangrike komponent van die ondersoek uitmaak.
Gevolglik sal die hele ontwikkeling van die program en
navorsingsprosedure van belang wees en nie net die statistiese
resultate nie.

Ten einde 'n sinvolle ontleding van enige navorsing te maak, moet
die navorsingsprobleem en -ontwerp noukeurig beskryf word. 'n
Hipotese kan volgens Barkhuizen (1994), Borg (1981) en Tuckman
(1972) gedefinieer word as 'n tentatiewe verklaring of antwoord
(meer' n voorspelling as 'n beslissende antwoord) op' n probleem,
en dit behoort oor die volgende kenmerke te beskik:

dit stel 'n verwagte verband voor tussen twee of meer
veranderlikes;
dit behoort duidelik en ondubbelsinnig in 'n enkele
verklarende sin weergegee te word;
dit moet toetsbaar wees, met ander woorde operasioneel
geëvalueer kan word op grond van beskikbare data.

In aansluiting by bogenoemde, verklaar Borg (1981) dat 'n hipotese
gegrond moet wees op teoretiese beginsels of vorige
navorsing/ervaring.

Die nul-hipotese impliseer dat daar geen verband tussen die
veranderlikes wat bestudeer word bestaan nie, of dat geen

https://etd.uwc.ac.za/



203

verskille, na die afloop van' n eksperimentele ingreep, tussen die

eksperimentele en kontrolegroepe aangetref sal word nie.

Die alternatiewe (gerigte) hipotese impliseer 'n verband tussen

die veranderlikes wat bestudeer word, of dat 'n verskil, na die

afloop van 'n eksperimentele ingreep, tussen die eksperimentele

en kontrolegroepe aangetref sal word (Borg, 1981).

Afleibare ("inferential") statistiek is altyd gemoeid met die

toetsing van die nul-hipotese ongeag van die navorsingshipotese

(Pretorius, 1995). Die alternatiewe hipotese is die logiese

alternatief vir die nul-hipotese en word slegs aanvaar of verwerp

na aanleiding van wat met die nul-hipotese gebeur. Met ander

woorde, alhoewelons vermoed dat daar 'n verband tussen die

veranderlikes wat bestudeer word bestaan, toets ons altyd vir geen

verskil. Indien, op grond van hierdie toets, ons die nul-hipotese

(geen verskil) verwerp, kan ons dan besluit dat 'n verskil wel

bestaan.

vir die doel van die statistiese ontleding is die nul-hipoteses

deurgaans gebruik.

Die volgende nul-hipoteses word derhalwe gestel:

i) Daar is geen beduidende verskil tussen eksperimentele en
kontrolegroepe ten opsigte van tellings behaal op die
Diadiese Aanpassingskaal by voor-toetsmeting nie.
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ii) Daar is geen beduidende verskil

kontrolegroepe ten opsigte van

tussen eksperimentele en

tellings behaal op die

Diadiese Aanpassingskaal by na-toetsmeting nie.

iii) Daar is geen beduidende verskil tussen eksperimentele en

kontrolegroepe ten opsigte van tellings behaal op die

Diadiese Aanpassingskaal by opvolgmeting nie.

iv) Daar is geen beduidende verskil tussen eksperimentele en

kontrolegroepe ten opsigte van tellings behaal op die

Diadiese Konsensus-sub-skaal by voor-toetsmeting nie.

v) Daar is geen beduidende verskil tussen eksperimentele en

kontrolegroepe ten opsigte van tellings behaal op die

Diadiese Konsensus-sub-skaal by na-toetsmeting nie.

vi) Daar is geen beduidende verskil tussen eksperimentele en

kontrolegroepe ten opsigte van tellings behaal op die

Diadiese Konsensus-sub-skaal by opvolgmeting nie.

vii) Daar is geen beduidende verskil tussen eksperimentele en

kontrolegroepe ten opsigte van tellings behaal op die
Affeksionele Uitdrukking-sub-skaal byvoor-toetsmeting nie.

viii)Daar is geen beduidende verskil tussen eksperimentele en

kontrolegroepe ten opsigte van tellings behaal op die

Affeksionele Uitdrukking-sub-skaal by na-toetsmeting nie.
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ix) Daar is geen beduidende verskil tussen eksperimentele en

kontrolegroepe ten opsigte van tellings behaal op die

Affeksionele Uitdrukking-sub-skaal by opvolgmeting nie.

x) Daar is geen beduidende verskil tussen eksperimentele en

kontrolegroepe ten opsigte van tellings behaal op die

Diadiese Tevredenheid-sub-skaal by voor-toetsmeting nie.

xi) Daar is geen beduidende verskil tussen eksperimentele en

kontrolegroepe ten opsigte van tellings behaal op die

Diadiese Tevredenheid-sub-skaal by na-toetsmeting nie.

xii) Daar is geen beduidende verskil tussen eksperimentele en

kontrolegroepe ten opsigte van tellings behaal op die

Diadiese Tevredenheid-sub-skaal by opvolgmeting nie.

xiii)Daar is geen beduidende verskil tussen eksperimentele en

kontrolegroepe ten opsigte van tellings behaal op die

Diadiese Kohesie-sub-skaal by voor-toetsmeting nie.

xiv) Daar is geen beduidende verskil tussen eksperimentele en

kontrolegroepe ten opsigte van tellings behaal op die

Diadiese Kohesie-sub-skaal by na-toetsmeting nie.

xv) Daar is geen beduidende verskil tussen eksperimentele en

kontrolegroepe ten opsigte van tellings behaal op die

Diadiese Kohesie-sub-skaal by opvolgmeting nie.

https://etd.uwc.ac.za/



206

9.5 Proefpersone

Mitchell's Plein het in die laat sewentigerjare ontstaan as 'n

uitvloeisel van die Apartheidsbeleid in Suid-Afrika. Mitchell's

Plein word soms as 'n mikrokosmos van die Kleurlinggemeenskap en

selfs van Suid-Afrika voorgestel. Apartheidsideologie het 'n

beleid van aparte ontwikkeling en fasiliteite vir verskillende

etniese groepe voorgeskryf. Die beleid is geïmplementeer ten

spyte van heftige kritiek, ook vanuit die Kleurlinggemeenskap.

Mitchell's Plein het dus verrys as gevolg van hierdie
apartheidsmeesterplan waar Kleurlinge (in hoofsaak gedwonge)

veronderstel was om huise te verkry en hulself uit te leef,

afsonderlik van ander etniese groepe.

Die Kleurlinggemeenskap bestaan uit heterogene groepe met 'n

vermenging van faktore soos die volgende: herkoms, velkleur,

godsdiens, skakering van bloedvermenging, woongebied,

ontwikkelingspeil, inkomste, sosiale status, beroepe, lewenstyl

(Meyer, 1991). In 1976 was 40% van die groep gekenmerk deur

kroniese gemeenskapsarmoede wat geassosieer was met 'n skynbare

gebrek aan motivering en dissipline, geneigdheid tot dronkenskap

en kriminele gedrag, korttermyntoekomsbeplanning en 'n onvermoë

om 'n gesonde gesinslewe in stand te hou (Thomas, 1976). Die

politieke raamwerk in Suid-Afrika is weliswaar as beperkende

faktor in die groei en ontwikkeling van hierdie en ander

gemeenskappe geïdentifiseer en is as verklaring voorgehou vir

sommige van die faktore soos kriminele gedrag, geneigdheid tot

dronkenskap en so meer (Ajam, 1986; Backman, 1982; Naude, 1987;

Sonn, 1986; Thomas, 1976). Ten spyte van die moontlike redes, het
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die opvatting dat gekleurdes die laagste stand vorm, en ook

behoort te vorm, 'n gevestigde stereotipe binne die Suid-

Afrikaanse konteks geword (Thomas, 1976).

Bogenoemde was ook die stand van sake in die middel-tagtigerjare

en word bevestig deur feite en syfers wat deur die Universiteit

van Wes-Kaapland se Instituut vir Sosiale Ontwikkeling [Institute

for Social Development (lSD), 1985a, 1985b; Redlinghuis & West,

1982] oor aspekte soos behuising, inkomste en dienste gepubliseer

is. Toename in plakkeryen grootskaalse wanordelike

verstedeliking het daartoe bygedra dat die gemeenskap steeds

gekenmerk is deur simptome van wanfunksionering soos egskeiding,

tienerswangerskappe, gesinsverbrokkeling, geweld, onluste,

alkoholisme en ander simptome van wanfuksionering wat met laer

sosio-ekonomiese strata geassosieer word (Cilliers, 1989; Hindson,

1988; Van Huyssteen, 1987).

Die voorkoms van die simptome van wanfunksionering van die

Kleurlinggemeenskap as 'n sisteem, kan as voldonge feit aanvaar

word. Die simptome kan verklaar word uit die geskiedenis van die

ontwikkeling van die gemeenskap en sy konteks. Die simptome dui

op onbevredigde behoeftes binne die gemeenskap wat 'n lang stryd
teen 'n beweerde onregverdige politieke bedeling gehad het

(Backman, 1982; Meyer, 1991; Thomas, 1976). Verder dui die

simptome ook op oneffektiewe probleemoplossingsstrategieë wat die

welsyn van die gemeenskap bedreig het en sy ontwikkeling gestrem

het.
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Proefpersone is uit die gemeenskap van Mitchell's Plein verkry.

Dit is 'n gemeenskap wat gekenmerk word deur daardie faktore wat
hierbo genoem is. Die ondersoekgroep is saamgestel nadat 'n

uitnodiging gerig is aan alle egpare in Mitchell's Plein by wyse

van I n advertensie (sien Bylae A) in die gemeenskapskoerant I "The

Plainsman", wat gratis van huis tot huis versprei word. Die

advertensie is aangevul deur die plasing van verdere advertensies

op strategiese plekke (byvoorbeeld die kennisgewingbord by 'n

plaaslike supermark), asook in posbusse. Laastens is daar ook

kontak gemaak met Sielkundiges verbonde aan Lentegeur
Psigiatriese-Hospitaal (wat in Mitchell's Plein geleë is) en

Maatskaplike werkers wat in die Mitchell I s Plein woongebied
werkagtig is. Die navorsingsprojek is aan hulle verduidelik.

Hiervolgens het hulle onderneem om potensiële deelnemers aan die

program te vra om met die outeur in verbinding te tree.

'n Totaal van 53 egpare (wat dus 106 persone verteenwoordig) het

met die outeur kontak gemaak. Die program en prosedure is aan

hulle verduidelik. Aan die einde is daar besluit om slegs 38 van

die potensiële 53 egpare by die studie te betrek. By die 15

egpare wat uitgesluit is, het of die man/vrou nie daarin

belangestel om aan hul huwelik te werk nie, óf het die egpaar se

verhouding' n punt van onherstelbaarheid bereik, sodat egskeiding
onafwendbaar gelyk het.

Die 38 egpare is toe op 'n ewekansig-gekose wyse na die

eksperimentele en kontrolegroepe toegewys. Die eksperimentele

groep het uit 18 egpare en die kontrolegroep uit 20 egpare

bestaan.
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Vorige ondervinding van huweliksvoorligting/terapie het nie 'n

invloed uitgeoefen op die toewysing tot 'n bepaalde groep nie.
Persone van alle sosio-ekonomiese groepe is ingesluit. Voorts is

daar geen ouderdomsbeperking geplaas op deelname nie of op egpare

met of sonder kinders nie. Die enigste rede vir uitsluiting was

erge onherstelbaarheid van die huwelik in so 'n mate dat

egskeiding onafwendbaar blyk te gewees het.

Die kontrolegroep is gevra om een week voor die aanvang van die

huweliksverrykingsprogram by 'n vasgestelde plek (op 'n aand van

hul keuse) te ontmoet om die vraelyste te vol tooi. Ses weke later

(een week voor die terminering van die huweliksverrykings-program)

is die egpare weer gevra om die vraelyste in te vul; met duidelike

instruksies wat na-toetsing en die noodsaaklikheid van hierdie

tweede vraelys verduidelik het. Drie maande later is die

kontrolegroep weer gevra om dieselfde vraelys in te vul - vir die

derde keer (opvolgmeting) Hierna is die

huweliksverrykingsprogram vir die kontrolegroep aangebied.

Die eksperimentele groep is genooi om 'n reeks werkswinkels (op

'n vasgestelde plek op 'n aand van hul keuse) oor die aanleer van
psigo-sosiale lewensvaardighede (huweliksverryking) by te woon.

Hierdie werkswinkels is aangebied gedurende die maande April en

Mei 1996 en het uiteindelik uit 4 groepe bestaan (met 'n minimum

van 4 egpare en 'n maksimum van 5 egpare per groep). Die

werkswinkels is oor 'n tydperk van nege (9) weke aangebied. Die

tydsduur van 'n sessie was een en 'n halwe uur tot twee ure.
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'n Totaal van 76 persone (38 egpare) het dus aan die ondersoek

deelgeneem, waarvan 36 persone deel uitgemaak het van die

eksperimentele groep en 40 persone die kontrolegroep (Tabel 9.1) .

Tabel 9.1: Die verdeling van die proefpersone in die

eksperimentele en kontrolegroepe

Groep N %

Eksperimenteel 36 47.37
Kontrole 40 52.63

Totaal 76 100.0

voltooi. Op hierdie wyse is inligting ten opsigte van die

Die grootte van die steekproef wat gekies is, is deels bepaal deur

praktiese rigsnoere. 'n Steekproef van 76 proefpersone word oor

die algemeen as voldoende vir statistiese analise beskou. 'n

Stabiele meting kan verkry word, ondanks die grootte van die

populasie wat die groep verteenwoordig (Fitz-Gibbon & Morris,

1987) .

Die feit dat die proefpersone op die advertensie gereageer het,

het daarop gedui dat hulle gevoel het dat hulle graag hul huwelike

wou en kon verbeter, of selfs bloot net verdere verryking verlang

het. Proefpersone moes dus redelik gemotiveerd wees om aan hul

huwelik te werk. Die eksperimentele groep moes onderneem om aan

besprekings en oefeninge deel te neem, asook om die verlangde

huiswerk te voltooi.

Die proefpersone het ook 'n biografiese vraelys (sien Bylae B)
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samestelling van proefpersone ingewin.

Ter wille van onderlinge vergelyking ten opsigte van die
samestelling van die proefpersone, word besonderhede ten opsigte
van veranderlikes soos geslag, ouderdom, jare getroud, getal
kinders, sosio-ekonomiese status, subjektiewe
huweliksgelukkigheid, ensvoorts vervolgens verstrek.

i) Geslag

Die geslagsverdeling van die proefpersone word deur Tabel 9.2
uitgebeeld.

Tabel 9.2: Die geslagsverdeling van die proefpersone

Manlik
Vroulik

50.00
50.00

Kontrole
N %Geslag

Eksperimenteel
N %

Totaal 36 100.00 40 100.00

Gegee die feit dat die proefpersone uit egpare (76 persone)
saamgestel is, is daar 'n identiese aantal mans en vroue in die
eksperimentele (18 elk) en kontrolegroepe (20 elk).

ii) Ouderdom

Ten opsigte van die ouderdomsverspreiding van die proefpersone is
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Tabel 9.3: Ouderdomsverspreiding van die proefpersone

In beide groepe word meer as die helfte van die totale steekproef

verteenwoordig deur 20 tot 31-jariges.

Die verspreiding van daardie proefpersone wat voorheen getroud was

teenoor diegene wat nie voorheen getroud was nie, word soos volg

Eksperimenteel Kontrole
Ouderdom N % N %

20 tot 25 jaar 9 25.00 11 27.50
26 tot 31 jaar 11 30.56 10 25.00
32 tot 37 jaar 5 13.89 8 20.00
38 tot 43 jaar 4 11.11 3 7.50
44 tot 49 jaar 5 13.89 4 10.00
50 tot 55 jaar 2 5.55 2 5.00
56 jaar + - - 2 5.00

Totaal 36 100.00 40 100.00

iii) Huweliksagtergrond

in Tabel 9.4 gerapporteer.

------_ -_-
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Tabel 9.4: Verspreiding van proefpersone ten opsigte van

. huweliksagtergrond

Eksperimenteel Kontrole
Huweliksagtergrond N % N %

Was voorheen getroud 2 5.56 5 12.50

Was nie voorheen getroud nie 34 94.44 35 87.50

Totaal 36 100.00 40 100.00

In beide groepe word die oorgrote meerderheid van die totale

steekproef verteenwoordig deur egpare wat nie voorheen getroud was

nie.

iv) Aantal jare getroud

Die aantal jare wat proefpersone getroud is, word in Tabel 9.5

aangedui.
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Tabel 9.5: Verspreiding van proefpersone ten opsigte van

aantal jare getroud

In beide groepe word meer as die helfte van die totale steekproef

verteenwoordig deur egpare wat tussen 1 tot 12 jare getroud is.

Die verspreiding van daardie proefpersone wat kinders het teenoor

diegene wat nie kinders het nie, word soos volg voorgestel (Tabel

Eksperimenteel Kontrole
Aantal jare getroud N % N %

1 tot 6 jaar 16 44.44 18 45.00
7 tot 12 jaar 8 22.22 8 20.00
13 tot 18 jaar 2 5.56 6 15.00
19 tot 24 jaar 4 11.11 2 5.00
25 tot 30 jaar. .4 11.11 4 10.00
31 jaar + 2 5.56 2 5.00

Totaal 36 100.00 40 100.00

v) Kinders

9.6) .
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el 9.6: Verspreiding van kinders of kinderloosheid by

proefpersone

nders
Eksperimenteel

N %
Kontrole
N %

t kinders
t geen kinders nie

30
6

83.33
16.67

38 95.00
2 5.00

40 100.00taal 36 100.00

ekproef verteenwoordig deur egpare wat kinders het.

beide groepe word die oorgrote meerderheid van die totale

beide groepe word meer as die helfte van die steekproef

Aantal kinders

verspreiding van die aantal kinders wat die proefpersone het,

d in Tabel 9.7 uitgebeeld.

el 9.7: Verspreiding van aantal kinders by proefpersone

ntal kinders
Eksperimenteel Kontrole

N % N %

6 16.67 16 40.00
8 22.22 8 20.00

12 33.33 12 30.00
4 11.11 - -
- - 2 5.00
6 16.67 2 5.00

36 100.00 40 100.00

Kind
Kinders
Kinders
Kinders
Kinders
en kinders
taal

eenwoordig deur egpare wat 1 tot 3 kinders het.
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Riordan (1978) se klassifikasiesisteem wat gebaseer is op die

Suid-Afrikaanse bevolkingsensus (1970) is in hierdie studie

gebruik omdat dit redelik relevant blyk te wees ten opsigte van

die Suid-Afrikaanse realiteit. Voorts is dit ook alreeds empiries

in Suid-Afrika beproef (Riordan, 1978). Hierdie skaal is relatief

maklik om te administreer en maak gebruik van die persoon se
opvoedingspeil en beroep om 'n indeks saam te stel waarvolgens

sosiale klas bereken kan word. Die broodwinner se opvoedingspeil
word dus soos volg geklassifiseer (Tabel 9.8) en sy/haar beroep

soos aangedui in Tabel 9.9.

Klassifikasie van die seTabel 9.8:
opvoedingspeil

broodwinner

Broodwinner se opvoedingspeil

Universiteitsopleiding

Post-matriek opleiding (nie Universiteit nie)

Matriek

Vakmansskap

Junior Sertifikaat (St 8)

Primêre skool

Geen skoling

Geen respons

Telling

7

6

5

4

3

2

1

9
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Tabel 9.9: Klassifikasie van broodwinner se beroep

Ten einde 'n sosio-ekonomiese indeks te verkry, word die

klassifikasiepunt vir die broodwinner se opvoedingspeil (Tabel

9.8) en die broodwinner se beroep (Tabel 9.9) saamgevoeg om 'n

Beroepsklassifikasie Telling

* Hoë vlak professionele, uitvoerende,
administratiewe en tegniese beroepe
Middelvlak professionele, administratiewe

9

*

*
en bestuursberoepe
Onafhanklike besigheid
Laer administratief, tegnies en klerikaal
met beperkte administratiewe en
oorsienersverantwoordelikhede
Geskoolde werkers met ambagskwalifikasies

8
7

*

*

6

5

* Roetine klerikale en administratiewe
werkers, diens en verkoopswerkers
Semi-geskoolde hande-arbeid en vervaardiging

4
3
2
1
10

*
* Ongeskoolde hande-arbeid en vervaardiging

Nie-ekonomies aktief of produktief nie
Geen respons/onbekend

*
*

saamgestelde indekspunt te verkry (Riordan, 1978).

telling van die broodwinner se opvoedingspeil en beroep dien dus
as die sosio-ekonomiese indeks. Die volgende grense word arbitrêr

gestelom lae-, middel- en hoë sosio-ekonomiese statusgroepe te

Die totale

onderskei.

Laag:
Middel:
Hoog:

2

7

11

3

8

12

4

9

13

5

10
14

6

15

217

16

https://etd.uwc.ac.za/



Die sa

kompon

te wet
: die br

9.10 e

(Tabel

Tabel

Opvoe
primê
Junio
Ambag
Matri
Na-sk
Unive
Techn
Unive
Totaa

Tabel

Klass
brood
Nie e
Semi-
Roeti
Gesko
Laer
Onafh
Profe
Totaa

218

mestelling van proefpersone met betrekking tot daardie

ent wat gebruik is as aanwyser van sosio-ekonomiese status,

e opvoedingspeil van die broodwinner en klassifikasie van

oodwinner se beroep, word vervolgens gerapporteer (Tabelle

9.12) aangedui word.

n 9.11) .waarna die saamgestelde sosio- ekonomiese indeks

broodwinner

Verspreiding van die opvoedingspeil van die9.10:

dkundige vlak
Eksperimenteel

N %
re skoolonderrig 2
r Sertifikaat (St.8) 11
sopleiding 5
ek 7
oolse opleiding (nie
rsiteit nie Bv. Kollege
ikon, ens.) 4
rsiteitsopleiding 7

5.56
30.56
13.89
19.44

11.11
19.44

1 36 100.00

Kontrole
N %

5 12.50
13 32.50
4 10.00
6 15.00

4 10.00
8 20.00

40 100.00

9.11 Die broodwinner se beroepsverspreiding

ifikasie van die
winner se beroep

Eksperimenteel Kontrole
N % N %

10 27.78 4 10.00
1 2.77 2 5.00

10 27.78 15 37.50
5 13.89 4 10.00
2 5.56 4 10.00
- - 1 2.50
8 22.22 10 25.00

36 100.00 40 100.00

konomie aktief nie
geskoolde hande arbeid
ne-klerikaal
olde ambag
administratief/Tegnies
anklike besigheid
ssioneel
1

https://etd.uwc.ac.za/



219

Tabel 9.12: Die sosio-ekonomiese indeksverspreiding

Eksperimenteel Kontrole
Sosio-ekonomiese status N % N %

Laag 11 30.56 7 17.50
Middel 14 38.88 20 50.00
Hoog 11 30.56 14 32.50
Totaal 36 100.00 40 100.00

In beide groepe word meer as die helfte van die totale steekproef

verteenwoordig deur egpare uit die lae en middel sosio-ekonomiese

status kategorieë.

viii) Huweliksgelukkigheid

Die verspreiding van proefpersone ten opsigte van die vlak van

huweliksgelukkigheid, word soos volg voorgestel (Tabel 9.13)
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Verspreiding van proefpersone ten opsigte van hul

subjektiewe belewenis van huweliksgelukkigheid

In beide groepe word meer as die helfte van die totale steekproef

verteenwoordig deur persone wat so gelukkig soos die meeste egpare

tot baie gelukkig is.

Die verspreiding van proefpersone wat al oor skeiding of

egskeiding met hul egmaat gesels het en dié wat nog nooit daaroor

gesels het nie, word in Tabel 9.14 uitgebeeld.

Tabel 9.13:

Eksperimenteel Kontrole
Huweliksge lukkigheid N % N %

Baie ongel ukkig 5 13.89 2 5.00

Oor die algemeen ongelukkig 10 27.78 9 22.50

So gelukkl g soos die
meeste egp are 8 22.22 9 22.50

Oor die algemeen gelukkig 11 30.56 5 12.50

Baie geluk kig 2 5.55 15 37.50

Totaal 36 100.00 40 100.00

ix) Skeiding- enl of egskeidingsbespreking

220
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Tabel 9.14: Verspreiding van proefpersone ten opsigte van

skeiding en! of egskeidingsbespreking

Skeiding/ Eksperimenteel Kontrole
egskeidingsbespreking N % N %

Nooit 10 27.78 12 30.00
Oor 'n jaar gelede 14 38.89 14 35.00
Binne die afgelope jaar 12 33.33 14 35.00

Totaal 36 100.00 40 100.00

x) Professionele konsultering

Die verspreiding van proefpersone ten opsigte van die konsultering

met 'n maatskaplike werker, huweliksraadgewer of terapeut

aangaande probleme wat hul tans of in die verlede, as indiwidu of

in hul huwelik beleef het, word soos volg aangedui (Tabel 9.15).
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Tabel 9.15 Verspreiding van proefpersone ten opsigte van

professionele konsultering vir probleme as

indiwidu of probleme met betrekking tot hul

huwelik

Eksperimenteel Kontole
Professionele konsultering N % N %

Konsulteer tans 'n professionele
persoon vir indiwiduele of
huweliksprobleme 4 11.11 - -

Het al vantevore 'n professionele
persoon vir indiwiduele of
huweliksprobleme gekonsulteer 9 25.00 2 5.00
Het nog nooit 'n professionele
persoon vir indiwiduele of
huweliksprobleme gekonsulteer 23 63.89 38 95.00
nie

Totaal 36 100.00 40 100.00

In beide groepe word meer as die helfte van die totale steekproef

verteenwoordig deur persone wat nog nooit' n professionele persoon

vir indiwiduele of huweliksprobleme gekonsulteer het nie.

9.6 Meetinstrumente

9.6.1 Inleiding

By die keuse van die meetinstrument is rekening gehou met die

kenmerke van die meetmiddel, die kenmerke van die teikengroep, die

teoretiese onderbou en die konseptuele raamwerk van die huidige
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Plaaslike sowel as internasionale meetinstrumente is

Die steekproewe vir die ontwikkeling van plaaslike meetinstrumente

het meestal slegs blankes ingesluit. Hierdie streekprowe sou dus

minstens wat die SES betref, na regs skeef getrek wees. Gelukkig

is hierdie toedrag van sake besig om aandag te geniet. Meyer

(1991) is van mening dat om te meet of nie te meet nie, en waarmee

om te meet, deels as gevolg hiervan in die geledere van baie

akademici 'n gespreksonderwerp geword het. 'n Verdere bydraende

faktor was miskien die interaksie tusen positivisme, die "kritiese

sielkunde" en die dialektiek.

Die Diadiese Aanpassingskaal (Spanier, 1976) is as kwantitatiewe

meetinstrument gebruik om die statistiese uitwerking van die

behandelingsprogram weer te gee. Die meetinstrument is in

Afrikaans vertaal. Die outeur het die vertaling gekontroleer vir

die items se gesigsgeldigheid.

Saam met die kritiek teen logiese positivisme het by die genoemde

akademici 'n voorkeur vir aksienavorsing ontwikkel. Aksienavorsing

het miskien meer onmiddellike praktiese tersaaklikheid in

samelewings (soos Suid-Afrika) wat in 'n proses van vinnige

tegnologiese, sosiale en politieke verandering verkeer (Meyer,

1991) .

Met inagneming van bogenoemde oorwegings, is op die volgende

meetinstrument besluit.
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9.6.2 Diadiese Aanpassingskaal

9.6.2.1 Beskrywing van die skaal

voorsien. Eerstens, vir diegene wat gebruik wil maak van 'n

Spanier (1976) definieer diadiese aanpassing as 'n proses waarvan

die uitkoms bepaal word deur die graad van: (1) probleem"

veroorsakende diadiese verskille; (2) interpersoonlike spanning

en persoonlike angs; (3) diadiese tevredenheid; (4) diadiese
kohesie; en (5) konsensus oor aangeleenthede wat belangrik is vir

diadiese funksionering. Die Diadiese Aanpassingskaal (Spanier,
1976) is ontwerp om in 'n aantal verskillende behoeftes te

algehele meting van diadiese aanpassing, kan die 32-item skaal

(met puntetoekenning op 'n 6-punt skaal) in slegs 'n paar minute

voltooi word; dit kan geredelik in 'n self-administrasie-vraelys

geïnkorporeer word, en ook aangepas word vir gebruik in

onderhoudstudies . Sien Bylae C vir 'n voorbeeld van die volledige

skaal.

Die skaal is ook nuttig omdat dit navorsers met beperkte behoeftes
toelaat om een van die sub-skale afsonderlik te gebruik, sonder

om vertroue in die betroubaarheid of geldigheid van die meting te

verloor. Navorsers wat byvoorbeeld spesifiek belangstel in die

meting van diadiese konsensus mag die 13-item sub- skaal vir

hierdie doel gebruik. Die formaat van die Diadiese

Aanpassingskaal laat ruimte vir maklike kodering of punte-

toekenning. Die skaal is so gestruktureer dat dit die respondent

aanmoedig om te dink oor elke item wat aangebied word.
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Die skaal het 'n teoretiese omvang van 0-151 met hoër tellings wat

dui op groter diadiese aanpassing. Dit besit kategorieë soos

byvoorbeeld, stern altyd saam, stern byna altyd saam, ensovoorts.

Die bron van items wat in die skaal ingesluit is, varieër

grootliks (Spanier, 1976) Sommige items word in vorige skale

gevind; ander is wysigings op voorheen gebruikte items, terwyl

ander spesifiek ontwikkel is vir die huidige skaal.

9.6.2.2 Geldigheid

Inhoudsgeldigheid. Items wat ingesluit is in die Diadiese

Aanpassingskaal is deur drie beoordeelaars vir inhoudsgeldigheid

geëvalueer. Items is ingesluit slegs indien die beoordeelaars

gemeen het dat die items: (1) relevante metings van diadiese

aanpassing vir kontemporêre verhoudings is; (2) konstant was met

die nominale definisies soos voorgestel deur Spanier en Cole

(1976) vir aanpassing ten opsigte van dié komponente konsensus,

tevredenheid en kohesie; en (3) sorgsaam verwoord is met

toepaslike vasgestelde-keuse-response.

Kri teri urn-verwante geldigheid. Die skaal is aan 'n steekproef van

218 getroude persone en 94 geskeide persone geadministreer. Elk

van die 32 items in die skaal het beduidend met die eksterne

kriterium van huwelikstatus gekorreleer. Met ander woorde, vir

elke item, het die steekproef geskeide persone beduidend verskil

van die steekproef getroude persone (p < .001) deur 'n t-toets te

gebruik vir die bepaling van verskille tussen die steekproewe se

gemiddeldes. Verder was die gemiddelde totale skaal-tellings vir

die steekproewe van getroude en geskeide persone 114.8 en 70.7
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onderskeidelik. Hierdie totale tellings is beduidend verskillend

op die .001 vlak. Tabel 9.16 presenteer die samevattende tellings

vir die Diadiese Aanpassingskaal en elk van sy sub- skale (Spanier,

1976) .

Tabel 9.16: Samevattende tellings en standaard-afwykings vir

die Diadiese Aanpassingskaal en sy sub-skale,

volgens huwelikstatus.

Getroud Geskei Totaal
Skaal Gem. SA Gem. SA Gem. SA

Diadiese Konsensus-sub-skaal 57.9 8.5 41.1 11.1 52.8 12.1

Diadiese Tevredenheid-sub-skaal 40.5 7.2 22.2 10.3 35.0 11.8

Diadiese Kohesie-sub-skaal 13.4 4.2 8.0 4.9 11.8 5.1

Affeksionele Uitdrukking-sub-skaal 9.0 2.3 5.1 2.8 7.8 3.0

Diadiese Aanpassingskaal 114.8 17.8 70.7 23.8 101.5 28.3

N . 218 N - 94 N - 312

Konstruksie-geldigheid. Die feit dat alle items wat ingesluit

is, uit bestaande huweliksaanpassing-skale kom, het dit moontlik

gemaak om vas te stel hoe die Diadiese Aanpassingskaal met ander

bestaande huweliksaanpassingskale korreleer. Spanier (1976) het

die Locke-Wallace Huweliks-Aanpassingskaal (1959 in die

sestigerjare die mees algemeen gebruikte skaal) gebruik vir die

bepaling of die Diadiese Aanpassingskaal dieselfde algemene

konstruk meet as 'n goed-aanvaarde huweliksaanpassingskaal. Die

tussen hierdie was .86 onder getroudeskalekorrelasie
respondente en ,88 onder geskeide respondente (p < .001).
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Konstruksie-geldigheid is verder vasgestel deur faktor-analise
van die finale 32-item skaal. Spanier (1979) het drie
interverwante komponente (diadiese konsensus, diadiese
tevredenheid en diadiese kohesie) as komponente van aanpassing
gehipotetiseer. Dit is bevestig, terwyl affeksionele uitdrukking
as 'n addisionele komponent van aanpassing bevind was. Die
Diadiese Aaanpassingskaal blyk dus om die teoretiese konstruk van
huweliksaanpassing soos deur Spanier en Cole (1976) gedefinieer,
te meet.

9.6.2.3 Betroubaarheid

Omdat Spanier (1976) belanggestel het in die ontwerp van 'n
omvattende diadiese aanpassingskaal met identifiseerbare en
empiries bewese komponente, is betroubaarheid vir elk van die
sub-skale, sowel as vir die totale skaal, vasgestel. Die
geskiktste meting van interne ooreenstemmigheidsbetroubaarheid
is Cronbach se koeffisiënt alpha (1951) wat 'n konservatiewe
skatting van interne ooreenstemmigheid is en 'n variant is van
die basiese Kuder-Richardson-formule (1938) (Anastasi, 1968).

Die betroubaarheid van hierdie 32-item skaal is met behulp van
Cronbach se koëffisient aLpha bereken en word vervolgens aangedui
(Tabel 9.17).
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Tabel 9.17: Betroubaarheidskattings vir Diadiesedie

Aanpassingskaal en sy sub-skale

Skaal Betroubaarheid Aantal Items

.90 13Diadiese Konsensus-sub-skaal
Diadiese Tevredenheid-sub-skaal
Diadiese Kohesie-sub-skaal
Affeksionele Uitdrukking-sub-skaal
Diadiese Aanpassingskaal

10
5

4

32

.94

.86

.73

.96

Tabel 9.17 is 'n opsomming van die betroubaarheidskoëffisiënte

van die totale skaal sowel as vir die sub-skale. Die totale

skaal betroubaarheid is .96. 'n Afsonderlike toetsing vir skaal-

betroubaarheid deur gebruik te maak van Spearman-Brown se

gemiddelde inter-item-formule vir interne konstantheid is ook

bevind om .96 te wees (Spanier, 1976). Die data dui aan dat die

totale skaal en sy sub-skale genoegsame hoë betroubaarheid besit

om die gebruik daarvan te regverdig.

9.6.2.4 Kommentaar ten opsigte van die gebruik van die
Diadiese Aanpassingskaal

Navorsingsbevindige (Goldman & Greenberg, 1992; Lye & Biblarz,

1993; Pretorius, 1991; Sayers & Baucom, 1991; Spanier & Lewis,

1980; Spanier & Thompson, 1982) neig om steun te verleen aan die

gebruik van die Diadiese Aanpassingskaal vir die vasstelling van

die kwaliteit van getroude en saamwonende diade. Oor die

algemeen blyk die betroubaarheid van die skale voldoende te wees

vir die gebruik daarvan vir Suid-Afrikaanse egpare. Die
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faktoriale struktuur van die Diadiese Aanpassingskaal neig om nou

ooreen te stem met die teoretiese sub-skale, wat op hul beurt

konstruksie-geldigheid aan die skaal verleen. Gegee die

belangrikheid toegeskryf aan menslike verhoudings en die erkende

potensiaal wat sodanige verbindings vir positiewe sielkundige

gesondheid inhou, kan toekomstige navorsing definitief voordeel

trek uit die gebruik van hierdie skale om op die kwaliteit van

diadiese aanpassing van getroude of ongetroude saamwonende diade

te fokus.

Hierdie skale mag potensieel van

die diagnosering

waarde wees vir

diadiese funksionering. Ooreenstemmend met die oorsponklike

voorstellings gemaak deur Spanier (1980) aangaande die Diadiese

Aanpassingskaal, kan hierdie skaal op een van drie wyses deur die

huweliks- /verhoudingsraadgewer gebruik word: Eerstens, as 'n baie

algemene indikator van die kwaliteit van die diadiese verhouding i

tweedens, kan die response van die paartj ie vergelyk word en

verskille en gelyksoortighede gebruik word as 'n vertrekpunt vir

besprekings i derdens, kan spesifieke probleemareas geïdentifiseer

word deur die ondersoek van response op indiwiduele sub-skale,

terwyl sodanige response dan kan dien as 'n basis vir bespreking.

Die Diadiese Aanpassingskaal is in die huidige studie gebruik met

die uitsluitlike doelom die effektiwiteit van 'n psigo-sosiale

lewensvaardigheidsprogram te evalueer. Die skaal is dus enersyds

direk van toepassing op elemente wat aangeleer of geïnternaliseer

kan word as direkte gevolge van die program. Aan die ander kant
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is daar ook faktore wat gemeet kan word wat op 'n indirekte wyse
deur die program aangeleer of versterk is, byvoorbeeld die
houdings en gevoelens van die egmaats.

identies is, is 'n
Om vas te stel in watter mate twee groepe
"eindelose" taak. Dus, terwyl die

9.7 Die navorsingsmodel

Die navorsingsmodel is geskoei op 'n voor-toets/ na-toets/
opvolgtoets, eksperimentele/kontrolegroep ontwerp. Hiervolgens
is 'n eksperimentele groep blootgestel aan' n behandelingsprogram
en 'n kontrolegroep wat nie aan die behandelingsprogram
blootgestel is nie.

'n Kontrolegroep is 'n groep wat bestaan uit persone wie se
karaktertrekke so na moontlik is aan dié in die eksperimentele
groep en wat op dieselfde tye getoets word as die eksperimentele
groep, maar wat nie deel neem aan die eksperimentele program nie.
Die ideale situasie is vir die kontrole groep en die
eksperimentele groep om so identies as wat dit vir twee groepe
moontlik is, te wees.

gelyksoortigheid tussen die twee groepe op 'n kontinuum van baie
identies tot baie verskillend mag lê, het die navorser nie
probeer om hierdie kontinuum vas te stel nie. Die navorser het
eerder van 'n ewekansig-gekose steekproef gebruik gemaak as 'n
manier vir die daarstel van 'n gelyke of "ware" kontrole groep.
'n Ewekansig-gekose steekproef is ook verkieslik vir die
toepassing van gestandaardiseerde statistiese toetse en akkurate

https://etd.uwc.ac.za/



interpretasie.
231

Toewysing na 'n groep is ewekansig as elke

Deur voorafgaande metode te
doelstellings evalueer: of

gebruik kan die navorser sy
die implementering van die

indiwidu in die steekproef 'n gelyke kans staan om in daardie
groep ingesluit te word.

Nadat die subjekte op 'n ewekansig-gekose wyse na die groepe
toegewys is, is die eksperimentele groep op 'n ewekansige wyse
ingedeel. Die eksperimentele, sowel as die kontrole groep is
voor die aanvang, asook na die afloop van die behandelingsprogram
geëvalueer (na-toets). Die eksperimentele en kontrole groepe is
ook drie maande na die na-toetsmeting vir die derde keer
geëvalueer. Die doel van die evalueringsprosedure was om vas te
stelof verskille in die gedrag van proefpersone tydens die
verskeie toestande van die studie groter is as die verskil wat
mag voorkom as gevolg van toeval as die behandelingsprogram geen
effek gehad het nie.

Die tyd-interval tussen die na-toets- en opvolgmeting-prosedure
was drie maande. Hoe langer die tyd-interval tussen die na-
toets- en opvolgmeting, hoe groter is die moontlikheid dat daar
werklike en permanente verandering sal wees in die attribusies
wat gemeet word. Die voordeel van hierdie model is dat, indien
korrek geïmp:ï..ementeer,sterk afleidings gemaak kan word aangaande
die effek (of suksesse) van die behandelingsprogram op grond van
die vergelyking tussen voor-toets, na-toets en opvolgmeting-
tellings (Huysamen, 1976).
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behandelingsprogram suksesvol was in sy taak, naamlik die aanleer
van psigo-sosiale lewensvaardighede (veral kommunikasie-
vaardighede) deur die egpaar as 'n manier van konflikhantering
en gevolglik die verryking van hul huwelik.

9.8 Prosedure

Die ontwikkeling en implementering van die behandelingsprogram
vir die aanleer van psigo-sosiale lewensvaardighede, veral
kommunikasie-vaardighede by egpare as 'n manier van
konflikhantering en gevolglik die verryking van die huwelik, het
soos volg plaasgevind:

Die proefpersone is verkry deur die plasing van 'n advertensie
in die gemeenskapskoerant "The Plainsman" wat gratis aan die
inwoners van Mitchell's Plein versprei word. Inwinning van
proefpersone het ook by wyse van die ander metodes soos wat in
afdeling 9.5 bespreek as, geskied. Sosialisering en
voorbereiding vir deelname en insluiting op 'n vrywillige basis
in die groep, is ook met die proefpersone gereël. Daarmee is
gehoop dat dit sou help om enige wanopvattings aan die kant van
proefpersone uit te klaar, proefpersone gemaklik te laat voel en
verbondenheid aan die kant van proefpersone te verseker.

Die gestelde behoeftes van die proefpersone is voor die aanvang
van die program geïdentifiseer en deur middel van die
behandelingsprogram aangespreek. Daar is besluit dat die aantal
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deelnemers vir groepsonderhoude nie meer as tien persone moes

wees nie. Dit het aan die navorser 'n verskeidenheid menings

verskaf, terwyl die groep nie so groot was dat groepdinamiek 'n

situasie kon veroorsaak waar indiwiduele groeplede in die

agtergrond kon bly of uit die groep kon verdwyn nie. Hierdie

metode van data-insameling is herhaal totdat al die proefpersone

hul behoeftes kon identifiseer. Hierdie metode het aan

proefpersone die geleentheid verleen om hul menings ten opsigte

van hul indiwiduele behoeftes te uiter. Na die toepassing van

die behandelingsprogram het groepsonderhoude weer plaasgevind.

Deur van hierdie metode gebruik te maak, het die navorser gehoop

dat dit tesame met die na-toets en opvolgmeting-tellings sou help

om die effektiwiteit van die behandelingsprogram wat toegepas is,

te evalueer.

9.8.1 Metingsprosedures

Voor-meting het plaasgevind gedurende die twee weke voor die

aanbieding van die behandelingsprogram. Voor-meting (en trouens

alle metings) van al die proefpersone, met ander woorde

eksperimentele en kontrole groepe, het op dieselfde metingstye

plaasgevind om as basis vir die vergelyking van die tellings by

na-meting en opvolgmeting te dien. Tabel 9.18 stel die tydstip

waarop meting plaasgevind het in verhouding tot die verloop van

die ander empiriese werk wat gedoen is.
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Tabel 9.18: Tydskedule van die navorsingsaktiwiteite

Voor- Behandelings- Na- Interval Opvolg-
meting program meting meting

Tydsverloop

in weke 2 5 2 13 2

Notas
Voor-meting tot na-meting: 7 weke

Einde behandeling tot begin opvolgmeting: 15 weke

Die meetinstrumente is voorberei, 'n toetsrooster is met die

egpare bespreek en die nodige praktiese reëlings is getref _ Alle

metings (voortoets- natoets -en opvolgmeting) is deur die

navorser self behartig_ Baie aandag is aan die voorbereiding en

motivering van egpare bestee. Die instruksies soos vervat in die

voltooiing van die biografiese vraelys (Bylae B) en Diadiese

Aanpassingskaal (Bylae C) is ook woordeliks aan die proefpersone

verduidelik. Dit is gedoen op 'n wyse wat nie inbraak gemaak het

op standaardprosedure vir die administrasie van die.

meetinstrumente nie. Daar was geen probleme rondom afwesigheid

van proefpersone nie.

Na-meting het plaasgevind binne die twee weke onmiddellik na

afloop van die behandelingsprogram. Dit was dus ongeveer 7 weke

nadat voor=met i.nq begin het. Toetse is in dieselfde volgorde as

by voor-meting by alle groepe afgeneem. Na-meting het dus

inligting oor egpare se funksionering onmiddellik na afloop van

die program verskaf.
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Opvolgmeting het soos die na-meting plaasgevind, maar ongeveer
15 weke na na-meting, en 22 weke na voor-meting.

9.8.2 Die toepassing van die program

Die program is op die eksperimentele groep toegepas soos in die
navorsingsontwerp aangedui.

Ons het hoofsaaklik hier te make gehad met 'n behandelingsprogram
wat binne die kader van aksienavorsing tuis hoort soos duidelik
blyk uit die volgende: dit help met praktiese probleemoplossing
en verbreed wetenskaplike kennis, dit verhoog die vaardighede van
deelnemers, dit word gebruik tot die begrip van
veranderingsprosesse in sosiale sisteme (Meyer, 1991).

Die program· is bygewoon deur 18 egpare (36 persone). Vyf
werksessies is voorafgegaan deur 'n oriënteringsessie en
afgesluit met 'n evaluasiesessie. Die groepe het een keer 'n
week vir gemiddeld een en 'n halwe uur tot twee ure by dieselfde
plek (Hazeldene primêre skool in Mitchell's Plein) ontmoet.
Ontmoetings het tussen April en Mei, in die aand, gedurende die
typerk tussen voor-meting en na-meting plaasgevind soos wat in
Tabel 9.19 aangedui word. Die outeur het alle groepe self
gefasiliteer.
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Skedule waarvolgens die aanbieding van die

program vir egpare plaasgevind het.

Datum Tema van sessie

15 April 1996

22 April 1996

29 April 1996

5 Mei 1996

"Kennismaking en sterkpunte"

"Hoekom ons rusie maak"

"Wen-wen konflik-onderhandeling"

"Om mekaar te verstaan" en "die

kommunikering van liefde aan jou maat"

"Die meedeling van my gevoelens aan jou"

en "Die waardepaling van ons seksuele
verhouding"

12 Mei 1996

Tydens die aanbieding van die sessie is gebly by die onderwerpe

en aanbevelings vir die aanbieding van die program soos wat dit

in Bylae D uiteengesit is. Die behoefte aan verdere groepkontak

is uitgeklaar. Waarnemings en die inhoudelike groepprosesse word

in Hoofstuk 10 onder Resultate gerapporteer.

9.8.3 Analisering van data

'n Kombinasie van kwantitatiewe en kwalitatiewe metodes is in

hierdie studie gebruik om die navorsingsprobleem te benader en

verkreë data statisties te ontleed. Onlangse ontwikkelinge het

gelei tot 'n toename in die gebruik van veel voudige metodes,

veral die kombinering van kwantitatiewe en kwalitatiewe data

(Schutte, 1994).
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Die kwantitatiewe metode maak gebruik van 'n gestandaardiseerde

meetinstrument wat diverse opinies en

voorafopgestelde respons-kategorieë inskakel.

ondervinding in

Die statistiek

verkry vanaf die gestandaardiseerde items maak opsommings,

vergelykings en veralgemenings redelik maklik en presies (Patton,

1987). Hierdie navorsingsmetode is meer beheerbaar in vergeleke

met die kwalitatiewe metode omdat die omvang min of meer gevestig

is.

Kwalitatiewe navorsing is by uitstek ondersoekend, en daarom kan

daar aangeneem word dat die navorser op 'n ontdekkingstog is

eerder as een van verifikasie (Ferreira, Mouton, Puth, Schurink

& Schurink, 1988). Kwalitatiewe metodes stel die navorser in

staat om geselekteerde vraagstukke of gebeure in diepte en detail

te bestudeer.

9.8.3.1 Kwantitatiewe evaluering

Die data het bestaan uit die resultate wat die 76 proefpersone

(36 in eksperimentele groep en 40 in die kontrolegroep) by

onderskeidelik voor-meting, na-meting en opvolgmeting behaal het.

Tellings is verkry deur die toepassing van 'n gestandaardiseerde

toets (DAS) vir die meting van diadiese aanpassing en die

kwaliteit van die huwelik in die besonder die meting van

diadiese kons~nsus, diadiese tevredenheid, diadiese kohesie en

affeksionele uitdrukking.
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Tellings is verkry op die skaal en sub-skale soos wat in afdeling
9.6.2 bespreek is. Die nasien van die toetse is deur die
navorser self behartig. Daar is ook aantekeninge oor die verloop
van die behandelingsprogram gehou.

Die responskeuses is gekodeer en direk op die hoofraamrekenaar
ingepons. Die SPSS-program ("Statistical Package for the Social
Sciences") is gebruik om die statistiese bewerkings te doen.
Geen onvolledige data-protokolle is gevind nie - daarom is die
aantal proefpersone per veranderlike by die verskillende
toetsgeleenthede dieselfde.

Die verskeie hipoteses wat betrekking het op die Diadiese

is) en voor-toets, na-toets en opvolgmetingtellings. Hierdie

Aanpassingskaal en sy sub-skale is almal by wyse van t-toetse
ondersoek wat statisties kontroleer vir voorbehandelings-
verskille. Eenrigting-ontleding van variansie is gebruik vir die
bepaling van die interaksie tussen subjektiewe belewenis van
huweliksgelukkigheid (soos deur die agtergrondvraelys vasgestel

,
statistiese metodes is gebruik om die verskille tussen die
eksperimentele en kontrolegroepe se tellings by die verskeie
metings te bereken en te vergelyk. Die hoofdoel van die
toetsprosedure is om vas te stelof verskille in die gedrag van
proefpersone tydens die verskeie metings (toestande) van die
studie groter is as die verskil wat mag voorgekom het as gevolg
van toeval indien die behandelingsprogram geen effek gehad het
nie.
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Sodoende is gepoog om die statisties-beduidende uitwerking van
die program weer te gee. Die algemene toepaslikheid van die
program word voorts beskou, en aanbevelings daaromtrent word
gemaak.

doelwitte ten opsigte van die ondersoek gestel. Die hipoteses

9.8.3.2 Kwalitatiewe evaluering

Die laaste 15 minute van elke sessie by die betrokke proefpersone
is as evaluasie-gesprek gebruik ten opsigte van die doelwitte van
'n betrokke sessie. Na die afloop van die behandelingsprogram
is 'n algehele evaluasie gedoen oor die verloop van die hele
program ten opsigte van die effektiwiteit en toepaslikheid van
die program.

9.9 Samevatting

In hierdie hoofstuk is die motivering en rasionaal vir die
huidige ondersoek beskryf. verder is die doelstelling en

is gestel en daar is aangetoon hoe dit geoperasionaliseer is.
Die proefpersone en die geselekteerde meetinstrument is beskryf.
Die prosesse van voor-meting, implementering van die program, na-
meting en opvolgmeting is beskryf. Die kwantitatiewe en
kwalitatiewe evaluering van die behandelingsprogram is ook
beskryf.
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Die proses van data-analisering kan as die prosessering van

inligtingsenergie wat deur die navorsingsisteem gegenereer is,

gekenmerk word en die resultate kan gesien word as invoerenergie

wat verdere aktiwiteite kan genereer, bestaande aktiwiteite kan

bevestig, of aanpassing van bestaande aktiwiteite kan motiveer.

In die volgende hoofstuk word die navorsingsresultate

gerapporteer.
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HOOFSTUK 10

RESULTATE

10.1 Inleiding

Hierdie hoofstuk rapporteer die resultate wat spruit uit die
ontleding van die data.

By die ontleding van die data vir die ondersoek van elke hipotese
is die toegepaste statistiese ontledingsprosedure elke keer
aangetoon. Die standaard-afwykings en t-tellings vir die
eksperimentele en kontrolegroepe op die Diadiese Aanpassingskaal
en sy sub-skale (Diadiese Konsensus-sub-skaal, Affeksionele
Uitdrukking-sub-skaal, Diadiese Tevredenheid-sub-skaal en
Diadiese Kohesie-sub-skaal) is bereken om sodoende die effek van
die behandelingsprogram vir egpare te bepaal. Die afsnypunt vir
statisties beduidende verskille is deurgaans gestelop alpha ~
0.05.

Die resultate met betrekking tot die toetsing van die onderskeie
hipoteses word vervolgens weergegee.
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Resultate met betrekking tot die onderskeie hipoteses

Hipotese I

Daar is geen beduidende verskil tussen eksperimentele en
kontrolegroepe ten opsigte van tellings behaal op die Diadiese
Aanpassingskaal .by voor-toetsmeting nie.

Hierdie hipotese is met behulp van 'n t-toets ondersoek. Die
resultate word in Tabel 10.1 verstrek.

Tabel 10.1: Die beduidendheid van verskille tussen die
eksperimentele en kontrolegroepe ten opsigte van
tellings behaal op die Diadiese Aanpassingskaal
by voor-toetsmeting.

Groep N x SA t Beduidenheid

Eksperimenteel 36 87.61
Kontrole 40 102.43

23.67
21.69

0.004

p > 0.05

Geen beduidende verskille is bevind ten opsigte van die
eksperimentele en kontrolegroepe nie. Alhoewel die
eksperimentele groep (X = 87.61) 'n oënskynlik laer gemiddelde
het as die kontrolegroep (X = 102.43), is die verskille nie
beduidend nie.
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Die nulhipotese van geen beduidende verskil tussen die gemiddelde

tellings van die eksperimentele en kontrolegroepe ten opsigte van

punte behaal op die Diadiese Aanpassingskaal by voor-toetsmeting

kan dus nie verwerp word nie.

Hipotese II

Daar is geen beduidende verskil tussen eksperimentele en
kontrolegroepe ten opsigte van tellings behaal op die Diadiese
Aanpassingskaal by na-toetsmeting nie.

Hierdie hipotese is met behulp van 'n t-toets ondersoek (Sien

Tabel 10.2).

Tabel 10.2: Die beduidendheid van verskille tussen die

eksperimentele en kontrolegroepe ten opsigte van

tellings behaal op die Diadiese Aanpassingskaal

by na-toetsmeting.

Groep N

Eksperimenteel 36

Kontrole

112.78

102.73

13.34

20.20

10.37 **

40

** p < 0.01

Beduidende verskille is bevind tussen die gemiddelde tellings van

die eksperimentele en kontrolegroepe ten opsigte van punte behaal

op die .Diadiese Aanpassingskaal by na-toetsmeting.
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Die nulhipotese van geen verskil kan dus verwerp word (p < 0.01).

Hipotese III

Daar is geen beduidende verskil tussen eksperimentele en
kontrolegroepe ten opsigte van tellings behaal of die Diadiese
Aanpassingskaal by opvolgmeting nie.

Tabel 10.3: Die beduidendheid van verskille tussen die

eksperimentele en kontrolegroepe ten opsigte van

tellings behaal op die Diadiese Aanpassingskaal

by opvolgmeting.

vir die toetsing van hierdie hipotese is die resultate met behulp

van 'n t-toets ondersoek (Tabel 10.3).

Groep N X SA t Beduidenheid

Eksperimenteel 36 112.36 12.69 13.54 ***

Kontrole 40 103.38 19.78

*** p < 0.001

Beduidende verskille is bevind tussen die gemiddelde tellings van

die eksperimentele en kontrolegroepe ten opsigte van punte behaal

op die Diadiese Aanpassingskaal by opvolgmeting.

Die nulhipotese van geen verskil kan dus verwerp word (p <

0.001) .
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Hipotese IV

Daar is geen beduidende verskil tussen eksperimentele en
kontrolegroepe ten opsigte van tellings behaal op die Diadiese
Konsensus-sub-skaal by voor-toetsmeting nie.

Hierdie hipotese is met behulp van 'n t-toets ondersoek. Die
resultate word in Tabel 10.4 verstrek.

Tabel 10.4: Die beduidendheid van verskille tussen die

eksperimentele en kontrolegroepe ten opsigte van

tellings behaal op die Diadiese Konsensus-

sub-skaal by voor-toetsmeting.

Groep N X SA t Beduidenheid

Eksperimenteel 36 38.22 10.50 6.49 *
Kontrole 40 42.30 7.70

* p < 0.05

Beduidende verskille is bevind tussen die gemiddelde tellings van

die eksperimentele en kontrolegroepe ten opsigte van punte behaal

op die Diadiese Konsensus-sub-skaal by voor-toetsmeting.

Die nulhipotese van geen verskil kan dus verwerp word (p < 0.05).
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Hipotese V

Daar is geen beduidende verskil tussen eksperimentele en
kontrolegroepe ten opsigte van tellings behaal op die Diadiese
Konsensus-sub-skaal by na-toetsmeting nie.

Hierdie hipotese is met behulp van 'n t-toets ondersoek. Die
resultate word in Tabel 10.5 aangedui.

Tabel 10.5: Die beduidendheid van verskille tussen die
eksperimentele en kontrolegroepe ten opsigte van
tellings behaal op die Diadiese Konsensus-
sub-skaal by na-toetsmeting.

Groep N x SA t Beduidenheid

47.70
41.50

6.15
7.79

3.34Eksperimenteel 36
Kontrole 40

p > 0.05

Geen beduidende verskille is bevind tussen die gemiddelde
tellings van die eksperimentele en kontrolegroepe ten opsigte van
punte behaal op die Diadiese Konsensus-sub-skaal by na-
toetsmeting nie.

Die nulhipotese van geen verskil kan dus nie verwerp word nie.
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Hipotese VI

Daar is geen beduidende verskil tussen eksperimentele en
kontrolegroepe ten opsigte van tellings behaal op die Diadiese
Konsensus-sub-skaal by opvolgmeting nie.

Hierdie hipotese is met behulp van 'n t-toets ondersoek (Sien

Tabel 10.6).

Tabel 10.6: Die beduidendheid van verskille tussen die

eksperimentele en kontrolegroepe ten opsigte van

tellings behaal op die Diadiese Konsensus-

sub-skaal by opvolgmeting.

Groep N x SA t Beduidenheid

Eksperimenteel 36 5.28

7.57

4.28 *46.92

41.48Kontrole 40

* : p < 0.05

Beduidende verskille is bevind tussen die gemiddelde tellings van

die eksperimentele en kontrolegroepe ten opsigte van punte behaal

op die Diadiese Konsensus-sub-skaal by opvolgmeting.

Die nulhipotese van geen verskil kan dus verwerp word (p < 0.05)

https://etd.uwc.ac.za/



248
Hipotese VII

Groep N x SA t Beduidenheid

Daar is geen beduidende verskil tussen eksperimentele en
kontrolegroepe ten opsigte van tellings behaal op die
Affeksionele Uitdrukking-sub-skaal by voor-toetsmeting nie.

Hierdie hipotese is met behulp van 'n t-toets ondersoek. Die
resultate word in Tabel 10.7 verstrek.

Tabel 10.7: Die beduidenheid van verskille tussen die
eksperimentele en kontrolegroepe ten opsigte van
tellings behaal op die Affeksionele Uitdrukking-
sub-skaal by voor-toetsmeting.

7.06
7.65

2.54

1.99

2.42Eksperimenteel 36
Kontrole 40

p > 0.05

Geen beduidende verskille is bevind tussen die gemiddelde
tellings van die eksperimentele en kontrolegroepe ten opsigte van
punte behaal op die Affeksionele Uitdrukking-sub-skaal by voor-
toetsmeting nie.

Die nulhipotese van geen verskil kan dus nie verwerp word nie.

https://etd.uwc.ac.za/



249

Hipotese VIII

Daar is geen beduidende verskil tussen eksperimentele en
kontrolegroepe ten opsigte van tellings behaal op die
Affeksionele Uitdrukking-sub-skaal by na-toetsmeting nie.

Hierdie hipotese is met behulp van 'n t-toets ondersoek (sien
Tabel 10.8).

Tabel 10.8: Die beduidendheid van verskille tussen die
eksperimentele en kontrolegroepe ten opsigte van
tellings behaal op die Affeksionele Uitdrukking-
sub-skaal by na-toetsmeting.

Groep N x SA t Beduidenheid

9.67

7.98

1.27

1.72

2.65Eksperimenteel 36
Kontrole 40

p > 0.05

Geen beduidende verskille is bevind tussen die gemiddelde
tellings van die eksperimentele en kontrolegroepe ten opsigte van
punte behaal op die Affeksionele Uitdrukking-sub-skaal by na-
toetsmeting nie.

Die nulhipotese van geen verskil kan dus nie verwerp word nie.
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Hipotese IX

Daar is geen beduidende verskil tussen eksperimentele en
kontrolegroepe ten opsigte van tellings behaal op die
Affeksionele Uitdrukking-sub-skaal by opvolgmeting nie.

Hierdie hipotese is met behulp van 'n t-toets ondersoek. Die

resultate word in Tabel 10.9 aangedui.

X SA t Beduidenheid

Tabel 10.9: Die beduidendheid van verskille tussen die

eksperimentele en kontrolegroepe ten opsigte van

tellings behaal op die Affeksionele Uitdrukking-

sub-skaal by opvolgmeting.

Groep N

Eksperimenteel 36 9.69

8.15

0.92

1.48

9.66 **

Kontrole 40

* : p < 0.01

Beduidende verskille is bevind tussen die gemiddelde tellings van

die eksperimentele en kontrolegroepe ten opsigte van punte behaal

op die Affeksionele Uitdrukking-sub-skaal by opvolgmeting.

Die nulhipotese van geen verskil kan dus verwerp word (p < 0.01).
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Hipotese X

Daar is geen beduidende verskil tussen eksperimentele en
kontrolegroepe ten opsigte van tellings behaal op die Diadiese
Tevredenheid-sub-skaal by voor-toetsmeting nie.

Hierdie hipotese is met behulp van 'n t-toets ondersoek. Die
resultate word in Tabel 10.10 verstrek.

Tabel 10.10: Die beduidendheid van verskille tussen die
eksperimentele en kontrolegroepe ten opsigte van
tellings behaal op die Diadiese Tevredenheid-
sub-skaal by voor-toetsmeting.

Groep N X SA t Beduidenheid

Eksperimenteel 36 28.75 8.38 0.51 -
Kontrole 40 35.28 8.17

p > 0.05

Geen beduidende verskille is bevind tussen die gemiddelde
tellings van die eksperimentele en kontrolegroepe ten opsigte van
punte behaal op die Diadiese Tevredenheid-sub-skaal by voor-
toetsmeting nie.

Die nulhipotese van geen verskil kan dus nie verwerp word nie.
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Hipotese XI

Daar is geen beduidende verskil tussen eksperimentele en
kontrolegroepe ten opsigte van tellings behaal op die Diadiese
Tevredenheid-sub-skaal by na-toetsmeting nie.

Hierdie hipotese is met behulp van 'n t-toets ondersoek (sien

Tabel 10.11).

Tabel 10.11: Die beduidenheid van verskille tussen die

eksperimentele en kontrolegroepe ten opsigte van

tellings behaal op die Diadiese tevredenheid-

sub-skaal by na-toetsmeting.

Groep N X SA t Beduidenheid

Eksperimenteel 36 37.36 5.09 12.95 ***
Kontrole 40 35.75 7.09

*** p < 0.001

Beduidende verskille is bevind tussen die gemiddelde tellings van

die eksperimentele en kontrolegroepe ten opsigte van punte behaal

op die Diadiese Tevredenheid-sub-skaal by na-toetsmeting.

Die nulhipotese van geen verskil kan dus verwerp word (p <

0.001) .
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Hipotese XII

Kontrole

Daar is geen beduidende verskil tussen eksperimentele en
kontrolegroepe ten opsigte van tellings behaal op die Diadiese
Tevredenheid-sub-skaal by opvolgmeting nie.

Hierdie hipotese is met behulp van 'n t-toets ondersoek. Die

resultate word in Tabel 10.12 aangedui.

Tabel 10.12: Die beduidendheid van verskille tussen die

eksperimentele en kontrolegroep ten opsigte van

tellings behaal op die Diadiese Tevredenheid-

sub-skaal by opvolgmeting.

Groep N X SA t Beduidenheid

Eksperimenteel 36 37.25

35.48

5.31

7.42

15.02 ***

40

*** p < 0.001

Beduidende verskille is bevind tussen die gemiddelde tellings van

die eksperimentele en kontrolegroepe ten opsigte van punte behaal

op die Diadiese Tevredenheid-sub-skaal by opvolgmeting.

Die nulhipotese van geen verskil kan dus verwerp word

(p < 0.001).
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Hipotese XIII

Groep N X SA t Beduidenheid

Daar is geen beduidende verskil tussen eksperimentele en
kontrolegroepe ten opsigte van tellings behaal op die Diadiese
Kohesie-sub-skaal by voor-toetsmeting nie.

Hierdie hipotese is met behulp van 'n t-toets ondersoek. Die
resultate word in Tabel 10.13 verstrek.

Tabel 10.13: Die beduidendheid van verskille tussen die
eksperimentele en kontrolegroepe ten opsigte van
tellings behaal op die Diadiese Kohesie-sub-skaal
by voor-toetsmeting.

Kontrole
Eksperimenteel 36 13.58

17.20
5.82
4.97

0.21
40

p > 0.05

Geen beduidende verskille is bevind tussen die gemiddelde
tellings van die eksperimentele en kontrolegroepe ten opsigte van
punte behaal op die Diadiese Kohesie-sub-skaal by voor-
toetsmeting nie.

Die nulhipotese van geen verskil kan dus nie verwerp word nie.
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Hipotese XIV

Daar is geen beduidende verskil tussen eksperimentele en
kontrolegroepe ten opsigte van tellings behaal op die Diadiese
Kohesie-sub-skaal by na-toetsmeting nie.

Hierdie hipotese is met behulp van 'n t-toets ondersoek (sien

Tabel 10.14).

Tabel 10.14: Die beduidendheid van verskille tussen die

eksperimentele en kontrolegroepe ten opsigte van

tellings behaal op die Diadiese Kohesie-sub-skaal

by na-toetsmeting.

Groep N X SA t Beduidenheid

Eksperimenteel 36 3.23

4.81

11.50 ***17.78

17.50Kontrole 40

*** p < 0.001

Beduidende verskille is bevind tussen die gemiddelde tellings van

die eksperimentele en kontrolegroepe ten opsigte van punte behaal

op die Diadiese Kohesie-sub-skaal by na-toetsmeting.

Die nulhipotese van geen verskil kan dus verwerp word (p <

0.001) .
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Hipotese XV

Daar is geen beduidende verskil tussen eksperimentele en
kontrolegroepe ten opsigte van tellings behaal op die Diadiese
Kohesie-sub-skaal by opvolgmeting nie.

Hierdie hipotese is met behulp van 'n t-toets ondersoek. Die
resultate word in Tabel 10.15 aangedui.

Groep N x SA t Beduidenheid

Tabel 10.15: Die beduidendheid van verskille tussen die

eksperimentele en kontrolegroepe ten opsigte van

tellings behaal op die Diadiese Kohesie-sub-skaal
by opvolgmeting.

40

24.17

18.28
33.75

4.52

1.96Eksperimenteel 36

Kontrole

p > 0.05

Geen beduidende verskille is bevind tussen die gemiddelde

tellings van die eksperimentele en kontrolegroepe ten opsigte van

punte behaal op die Diadiese Kohesie-sub-skaal by opvolgmeting
nie.

Die nulhipotese van geen verskil kan dus nie verwerp word nie.
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10.3 Samevatting

In hierdie hoofstuk is die aard van die verspreiding van tellings

tussen die egpare wat 'n behandelingsprogram meegemaak het en die

egpare wat nie aan 'n behandelingsprogram blootgestel is nie,

weergegee.

Die bespreking van die resultate rakende die program word

vervolgens in Hoofstuk 11 aangebied.
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HOOFSTUK 11

BESPREKING

11.2 Bespreking van die vergelykbaarheid van die

11.1 Inleiding

Eerstens verskaf hierdie hoofstuk 'n algemene oorsig van die

vergelykbaarheid tussen die eksperimentele en kontrole groepe ten

opsigte van demografiese data (soos in Hoofstuk 9 gerapporteer) .

Die resultate van die huidige studie is in die vorige hoofstuk

gestel. In hierdie hoofstuk sal die resultate van die ondersoek

geïnterpreteer en bespreek word. Daar salook 'n kritiese

ontleding van die kwantitatiewe sowel as die kwalitatiewe aspekte
van die relevante resultate gemaak word.

Verder sal die algemene toepaslikheid (asook toekomstige
toepassingsmoontlikhede) van die program vir die ontwikkeling van

psigo-sosiale lewensvaardighede by egpare, bespreek word.

eksperimentele en kontrolegroepe

Demografies gesproke is die eksperimentele en kontrolegroepe

vergelykbaar (sien Hoofstuk 9) In beide groepe word meer as die

helfte van die totale steekproef deur 20 tot 3l-jariges

verteenwoordig. Daar kan dus gespekuleer word dat ouer persone

nie die behoefte aan 'n verrykingsprogram nodig ag nie. Hulle kan
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óf reeds op 'n verrykte vlak funksioneer as gevolg van die

verloop van tyd óf hulle mag rigied vasgevang wees in 'n wyse van

saamwees en nie dinge verskillend wil probeer of iets nuuts wil

leer nie.

In beide groepe word die oorgrote meerderheid van die totale

steekproef verteenwoordig deur persone wat nie voorheen getroud

was nie. Dit sluit waarskynlik aan by die gemiddeld relatief lae

ouderdom van die proefpersone. Alternatiewelik mag dit dui op

die navorsingsbevinding dat tweede huwelike suksesvoller is en

nie verryking nodig ag nie. Dit mag ook wees omdat die maats nou

ouer is, óf waardevolle lesse uit hul eerste huwelik geleer het

(dus meer vaardig) en meer sorg aan die dag lê by 'n keuse van

'n huweliksmaat.

In beide groepe word meer as die helfte van die totale steekproef

verteenwoordig deur persone wat tussen 1 tot 12 jare getroud is.

In aansluiting hiermee is bemerk dat (in beide groepe) meer as

die helfte van die totale steekproef verteenwoordig word deur

persone wat 1 tot 3 kinders het.

Vir beide groepe word meer as die helfte van die totale

steekproef verteenwoordig deur persone met 'n opvoedingspeil van

ambagsopleiding of hoër. Die gevolg is dat vir beide groepe byna

die helfte van die totale steekproef verteenwoordig word deur

persone wat geskoolde arbeid of hoër verrig. Hierdie bevinding

weerspieël weliswaar nie die breër verspreiding binne die

gemeenskap nie. Dit blyk dat lae en werkersklas-persone nie op
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'n verteenwoordigende basis aan die program meegedoen het nie,
en dat dit eerder hoê werkersklas, middel en hoê sosio-ekonomiese
persone is wat aan die program deelgeneem het. Daar kan ook
gespekuleer word dat lae en werkersklas persone 'n beperking van
keuses ervaar, onverenigbare werksure het, verplig word om lang
werksure te handhaaf ten einde vir hul gesin te kan sorg.
Hierdie tendens mag ook die gevolg wees van 'n afwesigheid aan
meevoeling (vir die maat of hul huwelik), 'n tekort aan durf aan
die kant van egmaats, of hierdie persone stel net glad nie belang
om aan hul huwelik te werk nie.

Toekomstige navorsing behoort moontlik die program na die mense
te .neem in plaas daarvan dat persone op vrywillige basis
deelneem. Dit kom voor asof die blote daarstelling van
hulpbronne nie genoeg is om lae en werkersklas persone na
programme te lok nie. Die outeur is van mening dat die koppeling
van verrykingsprogramme aan ander dienste (bv. SANCA-
besprekingsgroepe, ens.) waarskynlik 'n beter kans sal staan om
hierdie mense te betrek, en dus so ook die trefwydte van
sielkundige dienste verbreed. Ander metodes mag dalk ook
huisbesoeke insluit, om sodoende die program na mense te neem.

Vir beide groepe word meer as die helfte van die totale
steekproef verteenwoordig deur persone wat volgens hul eie
subjektiewe oordeel so gelukkig soos die meeste egpare, tot baie
gelukkig is. In verryking is die hoof doelstelling voorkoming.
Deur hoofsaaklik met funksionele egpare (huwelike) te werk, kan
dit verdere afname in huweliksteurnisse bewerkstellig.
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vir beide groepe word meer as die helfte van die totale
steekproef verteenwoordig deur persone
professionele persoon vir indiwiduele
gekonsulteer het nie. Vir baie van

wat nog nooit 'n
of huweliksprobleme
die persone in die

eksperimentele groep was dit die eerste keer dat hulle
voorligting ervaar het of dat daar na hulle op 'n aandagtige
manier geluister is. Dit kon moontlik 'n halo-effek veroorsaak
in die sin dat deelnemende egpare moontlik sukses oordryf het.
Mense se moontlike motivering mag moontlik daarin gesetel lê dat
hulle hierdie nuutgevonde aandag en die positiewe gevoelens
daaraan verbonde (dat mense na jou luister), geniet het en dit
so lank moontlik wou laat duur. Dalk wou sommige persone
hierdeur aan hulself of ontken dat hul probleme het, of dalk is
die verkreë resultate (veranderinge) die gevolg van die
uitwerking van die program.

11.3 Bespreking van die statistiese analise met betrekking
tot die program

11. 3.1 Ontleding van die belangrikste navorsingshipotese

Die groepe was vergelykbaar omdat voor-toetstellings nie
beduidend van mekaar verskil het vir eksperimentele en
kontrolegroepe nie. In hoofsaak was beide groepe dus dieselfde.

Soos in Hoofstuk 10 duidelik blyk, is statisties-beduidende
verskille opgemerk ten opsigte van daardie egpare wat 'n
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huweliksverrykingsprogram ondergaan het en daardie egpare wat nie
'n huweliksverrykingsprogram meegemaak het nie. Met ander
woorde, die eksperimentele groep het gemiddeld beduidend beter
gevaar as die kontrolegroep ten opsigte van al vier die
konstrukte (Diadiese Konsensus, Affeksionele Uitdrukking,
Diadiese Tevredenheid en Diadiese Kohesie) soos gemeet deur die
Diadiese Aanpassingskaal. Beduidendheid is in alle gevalle op
minstens die 5%-peil aangedui. Hieruit kan afgelei word dat die
egpare in die eksperimentele groep se kennis en uitlewing van
psigo-sosiale lewensvaardighede (hul huweliksaanpassing/kwaliteit
van hul huwelik) noemenswaardig uitgebrei het. Ook hul
sensitiwiteit ten opsigte van menslike problematiek en hul
empatiese gerigtheid het as gevolg van die program se invloed,
positief ontwikkel. Dit stem ooreen met die verwagtings wat deur
Denton (1986) asook deur Mace en Mace (1975) gestel word. Dit
is veral betekenisvol indien in aanmerking geneem word dat die
program oor 'n relatief kort periode toegepas is.

dat na hulle geluister is. Dit het moontlik 'n halo-effek

Voorts wil dit voorkom asof hierdie spesifieke teikengroep wel
baat kan vind by si.eLkuridiqe intervensie. Hierin lê egter
moontlike kritiek. Vir baie van die mense in die eksperimentele
groep was dit die eerste keer dat hulle voorligting ontvang of

veroorsaak in die sin dat persone moontlik hul sukses oordryf het
om positiewe terugvoering te kry vanaf die Psigo-

ontwikkelingskonsultant of ander groepslede, of omdat hulle nie
wou erken dat hulle wel probleme het nie. Dit was waarskynlik
minder moontlik aangesien die biografiese vraelys asook die
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Diadiese Aanpassingskaal, anoniem voltooi is. Die outeur stel
eerder voor dat sodanige sukses by hierdie groep wel die gevolg
is van die aanleer van sekere psigo-sosiale lewensvaardighede.

Aangesien die Suid-Afrikaanse samelewing 'n toenemende tendens
tot egskeiding toon, wil dit voorkom asof die program vir die
aanleer van psigo-sosiale lewensvaardighede by egpare as
beleidsaanbeveling vir die regering (Departement van Maatskaplike
Dienste) kan dien. Dit kan moontlik 'n waardevolle bydrae lewer
tot die Heropbou en Ontwikkelings-Program (H.O.P), gegewe die
moontlike sukses, koste-effektiwiteit en voordele onderliggend
aan die program, ten einde dienste wyer beskikbaar en makliker
toeganklik te maak veral by tradisioneel benadeelde en
plattelandse gemeenskappe. Die program kan selfs as
regeringsprojek aangewend word en geïmplementeer word veral deur
gemeenskapsentra, F.A.M.S.A, klinieke, hospitale,
gemeenskapsleiers, godsdienstige leiers, en dies meer, sodat dit
wyd beskikbaar en maklik toeganklik is vir die benutting van alle
suid-Afrikaners.

Die outeur is van mening dat groepleer veral 'n positiewe
uitwerking op die verkryging van die bemoedigende resultate gehad
het (sukses van die program). Die wete dat ander persone
(deelnemers) soortgelyke probleme of kwessies beleef het, het
as't ware die deelnemers aangemoedig om hul gedagtes meer vrylik
te deel asook om hul gevoelens en opinies te stel. Deelnemers
het ook die idee onwikkel dat probleme nie uniek tot hulself as
indiwidu of as egpaar is nie, maar dat ander hulself "ook in
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dieselfde bootjie bevind".

Daar is besluit dat die aantal deelnemers vir groeponderhoude nie
meer as tien persone moes beslaan nie. Dit het aan die
deelnemers gespreksgeleenthede gebied, terwyl die groep ook nie
so groot was dat groepsdinamiek 'n situasie kon veroorsaak waar
indiwiduele groeplede in die agtergrond kon bly of uit die groep
kon "verdwyn" nie.

Die deelnemers het die groep as 'n belangrike
ondersteuningsnetwerk ervaar waar hulle egpare kon identifiseer
van wie hulle graag sou wou leer asook egpare teenoor wie
deelnemers van hul besondere sterkpunte kon bekend maak. Die
groepsituasie het egpare ook meer aandagtig gemaak omtrent
verskillende beskouings oor 'n sekere kwessie asook verskillende
benaderingswyses ten einde 'n probleem te kan oplos. Deelnemers
het ook in die groepsituasie ervaar dat hulopinies
geldigheid/waarde het alhoewel dit moontlik met ander se sienings
mag verskil. Die deelnemers het ook geleer om ander se opinies
te respekteer. Die deelnemers/groeplede het ook probeer om
mekaar reg te help as daar op 'n sekere kwessie vasgehaak is.

Die outeur is van mening dat groepleer, ontwikkeling en
aanpassing in die huwelik (verhoogde huweliksgelukkigheid)
positief beïnvloed het en dus bygedra het tot die bemoedigende
verkreë resultate.
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Die effektiwiteit van die program het waarskynlik gedeeltelik

daarin gelê dat die aanbieder op 'n entoesiastiese wyse van 'n

verskeidenheid aanbiedingsmetodes en selfwerksaamheidmodelle

gebruik gemaak het. Schneider en Byrne (1985) sonder ook geen

besondere opleidingsbenadering of -tegniek uit nie, maar skryf

die sodanigesukses eerder toe aan 'nvan programme

verskeidenheid van faktore rakende die teikengroep soos ouderdom,

jare getroud, aantal kinders, aanvanklike gebreke, geslag,

instruksionele opset en die vaardigheid van die

opleier/aanbieder. Al vier die basiese opleidingsprosedures,

naamlik operante kondisionering, modellering, afrigting en

sosiaal-kognitiewe prosesse, kan dus volgens Schneider en Byrne

(1985) die deurslag gee. Dit was ook die ondervinding met die

huidige navorsing.

Fitzpatrick (1988), Pruitt en Rubin (1986) is egter van mening

dat sosiale gedrag wat op samewerking gebaseer is, makliker 'n

toename in positiewe ontwikkeling toon aangesien egpare mettertyd

besef wat van hulle verwag word en gevolglik dienooreenkomstig

optree. Dit geld veral vir sosiale gedrag wat eie inisiatief en

die uitreiking na ander impliseer. Hierdie feit sal in gedagte

gehou moet word by die deurlopende implementering van 'n program

vir die ontwikkeling van psigo-sosiale lewensvaardighede by

egpare, want dit sou kan wees dat die egpare, toe die program

toegepas is, alreeds besonder ingestel was op samewerking in die

algemeen.
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Die aanbieder was entoesiasties in sy aanbieding van die verskeie

werkswinkels, en het dit as 'n belangrike doelstelling geag om

vir deelnemende egpare 'n groeiklimaat te skep waarbinne egmaats

hul organismiese potensiaal kon ontwikkel. Die aanbieder het

veral klem gelê op die voorkoming van ongunstige ontwikkeling,

asook op die inoefening van spesifieke vaardighede, na gelang van

die behoefte of situasie. Deelnemers het die aanbieder as altyd

vriendelik beskou. Die aanbieder het aan deelnemers die idee

oorgedra dat hulle almal waarde het - wat as rede kan dien vir

die feit dat deelnemers voortdurend op hul gemak was en graag

openlik oor byvoorbeeld hul gevoelens en gedagtes gesels het.

Die program is saamgestelom groei in die hand te werk. Die feit

dat deelnemers in 'n groot mate bygedra het tot die finale

struktuur van die program mag daartoe bygedra het dat deelnemers

in 'n groot mate met die ingeslote temas kon identifiseer en

verbonde daartoe was. Die spesifieke temas dek ook 'n wye

spektrum van vaardighede wat as essensiëel beskou kan word vir

die vestiging van'n gelukkige huwelik.

Uit die voorafgaande is dit moeilik om haarfyn aan te wys watter

een van aanbieder- of programeffek die deurslaggewende effek op

die gunstige verkreë resultate gehad het. Die outeur wil graag

spekuleer dat die interaksie van die aanbiederseffek en

programeffek beide 'n belangrike rol by die verkryging van die

gunstige resultate gespeel het, maar dat die programeffek

waarskynlik die deurslaggewende bydrae gelewer het terwyl die

bydrae van die aanbieder egter nie as gering geskat moet word
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nie.

Die feit dat egpare vrywillig aan die program deelgeneem het, het

waarskynlik ook daartoe bygedra dat deelnemers baie gemotiveerd

en veral entoesiasties was waar hulle aktief betrokke was. Die

struktuur van die program het dit ook ten doel gehad om

verwarring aan die kant van deelnemers uit die weg te ruim en dit

te vervang met hoop - hoop vir verandering, persoonlike groei en

groter huweliksgelukkigheid en tevredenheid. Hoop oefen 'n

kragtige trek uit na konstruktiewe verandering. Die program het

dit ten doel gestelom realistiese hoop in die lewens van persone

as indiwidue en egpare te mobiliseer. Groei-voorligtingsmetodes

help mense om hul probleme te hanteer in die konteks van

realiteit-gebaseerde hoop (Clinebell, 1975) Dit veroorsaak nie

net dat probleme verskillend lyk nie, maar verlos ook baie

energie sodat probleme konstruktief hanteer kan word.

Slegs wanneer die potensiaal van hoop vrygestel word sal egmaats

hul latente huwelik ontdek - 'n huwelik met meer hoogtes en

dieptes, meer lewe en konflik, meer geesdrif, pyn en vervulling

as wat hulle hulself gewoonlik voorstel (Mace, 1976; Miller,

1975) . Die groei-benadering poog soos veronderstel deur die

program om egpare te help om hoop te aksualiseer deur nuwe

vaardighede vir spysiging aan te leer, eerder as om hul liefde

te verhonger.

Alhoewel die resultate besonder bemoedigend is ten opsigte van

die voorgestelde langtermyn-implementering van' n program vir die
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ontwikkeling van psigo-sosiale lewensvaardighede in die huwelik,

moet in gedagte gehou word dat al die programdeelnemers werklik

baie entoesiasties was en dat hulle spesifieke bydrae tot die

sukses van die program nie gering geskat moet word nie. Dit mag

ook moontlik wees dat deelnemers, vanweë hul besondere

motiveringsvlakke r meer aandag/klem geplaas het op die inoefening

van vaardighede soos aangeleer deur die program, buite die

groepsituasie.

Daar is geen beduidende verskil tussen die eksperimentele en

kontrolegroepe te opsigte van tellings behaal op die Diadiese

Konsensus-sub-skaal en die Affeksionele Uitdrukking-sub-skaal by

na-toetsmeting nie, maar daar is wel 'n duidelike beweging in

gemiddelde tellings in die eksperimentele groep met betrekking

tot voor-toetstellings vir hierdie skale, terwyl gemiddelde

tellings vir die kontrole groep relatief konstant gebly het. Dus

kan daar gespekuleer word dat die program wel 'n positiewe impak

uitgeoefen het op die aanleer van vaardighede, soos met hierdie

skale gemeet, alhoewel die tellings (verskille) tussen die twee

groepe egter nie beduidend was tydens na-toetsmeting nie.

Daar is ook geen beduidende verskil tussen die gemiddelde

tellings van die eksperimentele en kontrolegroepe ten opsigte van

tellings behaal op die Diadiese Kohesie-sub-skaal byopvolgmeting

bemerk nie. Daar is egter wel 'n duidelike beweging by gemiddelde

tellings in die eksperimentele groep met betrekking tot na-

toetstellings en opvolgmetingtellings vir hierdie skaal bemerk,

terwyl gemiddelde tellings vir die kontrolegroep relatief
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Daar kan dus gespekuleer word dat die
program wel 'n positiewe impak op deelnemers gehad het / en dat
vaardighede onveranderd gebly het en skynbaar selfs vermeerder
het, alhoewel die gemiddelde tellings nie beduidend was by
opvolgmeting nie. Gegewe die feit dat opvolgmeting drie maande
na na-toetsmeting plaasgevind het en die winste (as gevolg van
die impak van die program en groepondervinding) volgehou en selfs
verder uitgebou was, wil dit voorkom asof die effek daarvan vir
deelnemers op die langtermyn besondere waarde inhou.

Met betrekking tot die implementering van die program vir die
aanleer van psigo-sosiale lewensvaardighede, is die volgende
probleme ervaar:

Voor die aanvang van die program was dit besonder moeilik om
egpare by die studie te betrek. Die outeur het ill 500
uitnodigingspamflette van huis tot huis in mense se briewebusse
versprei; verskeie godsdienstige groepe is genader; uitnodigings
was ook op strategiese plekke soos byvoorbeeld klinieke, kerke,
moskeë, en biblioteke se kennisgewingsborde geplaas.
Sielkundiges by Lentegeur Psigiatriese-Hospitaal asook
maatskaplike werkers het onderneem om belangstellendes na die
outeur te verwys. Op hierdie stadium was die aantal
belangstellendes vir die deurloop van die program maar relatief
klein. Baie indiwidue het 'n belangstelling getoon in deelname
aan die program, alhoewel hul egmaat nie noodwendig daarin
belanggestel het nie. Dit kan gesien word as 'n uitvloeisel van
die stigma wat mense {veral die Kleurlinggemeenskap - grotendeels
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omdat dit iets nuuts vir hierdie groep is) aan sielkundige of

huweliksintervensie koppel. Hulle beskou die huwelik steeds as

privaat en nie oop vir die inmenging van ander nie. Deelname aan

of selfs blote belangstelling in huweliksverrykingsprogramme vir

die aanleer van sekere vaardighede is vir baie mense 'n ope

erkenning dat hulle probleme ervaar of selfs dat hulle patologies

is, of dat ander hul as slegte persone sal beskou.

Dit was eers nadat die outeur die uitnodiging in

Plainsman", geplaas het dat meer

die

gemeenskapskoerant, "The

belangstellendes na vore getree het. Hieruit is die uiteindelike

proefpersone met betrekking tot die huidige studie aangevul.

Die ontmoetingsplek was verder grotendeels geskik vir die

daarstel van 'n groeiklimaat waarin die aanleer van sekere

vaardighede effektief kon geskied. Gegewe die feit dat in die

meeste gevalle, een of albei die egmaats deur die dag werk, moes

die program in die aand aangebied word. Sommige persone, veral

dié wat nie hul eie vervoer besit nie, was bang om die sessies

in die aand by te woon uit vrees vir hul veiligheid (ondanks die

feit dat die ontmoetingsplek in 'n relatief veilige plek geleë

is) .

Op grond van die statisties-beduidende positiewe uitwerking van

die program, wil dit voorkom asof die program besonder geskik is

vir die uitbouing en nastrewing van die aanleer van psigo- sosiale

lewensvaardighede by egpare.
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11.4 Kwalitatiewe bespreking van die program

* Egpaardeelname was veral entoesiasties waar hulle aktief
betrokke was. Op die egpare se voorstel is die instruksies

In hierdie afdeling word volgens die patroon van aksienavorsing,
en volgens die sistemiese evaluering van terugvoerinligting ,
enkele opmerkings oor die behandelingprogram gemaak. Ten spyte
van die feit dat slegs een aanbieder (die huidige navorser)
tydens die voorbereidende en die eksperimentele fase betrokke
was, is baie positiewe terugvoering ontvang. Soos versoek, het
egpare na elke sessie mondelings terugvoering gegee. Die
belangrikste spontane aanvullings deur egpare kan soos volg
saamgevat word:

* Die program is as ideale hulpmiddel vir egpare gesien vir
die ontwikkeling van psigo-sosiale lewensvaardighede.

* Die totale tyd wat vir die navorsingskedule aanbeveel is,
is as toereikend deur die meeste deelnemers ervaar.
Sommige van die deelnemers het egter gemeen dat meer tyd
vir beter deurlopende hantering van temas gelaat kan word.

* Egpaardeelname was deurgaans spontaan en gemaklik.

* Die intelligenter en beter aangepaste egpare het oor die
algemeen gouer en beter insig ontwikkel ten opsigte van
psigo-sosiale lewensvaardighede.
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en inhoud van die program soms in Engels verduidelik
(sodanige uitklaring het by al die deelnemende groepe

plaasgevind) .

die omkeerbaarheid van denke is voortdurend aangespreek,
byvoorbeeld waar egpare situasies wat op ander van
toepassing is, ook op hulself moes toepas (ook by baie
geleenthede waar hulle die aangeleerde vaardighede moes

toepas) ;

* Uitgebreide gebruik van die program is deur al die
deelnemers aanbeveel.

* Die deelnemers was dit eens dat die program binne die
huwelik van baie nut vir ander egpare sou wees.

Sekere kenmerke is ook deur die deelnemers uitgelig rakende die
breër teoretiese rasionaal van die program. Die volgende aspekte
rondom die egpare se ontwikkelingstake en -vlakke is in die loop
van die programtoepassing uitgelig:

Kognitiewe ontwikkeling

die feitdat egosentrisme afneem en dat die gedagtes,
gevoelens, en motiewe van ander mense in ag geneem word, is
deurlopend in die program aangespreek;
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daar is ruim voorsiening gemaak vir die ontwikkeling van
onderskeidingsvermoë tussen oorsaak en gevolg van gebeure

en situasies;

die meeste van die aktiwiteite in die program is
groepaktiwiteite en die onderskeie besprekings skep ruim
geleentheid vir sosiale interaksie.

desentrering het plaasgevind (egpare kon, en moes op meer
as een situasie tegelyk konsentreer) .

Uit die voorafgaande aspekte met betrekking tot die kognitiewe
ontwikkeling van die egpare, word dit bevestig dat sosiale kennis
ook by hulle ontwikkel het. Dit is baie bemoedigend, want
volgens Bye en Jussim (1993) sluit sosiale kennis selfbewussyn
en selfkennis in, wat weer op hul beurt belangrike faktore is by
die ontwikkeling van psigo-sosiale lewensvaardighede.

Sosiale ontwikkeling

die egpare het geleenthede gekryom 'n sensitiwiteit vir
ander te ontwikkel (hier is die rol van die portuurgroep

uitgelig) ;

In die geheel gesien is die leerproses, wat inherent is aan alle
aktiwiteite binne die huwelik, uitstekend benut in terme van die
benaderingswyses wat die program vir die aanleer van psigo-
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sosiale lewensvaardighede by egpare (en gevolglik die verryking

van hul huwelik) voorstel.

uit voorafgaande is dit duidelik dat daar grootliks

Vele ander voordele en gunstige resultate is behaal. Egpare het

aangetoon dat hulle groter selfvertroue ontwikkel het en dat

hulle persoonlik gegroei het. Hulle het ook aangetoon dat hulle

nuwe vriende gemaak het wat as ondersteuningsnetwerk kon dien.

Oor die algemeen, dus, was die ervaring 'n aangename en positiewe

een. Die deelnemers se terugvoering dui dus aan dat hulle by die

program baat gevind het beide ten opsigte van huweliksverryking

(die aanleer van psigo-sosiale lewensvaardighede) en in 'n

persoonlike hoedanigheid.

eenstemmigheid bestaan dat die program aan 'n wesenlike behoefte

voldoen en dat dit doelmatig en doeltreffend aangebied kan word.

Die oorheersende indruk wat uit die statistiese resultate en die

kwalitatiewe ontleding van die program na vore gekom het, was dat

die program in die huidige navorsingsprojek wel uitstekend daarin

geslaag het om 'n positiewe bydrae tot die ontwikkeling en uitbou

van psigo-sosiale lewensvaardighede by egpare te lewer. Ook die

persoonlike ervarings van die programaanbieder was uiters

bemoedigend vir die verdere gebruik van die program. Toekomstige

toepassingsmoontlikhede asook enkele aanbevelings sal verder

gevoer word in die volgende afdelings.
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11.5 Toekomstige toepassingsmoontlikhede van die program

Die volgende is
Volgens Meyer

op die voorafgaande besprekings
(1991) dien dit opgemerk te

gebaseer.
word dat

programontwikkeling suksesvol kan geskied binne die raamwerk van
'n sistemiese oriëntasie waarin daar met die volgende aspekte
rekening gehou word: (a) die geskiedenis van 'n sisteem; (b) die
huidige waarneembare gedrag en die simboliese betekenis daarvan;
(c) die toekomsgerigtheid van die sisteem; en (d) met die
teikensisteem se inter-sistemiese verhoudings in navolging van
affektiewe teorieë. So word programme as besturingsmeganismes
sisteemspesifiek, meer aksiegerig, sonder om noodwendig 'n
empiriese kognitiewe beklemtoning in te boet (Meyer, 1991). Vir
hierdie studie sou dit beteken dat egpare van die steekproef in
sisteemspesifieke programontwikkeling op 'n demokratiese wyse
betrek word by die beplanning van intervensie.

Gesien in die lig van die oorwegend gunstige afloop van die
navorsing, is die verspreiding van die program onder egpare in
die breër gemeenskap 'n baie sterk moontlikheid. Alhoewel die
program slegs in Afrikaans opgestel is, sal na gelang van die
behoefte, oorweging geskenk kan word aan die vertaling daarvan

in Engels.

Die outeur glo dat die program op
struktuur en rigting aan die

'n planmatige wyse meer
aspekte rondom veral

persoonsontwikkeling kan verskaf. Die ontwikkeling van psigo-
sosiale lewensvaardighede behoort ideaal gesproke dus deel van
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die alledaagse huweliksbelewenis te word.

Terselfdetyd maak die program dit ook moontlik om die egpare se
vordering op psigo-sosiale vlak te monitor en selfs te evalueer.
Dit is dus 'n nuttige hulpmiddelom egpare se psigo-sosiale
ontwikkeling na behore te takseer. Daar moet dus op 'n
voortdurende basis aandag aan die ontwikkeling van psigo-sosiale
lewensvaardighede by egpare gegee word.

Alhoewel die program nie in sy struktuur as sodanig voorsiening
maak vir indiwiduele intervensiestrategieë nie, het daar tog in
die loop van die eksperimentele toepassing wel geleenthede vir
die indiwiduele hantering van egpare opgeduik. Meer intensiewe
aandag aan leemtes by egpare is deur die navorser, wat as
aanbieder/ konsultant opgetree het, aan enkele gevalle geskenk
nadat dit deur die betrokke egpare uitgewys is. Sodoende is

verder gestalte gegee aan die konsep van Psigo-ontwikkeling,
asook die beginsels van indiwiduele intervensie soos wat
Wilkinson en Canter (1982) aanvoer.

11. 6 Samevatting

In hierdie hoofstuk is die implikasies van die statistiese
navorsing aangedui. Daar is ook melding gemaak van die
kwalitatiewe opnames betreffende die doeltreffendheid en
effektiwiteit van die program. In beide gevalle was die uitkoms
baie positief en kan daar met vrymoedigheid uitgesien word na die
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algemene implementering van die program by egpare.

Dit wil voorkom asof die egpare gedurende en selfs na die
navorsingsperiode besonder in hul skik was met die
toepassingsmoontlikhede en uitwerking van die program. Daar kan
verder die gevolgtrekking gemaak word dat die doelwitte, soos in
Hoofstuk 9 uiteengesit, grotendeels verwesenlik is.

Die algemene gevolgtrekking is dat die program in 'n wesenlike
behoefte voorsien vir die ontwikkeling van psigo-sosiale
lewensvaardighede by egpare. Die navorsing blyk dan in die
geheel suksesvol te wees, met die gunstige kritiek op die program
as sodanig, 'n hoogtepunt daarvan.

In die volgende hoofstuk word aanbevelings verskaf wat gebaseer
is op die studie in sy geheel.
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HOOFSTUK 12

AANBEVELINGS

Hieronder volg aanbevelings wat gebaseer is op die studie in sy

geheel:

* Dit het geblyk belangrik te wees dat groeplede

selfgemotiveerd behoort te wees.

* Die ontwikkeling van sisteemspesifieke intervensies dien
beklemtoon te word. Dit betref veral die besondere
kreatiewe en buigsame aanpassing van vooraf gestruktureerde

programme.

* Die voorafgaande punt beklemtoon die arbeidsintensiewe aard
van grootskaalse verandering in 'n groot sisteem. Die
gedagte van lIopleidingvir die opleiersll dien dus uitgebou

te word.

* Die belangrikheid van sisteemspesifieke intervensies bring
die moontlikheid van aksienavorsing op die voorgrond sodat
wetenskaplike identifikasie en beskrywing van relevante
veranderlikes die kwaliteit van empiriese navorsing en
teoriebou binne die Suid-Afrikaanse konteks kan bevorder.

* Die ontwikkeling van die verhouding tussen ander sub-
sisteme kan moontlik 'n fasiliterende konteks vir die

https://etd.uwc.ac.za/



279

realisering van programme met 'n sterk humanistiese inslag
verskaf. Die huidige program is 'n voorbeeld van sulke

programme.

* Die program sou gestruktureede groepaffiliasie as

* Indien die program in die toekoms gebruik word, sal die
tydspan na gelang van die behoefte waarskynlik aangepas

moet word.

motiveringsbron kon ontwikkel.

* Ten slotte lyk dit van pas om in die lig van voorafgaande
bespreking, ook die moontlikheid te oorweeg dat verskille
wat aanvanklik aan sosio-ekonomiese omgewingsverskille
toegeskryf is, doodeenvoudig sisteemspesifieke of
omgewingspesifieke verskille binne die steekproef kon

weerspieël het.

Die program is so
toepassing/navorsing

saamgestel dat daar
verdere ontwikkeling

uit toekomstige
kan spruit. Die

implikasie is dan dat daar teoretiese en praktiese

klemverskuiwings in die vooruitsig gestel kan word wat
noodsaaklik is vir die verdere ontwikkeling van soortgelyke
programme. So het Meyer (1991) byvoorbeeld empiries aangedui dat
verskillende sosio-ekonomiese omgewings waarskynlik nie net
gedifferensieerde programinhoud vra nie, maar dat dit miskien
selfs gedifferensieerde aanbiedingswyses noodsaak. By
intervensie dien byvoorbeeld rekening gehou te word met aspekte
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soos korttermyn-uitwerkings en langertermyn-uitwerkings en met
huweliksprobleme wat kan toeneem, al is dit soms net tydelik en
op korter termyn.

Verdere navorsing moet moontlik ook die aanbieders-effek van die
program-effek skei. Dit sou dit moontlik maak om meer daadwerlik
aan te dui watter van die twee, aanbieders-effek of program-
effek, beslissend was tot die uitkoms of verkreë resultate.

Daar moet ook gekyk word na die effek van demografiese en
strukturele faktore soos byvoorbeeld geslag, ouderdom, getal
kinders, aantal jare getroud, SES, kerkverband ensovoorts op die
uitwerking van die program.

,n Verdere aanbeveling is dat toekomstige navorsers moontlik
vasstel watter deel van die program (of werkswinkels) die mees
effektiefste was; Asook hoe leer plaasvind: AHA (skielik) of as
'n geleidelik proses.

'n Ander fokus was die aanduiding dat in 'n verkennende studie
die risiko van onvoorsiene steuringsveranderlikes wat empiriese
elegansie kan laat inboet, besonder hoog is. Hier moet
toekomstige navorsers veral waaksaam wees vir moontlike halo-
effekte, gegewe die feit dat dit vir die meerderheid van
deelnemers aan die huidige studie die eerste keer is dat hulle
voorligting beleef of daar na hulle geluister word, mag hulle
moontlik die sukses van die program oordryf het.
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As twee aanbevelings uitgesonder moet word, is dit waarskynlik
die tydige identifikasie en hantering van steuringsveranderlikes
aan die eenkant, en aksiegerigte sisteemspesifieke intervensies
wat in oorleg met deelnemers beplan en implementeer word, aan die

anderkant.

Die bostaande aanbevelings gee aanleiding tot stellings oor die
beperkinge van hierdie studie wat soos volg aangeteken kan word.

Weens die sisteemspesifieke aard van die bevindinge met
betrekking tot die differensiële aard van behandelingsvlakke , kom
die veralgemeenbaarheid van resultate in die kollig, ten spyte
van pogings om 'n verteenwoordigende steekproef te teiken. Die
huidige studie moet dus noodwendig as verkennend gesien word in
'n teikengroep waarvan die sielkundige funksionering van die
betrokke mense in 'n wetenskaplike sin, nie gedokumenteer is nie.

Uiteraard kan daar nie daarop aanspraak gemaak word dat die
program ten opsigte van sy voorkoms en werking 'n kultuurvrye
instrument is nie. Tog is die inhoud van die program van 'n
algemene aard en kan daar met geringe innovasie wysigings
aangebring word wat die program vir feitlik enige egpaar
toepaslik kan maak. Hierdie oop struktuur wat ten opsigte van
die aanbieding van die program voorgestel word, word ook deur
Wilkinson en Canter (1982) aanbeveel.
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navorsing is egpare in die

sonder om onderskeid te trefeksperimentele groepe ingesluit,
tussen dié wat sekere leemtes in psigo-sosiale lewensvaardighede

ondervind en dié wat psigo-sosiaal bedrewe is. Dieselfde vraelys

wat in Bylae B ingesluit is, kan aangepas word om egpare te

selekteer vir spesifieke intervensiestrategieë . Dit sal dus

moontlik, selfs wesenlik wees om soms die program toe te pas op

'n groep egpare wat besondere aandag behoort te skenk aan die

ontwikkeling van spesifieke psigo-sosiale lewensvaardighede.

Hierdie inisiatiewe kan oorweeg word wanneer die program voortaan

op 'n gereelde basis by egpare geïmplementeer word.

In wese kan die beperkinge van hierdie studie ook as toekomstige

navorsingsmoontlike ter aanvulling van die aanbevelings hierbo

gesien word.

Die fokus van die huidige studie was uitsluitlik daarop gemik om

'n program vir die aanleer van psigo-sosiale lewensvaardighede

by egpare te ontwikkel en dan ook om die statistiese beduidenheid

van sodanige program weer te gee.
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OPSOMMING

Sielkundige intervensies kan op verskeie maniere geskied. Die
bekende een-tot-een terapeutiese benadering geld vir die meeste
omstandighede, maar binne sekere kontekste kan die volgende as
nadele beskou word: dit is duur en kan net 'n klein hoeveelheid
(een of twee) persone op 'n gegewe tydstip betrek - met die
gevolg dat baie mense nie hierdie dienste kan bekostig nie en
professionele persone se vernuf/ kundigheid nie ten volle benut
word nie. Dit is veral die toedrag van sake wat in die Suid-
Afrikaanse konteks geld en waar daar 'n groot behoefte bestaan
om meer kliënte gelyktydig te betrek. Laasgenoemde kan onder die
vaandel van die model van Psigo-ontwikkeling gestalte kry.
Psigo-ontwikkelingsprogramme raak al hoe gepas en gewild in die
Sielkunde, Opvoedkunde, en verwante dissiplines.

sosiale ontwikkeling van egpare.
bied
Die

Gesinsielkunde is
betreffende die

'n terrein wat heelwat uitdagings

ontwikkeling van psigo-sosiale lewensvaardighede by egpare is 'n
spesifieke area ten opsigte waarvan tot dusver baie min navorsing
gedoen is en waarvan beslis kennis geneem behoort te word.

Die doel van die huidige navorsing was om 'n program te skep vir
die ontwikkeling van psigo-sosiale lewensvaardighede by egpare.
Verder is gekyk na die uitwerking van die program op 'n
eksperimentele groep egpare. Om die effektiwiteit van die
program vas te stel, is gebruik gemaak van kwalitatiewe
beoordeling van die egpare wat die program deurgemaak het in die
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vorm van informele besprekings. Ten slotte is die algemene

toepaslikheid van die program vir deurlopende gebruik beoordeel.

en wat 'n

Die motivering vir die huidige ondersoek was tweeledig van aard.

In die eerste plek het die outeur leemtes waargeneem in die

psigo-sosiale lewensvaardighede by egpare. Hierdie waarneming

is versterk en bekragtig in gesprekke met getroude paartjies,

maatskaplike werkers en sielkundiges. Tweedens, is die vermoede

dat die ontwikkeling van psigo-sosiale lewensvaardighede aandag

behoort te kry, deur bronne in die literatuur bevestig. Die

meeste van die bestaande verrykingsprogramme het slegs beperkte

aantreklikheid vir potensiële egpare.

Die program wat ontwikkel is om die leemtes in die psigo-sosiale

lewensvaardighede by egpare aan te spreek, bestaan uit die

volgende afdelings, te wete lIKennismaking en lysting van

st.er'kpunt.e"; "Hoekom egmaats rusie maak v , IIWen-wen konflik-

onderhandel ing II; 110mmekaar te verstaan en die kommunikering van

liefde aan jou maatII; IIDiemededeling van jou gevoelens aan jou

maat en die waardebepaling van jul seksuele verhoudingII.

Die aanname was dat daar 'n beduidende verskil sou wees tussen

egpare

meegemaak

nie aan

hetdie egpare wat 'n

(eksperimentele groep)

behandelingsprogram

behandelingsprogram blootgestel is nie (kontrolegroep). Vir die

operasionalisering hiervan is 38 egpare betrek (steekproef)

waarvan 18 egpare (eksperimentele groep) aan die

behandelingsprogram deelgeneem het en 20 egpare (kontrolegroep)
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wat nie die program meegemaak het nie.

vir evaluering is egpare se funksionering as kriterium gebruik.
Die Diadiese Aanpassingskaal (Spanier, 1976) is hiervoor
toegepas. Die program is aan die begin van 1996 vir 'n
eksperimentele groep egpare aangebied. Beide die ewekansig-
gekose eksperimentele groep sowel as die kontrolegroep (N = 76)
is met behulp van die gestandaardiseerde meetinstrument
geëvalueer.

voor-meting is gevolg deur vyf weke van program-aanbieding, na- .
meting die twee daaropvolgende weke en opvolgmeting 17 weke na
programaanbieding.

Die statistiese analise na die uitwerking van die program het
aangetoon dat die eksperimentele groep merkwaardig baat gevind
het by die program. Dié groep het ten opsigte van al die
afdelings wat deur die program gedek is, beduidend beter as die
kontrole groep gevaar. Hierdie bevindinge strook met die
oorwegend positiewe kritiek wat deelnemers oor die gehalte en
toepaslikheid van die program deur middel van informele
bespreking gelewer het.

Ten slotte kan daar gesê word dat die navorsing in sy
hoofdoelwitte geslaag het, naamlik om 'n bruikbare program vir
die uitbouing en ontwikkeling van psigo-sosiale lewensvaardighede
by egpare te skep, en dat sodanige program positief op 'n
kwantitatiewe sowel as 'n kwalitatiewe wyse geverifieer is.
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SUMMARY

Psychological interventions can take place in a number of ways.
The familiar one-to-one therapeutic approach is appropriate in

most cases, but within certain contexts the following can be

considered as disadvantages of such an approach: it is expensive;

it can only involve a small number (one or two) people at any
given time. The result is that only a few people can afford this
type of service, as well as the under-utilization of professional
people's ingenuity and expertise. This is especially the state

of affairs pervasive within th~ South African context, where

there exists a great need to involve more clients simultaneously.

The latter can be achieved by using the model of the Psycho-

development process. As a result, Psycho-development programmes

has become increasingly relevant in Psychology, Education and

associated disciplines.

The purpose of the present study was to devise a programme for

the development of psycho-social life-skills for married couples.

In addition, the results of the programme on an experimental

group of married couples were ascertained. For evaluation of the

effectiveness of the 'programme, a qualitative evaluation was done

by conducting informal discussions with couples who participated

Family Psychology is a field which presents a number of
possibili ties, concerning the social development of married

couples. The development of psycho-social life-skills of married

couples, is a specific area in which little research has been

done to date - a fact which should be noted.
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In conclusion, the general applicability of
the programme for continued use, was assessed.

The motivation for the present research was two-folded. Firstly,
the author observed deficiencies in the psycho-social life-skills
of couples. This observation was reinforced and confirmed
through discussions with married couples, social workers and
psychologists. Secondly, the assumption that the development of
psycho-social life-skills should receive more attention, was
confirmed through relevant literature. Most of the existing
enrichment-programmes have limited attraction for potential
couples.

The programme that has been developed to address the problem of
deficient psycho-social life-skills of couples, consists of the
following sections, namely, "Getting acquainted and listing of
strengths II j "Why couples argue II j "Win-Win conflict negotiation" j

"Understanding one another and communicating love to your
parner"j "Sharing your feelings with your partner and assessing
your sexual relatioship".

The assumption was that there would be a significant difference
between couples that took part in a intervention programme
(experimental group) and couples that did not take part in a
intervention programme (control group). This was operationalised
by involving 38 couples (sample) of which 18 couples
(experimental group) took part in the intervention programme and
20 couples (control group) who did not take part in the
intervention programme.
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During evaluation the fuctioning of couples was used as criteria,
using the Dyadic Adjustment scale (Spanier, 1976) as the
evaluation-instrument. The programme was implemented at the
beginning of 1996 by applying it to an experimental group. Both
the randomly selected experimental group and the control group
(N = 76) were assessed by using the standardized measuring-
instrument.

After pre-testing, the programme was implemented over a period
of five weeks. Re-measurement (post-testing) occurred during the
following two weeks and the follow-on measurement (post-post-
testing), 17 weeks after the implementation of the program.

Statistical analysis (quantitative investigation) after the
implementation of the programme, indicated that the experimental
group derived considerable benefit from the programme. This
group obtained significantly better results than the control
group in every section covered by the programme. These
conclusions agree with the predominantly positive comments of the.
participants about the quality and suitability of the programme.

In conclusion it can be said that the main objectives of the
research were accomplished, namely to devise a functional
programme for the development of psycho-social life-skills for
married couples, and that the validity of the programme has been
established, both quantitatively and qualitatively.
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COUPLES

WOULD YOU LIKE TO ENRICH YOUR MARRIAGE?

Good marriages do not just happen. Like anything worthwhile they

require effort and attention, nurturing and maintenance. For a

marriage to thrive and grow through the years, couples must learn
to communicate effectively.

Learn the skills needed to communicate effectively and to handle

disagreements constructively in a class offered under the

auspices of the University of the Western Cape, called "Program

vir die ontwikkeling van psigo-sosiale lewensvaardighede by

egpare". There will be explanations of constructive behaviour,

demonstrations by the trainer, workbook readings and exercises

and small group activities for practice.

As a participant in the class, you will be asked to do brief

homework exercises, discuss your interest and ideas and practise

communication skills with other class members and to complete

questionnaires. The questionnaires ask about your feelings and

behaviours when you are in conflict situations. Confidentiality
will be strictly maintained.

A series of classes will be offered from April until the end of

May 1996. We will meet for approximately 90 minutes, once a week

for about nine weeks on an evening convenient to participants.
Participation in the programme is free of charge.
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If you are interested in attending the programme or require

additional information, please do not hesitate to contact me,

Lito Daniels, BA (UWe) i Hons-BA(Psych) (Stell) on Ph 32-6760.
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BIOGRAFIESE VRAELYS

Beantwoord asseblief die volgende vrae so openlik en eerlik
moontlik. Dan, sonder om jou antwoorde met jou maat te deel,
plaas asseblief die voltooide vorm in die meegaande koevert en
handig dit terug aan my.

Sommige vrae mag persoonlik en sensitief wees, maar u kan
verseker wees dat u antwoorde heeltemal vertroulik gehou sal
word. U antwoorde gaan slegs gebruik word om sekere aspekte van
die huwelik te belig en om 'n program te ontwerp waarby u sal
baat vind.

INSTRUKSIES

Vul asseblief die korrekte antwoord in of merk met 'n kruisie ln
die blokkie wat van toepassing is.

1. Geslag (Maak asseblief 'n kruisie in die toepaslikeblokkie)
a) Manlik D
b) Vroulik D

2. Hoe oud is u? (Vul u antwoord in die blokkie).

D jaar
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3. Kerkverband (bv. Anglikaans, Nuwe Apostolies, ens.) óf
Godsdienstigeverband (bv. Muslim, Boeddhis, ens.) (Vul u
antwoord in die blokkie) .

4. Hoe lank is u getroud? (Vul u antwoord in die blokkie).

Jaar

5. Was u al voorheen getroud? (Maak 'n kruisie in dietoepaslike blokkie)

a) Ja D
b) Nee D

6. Het li kinders?

a) Ja D
b) Nee D

7. Indien u ja by nommer 6 geantwoord het, noem die ouderdomme
van u kinders.

8. Behalwe li onmiddellike gesin (uself, egmaat, kinders), wie
woon nog in by u (bv. skoonbroer, ouma, loseerders, oom,
nefies, ens.).

https://etd.uwc.ac.za/



9. Wat is u beroep?

10. Watter blokkie beskryf u opvoedingspeil die beste? (merk
net een) .

a) Geen skoolonderrig. D
b) primêre skoolonderrig. D
c) Junior sertifikaat (St. 8) . D
d) Ambagsopleiding. D
e) Matriek. D
f) Na-skoolse opleiding (Kollege,

Technikon, ens.).

D
g) DUniversiteitsopleiding.

11. In'n tipiese dag, omtrent hoeveel uur spandeer u en u maat
saam.

Ure D

321
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12. Maak 'n kruisie
huweliksgelukkigheid
beskryf.

vlak van
die beste

op die lys wat u
(alle dinge in ag geneem)

a) Baie ongelukkig. D
b) DOor die algemeen ongelukkig.

c) So gelukkig soos die meeste egpare. D
d) DOor die algemeen gelukkig.

e) Baie gelukkig. D
13. Het u en u maat al ooit oor egskeiding of skeiding gesels?

a) DNee, nooit.

b) DJa, maar oor 'n jaar gelede.

c) Ja, binne die afgelope jaar. D
14. Sien u tans 'n maatskaplike werker, huweliksraadgewer of

sielkundige vir probleme wat u ondervind as indiwidu?

a) DJa

b) DNee
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15. Sien u tans 'n maatskaplike werker, huweliksraadgewer of
sielkundige vir probleme in u huwelik?

a) DJ3

b) DNee

16. Het u al vantevore 'n maatskaplike werker/ster,
huweliksraadgewer of terapeut vir indiwiduele of
huweliksprobleme gespreek.

a) DJa

b) DNee

https://etd.uwc.ac.za/



324

BYLAE C

https://etd.uwc.ac.za/



"S ....< lI)
:s;! ~1ii !Il f'i)....... <!)

~ >.....~ 0

~
El

~c::., I ~ t>o ]
"0.... (;j !Il~ .:::l ... C::l <!)

C -.
Q ;> ë;j""' ~

§ ....
m::l
::lC
0 "0""' ...... <u C~ d ...

~
~ ] ë;j<u <!) ] t>o

~ >. ~ !Il ~~ ...
<u ...... ._

<!) >...t:l <!) ~ ~ Q ;> .D0...
~~<u ~

~
m

.c-t>o ... <u(;j ~ ~ ] !Il

'"" Q)~ -.i- ::l t>o
]<!) c::r- (;j !Il....

~
~ ~ .:::l ...

<!)

....:l c ~ Q ;> ~... vi'~ -<
~

<u .!:'

~ ~
~ <!)t>o ~ .c-(;jV) ~ .:::l -.

~
t') e t>o '"<::s 0.. ~Eo-. ~

(;j 0 <u

'& .... c ~ ] d
~

c El
._

IZl 8 t>o <!)IZl ... ... <!)

.§ !Il

~ ~
~

.::: ... ::l-< (..j <!) s
~

ti ] IR C) Q t>
~ Q)

~ ~ ... E'
~

-< ~
t>o 'S: Cl)(;j <!)~ ....

~
.D

~
U IZl .~ ::l ~ a

~ 12 c
!Il >......

~
=-, ... <!) ... '"" .D

~ ~
'& <!) .D ] ~

<u
El "0(;j -g <!) ~ >.'. t>o <!) ....<u I".:! 0 ~ -.
c:/5 ë;jc::) Q 'S ... ~ ~ ~~ <!)

]~ t;:j :E.s ~ ..... ~~ 'S .~ <!)
..t:l :0 > "0~ .....<u <!)

0 >.
8 ..t:l !Il

~'t: ~ El '""] (..j

~
<u

~
~ '3 ~ ~ El!Il <!)'"<::s Cl

~
....... t>o c:/5<u ... ~ ~ !Il

~ ~ en~ eo
0.... c- d ::l

~ g..; C ::lt>o
~.~ ~ 0

~ 8 il
~ <!) ~>C <u

] ~'l::: 'S.s ell

~ .5 .S El
<!).... '"" ~.~ ê ~

~
.....

.u'S (..j 1§ ~ '0.5 (;j .s ~
<Il <!)

<!) "0 oS<u Q)ti
~ 8 'r:: (..j d

~
0 l el) § <!)

0 el) a <!)<!) Q)~ !Il .... ..... 'l:::J:! !Il el)~ ... ~ <!)

~ ~
.c- el)t>o .:::l <!)

(;j ....... ~ ~ 'jg § ~.:::l t>o <!) el)<E, > d'"<::s .~ ~
>.

el) '& .~~ .D t>o d.s 0 .~ I::! 'r:: t:.~ ~ ~~. !Il

~

<!)

~ ~~ <!) ] ....
.~ 0.. §

~
dC <u <!) ::r: 0'S ....t: !Il d<!)<u I::! <!)c::., c El ~...

'"" ~
<!)

~ is ::E -..; N
._ .._..

https://etd.uwc.ac.za/



\.0
C'\l
I"Y)

~
'" ~ ]E c:.o "'l:j(::! V)o~ ... >.0) ...
~ Q >- ~

-e~ c..... '" ~ ] ~'" s c:.oe (::! V) ~EO ~ o~ ...
11)...... ......

Q >- >.~ ~ .D

..Q..... ~
~ ~ ] V)

;::s c:.o 'ii

"" (::! V) ]~ o~ ...
tt 11)

Q >- :e

..Q......
~~ ~e ~ ] =o§ c:.o 11)

(::! V)o~ ... ::l" 0) 0Cl Q >- =

s
~>....

~
.D V)

'" ~e ~ El -e.§ ~ 11) e-,c:.o c/) ~~ ~ ~

-e
>....

'" ~s ~
El

~~ ~...... c:.o B~ ~ en V)

-ei0Q3
cU oS"0 t:! =11) 11)

oS e 11)

= Ot: =" 11)11)

~
OJ)11)

'ii 11)
(::! 8OJ) 't- en

~ ~ ~ OJ)

~ § > =11) 11) c..; :e
~

OJ) ::l°0 Ot: o~ lO:: 0sg ~ e ...c:l
~ ..... ... cU

Ot:
11)11) ~ sg

~
.se :e '8 'iio_

e 0 ~ ::lc:.o V)o_ -e ~ El cu 11) ~...... 0 11) Ot::: °C
~

~ 11)
Cl:::: I:.:) Q Cl tt.; >- en

....; ~ or; IC)

https://etd.uwc.ac.za/



r-,
~
fY)

~
"" ~ ]
~

00 "0c::l en.~ ..... e-Q).....
Q >- ë;l~

"0~ >.
~ ........ "" ] ë;l

"" ~
00c:> c::l en ~.§ .~ ......... Q) >.~ ~ Q >- .D

.Q.... ~s ~ ] en
:::s 00 'ii~ c::l ~ ]~ .~ Q)

~ Q >- :.a

.Q.....
~~ ~c:> ~ - ~'§ 00 :Q Q)

c::l en
.~ ..... ::sQ) 8C) Q >-

~ ~>..... "" .D en
~

~
~

El "0.§ ~ e-,.... 00 ~ ~~ ~ ~ f/.)

~
"" ë;l

ï ~
El

~
~
00 ~~ ~ f/.) en

,-._

a::-- i:)I)

:::s ~c:> ...;.~ Q) s::::

~
eo g ~~ c (;joot:)
~ i .§'~ ~s eng- en l .~

~
.... entfl

~ 'E en
Q).... ...... ]

._
]c 0 -SI -...~

t Il) I en oot:) ~
~ ~ ·s ::s "" Q) -d

~ '"S 00 ......... .... s:::: Q) 0c:> Q)
._ .....~ .... ~..2. ~ ~ El '"S .~

'-" ~ 00 El "1::3 ::sQ "0 .... s:::: § '8 ~~ .... 'B> .!>oi ~ ]Il) "0 en
~ ~ Q

~ ~ .t:l Il)

.E' .Dc:> .... <:::S
~

.... '5 ~'t:: ;:i;! g- 'B> ;:i;! c
s:::: l§ 19 00 Q)

.t::
~ ~ ::s

~
eoIl) "" ~" lils:::: .D

._ ~
~ sa Il)

~ .s 0 'iio ::r: ~ 0 .D

~ oei oi c::i.....,

https://etd.uwc.ac.za/



CX>
C"l
fV)

cu...., ~ ,....
~

00 :Q -eC:l Cl)

,::::J .... ;>.,..... ~ ....
~ Cl > c;;

"d
cu ;>.,... ...., ~ ] ~

~ ~
00
.§ Cl) ~......... -.. ~ ;>.,~ ~ Cl > .0

.Q... cu
~ ~ ]

Cl)

;::s 00

~~ C:l Cl)

cu .::::J ....
tt ~

Cl > :a

.Q.....
~~ cu

0 ~ ] d
._
§ 00 ~

.§ Cl).... ::s~ 00 Cl > d

~
~;>.,... ...., .0....,

~
cu

~ ~ El -ee-...... 00 ~ C;;~ ~ ~ Cl)

"d;:._

~
~cu
El

~~ ~
00 ~~ ~ Cl) Cl)

~
.~~

~~
B"d

§ 't:: .~
..: ~

.~ ......
B 't::

~cu I.J"S
~

'3 C:lcu Vl § d
00 ~
~ ~ ~

Cl)::s .0 00... .... .~ ] Ó t'l .S~ C'd

~
.... ~ -E} ~ '1:: .~ lo.,. ~

"d ~
~

P.. ~ Cl)

~ e- ·S 00lo.,. Q) ~ §'t:: -e .g, .0 ....
~ Q)

~ 'il ~ ~ Q)
::S la "d 't:: .0

C ::s {J... ~ 00 > ii ~§ ~
~

0 e-El .d

~
> ~ Cl) ::s ~~ ~ '3 .::::J t'0 ~

~:r: ~ z :r: cu >~ ~

....; ~ !'r) '<t...... ...... ...... ......

https://etd.uwc.ac.za/



0)

~
fY)

<:Il

~
~ ]00 '"0
.~

<Il
3! ... >-........ Q) ...
~ Q :> c;J

'"0

~
>-.

.... ..., ] iJ
C3

~
00

" <Il ~E: .~ ...
....... ...... Q) .....~ ~ Q :> .0

.Q.... <:Ils ~ ] <Il

;:s 00 "il
<:::!' " <Il

~~ .~ ...
Q)

k; Q :> :.a

.Q....... §~
lO:: <:Il '"0<::) ~._

] =8 00 Q)~ <Il

.~ ... ='~ Q) 80 Q :>

~ ~.... ~ >-....,
~

<:Il
.0 Vl

<::) ~ El '"0.§ e-,-.. 00 ~ ~~ ~ ~ en

'"0e-
t-, c;J

~
<:Il
~ ~ ~.... 00 ...~ ~ en <Il

~
Q)·s<::) -.- <Il

·0 Q)
.0

~ ~~ .0
~ 0..

0a .3

Ir).....

https://etd.uwc.ac.za/



a
rY)

Q rY)

.5'
Vl
Q)
..0

~
Vl .... ....Q)
..0 ~ '0
Q)

~
0:.a z

"Cl
'QJ

~ :§
~ 'il

f:!:::! Q)~ eo ..Q Q)

~ 4-< ~ "Cl
0

~ 'il~ Q) Cl)
"S '§~ Q)..t::l ]'t:: ..Q

~
<:.J ....
~ .ê ~

"1:::1
Q) Cl =..... :.a '§ Q)

~ ;:1
..t::l ....

'" <:.J 0..... ~ C) Z
~ 11).t::
c- o
Cl eo

11)~ s::
~ ~ ~

, '13..... Q)8 Cl Cl eo ~Q) s::
~ :.a ~ .... "Cl

~
11)

"S >.
~

11) 'il
..0 ~ 11)

·5 ....
Q)

ê 'e;;

]<:.J ~ §
I:l = -s >~ '& ~ "Cl

~
~
~ ..... Vl C

~ ~
Q)

6 Q) Q)'-'- ~ :.a't::

~ -g
~
I:l .~
t::I., ~.... 0.. -s 11)
:::!

~Cl

~ '&;>-,
~ I:J

~
.... 11)El .... 11) c~ 't:: f-<I:l ::l

:::! 0
Cl ._,
;>-, =s 11)

::l

~
0._,
= ~~ -s..t::l Q) eoVl :::!.... Vl !:1 ~

11)

:::! 8 Cl '60 :.a;>-,tl Q) ] .... :.a _§
~

Cl "Cl Cl Q) == - -:0 ~00 Q) s:: e-., '3 C'.s:: Cl) Cl .~ ._, Q) eo
~.~ '0 .... 't:: .... ..0 11) ::lCl

~ ~
Q) 11) Q) 0

Cl >
~

~ :.a ~ .... ._,
::::: Q) I:l 4-< :::! 4-<

~ :.a e- Cl 0 4-< 0 Cl 0
<:.J 't:: 0 0 ;>-, >.
~

.., .s ~~ "Cl Q) eo eo .... .....,
"S 'il ~ ~ f:! = = Cl "'-. ......... ~11) :::! ~

.... :.a :::! -es:: .... Cl .... ~ "Cl
::l Cl

~
ï:: C'.

~
Q) ;>-, ~ :::! ] ;>-, .~eo c Q) 0 Q)

Cl ~ ~ ;>-, ..0 Vl -E ~ I:l > Vl
Q) e~ 0 00 "Cl Q) "Cl~ s:: 1i 'il ~ > .... 'ilc .~ ~ ~ =-e
~ ~ .... Q) = Q) f:!.... ....

~~ ~ .~
Q) "Cl =§ I:l Q) ~c eo .... ~ eoQ)

8 4-< ~
~

s ~ .....,
~ ~.~ Vl § Q) Vl

~
....

~
0 'S] :0 ~ :r: eo c :r:Q) > -e ~11)

Vl~ ~] 'S '<Ï t-...:Q" Q ...... ......

https://etd.uwc.ac.za/



'8z

.e- il)

~ "0

~ 'iien

.e- .a
_
~
<:::> t:l
._
~

il)

;:::I~ 0
\) z

s il)

, ï:l
'B- ... il)

~<:::> 00s:::
~ .... "0s::: il)

~
(::! il) 'ii
"S ~ e

<Il ta"S
'& >

il) "0.... C... '"
~ ~

il)
il) il)

'J::: ~ :.a

<Il
"S il)

'& 7J
~ t:l::::: il) il)

~ 'J::: f-< C

'" "'-. Q.,
O(l .... 0....·s ~

0

"S ;:::
O(l

il)... >
~ ·s >. "'-.<:::> ._,

~O(l
~~

C'-. C'-. C'-.~ "0 "t._ :.a s il) Q)
"S (::! ;:::I

~
..cl

til "0 00 "'-.
~ ;:::I:::I 'ii

~
~ 0<:::>

~ ~ il) :::I b;.....
~ > <:::>

(::! il) ;>-, il)

{5 t:), 00 ;:::I ... 00
il) ;:::I .... 0

~ ~s::: .... 0 0 :::I ._,
:::I ._, <:::> .S ;3

~ <:::> ..cl
t:l ;>-,

;>-, E '_'

<:::> d' il) ·s .... I::'
~~ ~ il) ;:::I

m ~ <Il
il) 0 ~ "S<:::> (::! El ._, .... <Il >. =-..s:::

~:::I il) t:l ;:::I ....
~ ~

0_' <:::> 00 il) 0
~

0
;>-, ~ '" 8 ._, ~:::: '" '8I il) E >. ~

~
<Il :::I ._, :::I5 :.a il) <:::> El <:::> ;:..:.:::O(l .... 00 ;>-,

il)
;>-, >. '"0 t:l <:::> il) <:::> .... ._, .....

~ 0 :.a Q z Q ~ '" 0..t::l ...... ,_..

00 oi c::i...., ...., t:"I

https://etd.uwc.ac.za/



.........oo
Z

.0 Il.)

~ "0

~ 1)
en

.0
~~

so::
·s =S Il.)

;:::l~ 0
<:> z

s Il.)

I 'S
~ .... Il.)

~C) OIlso::
~ ... "0so:: Il.)

~ ~
Il.) 1)
~ Il.)...

<u §-s ;>
'& ~ "0.... VJ 0
~ ~

Il.)
Il.) Il.)

'':: ~ :.a

<u-s Il.)

'& ~
~ =::::: Il.) Il.)

~ '':: f-< C

"-. is
~

-.. ~~.... s Il.)§ C' • El.~ ~<::J;
VJ c,.... e .CtJ 0<u e

f§ .... ~ ~c:::s ~
~~ El El.... ;:::l .... ;:::l:::t 0 :::t 0C) ....., C) .....,

;:>--, = ;:>--, = "-.

§ Il.) § Il.) ~:>.. :>.. ~....., .....,
:::t

~
:::t ~ .... C'.

C) C) • ....
;:>--, ;:>--, "-. Il.) :::t

mEl ~ C).g .g ~ . ......C'.
"0 C "0 VJ ] ;:::l1) 1) Il.)

~ s <u Il.) 0~ so:: Il.) ~ .....,
~ ~

...
Il.) .r.-, Il.) a :::t :>..
OIl OIl C)

.....,
~ ~ .... Il.) ...... =Il.) <u Il.) VJ Il.)

~
0

~ -s 0
Il.)

C) 0::r:: C) ::r:: VJ Cl en

.....; <'i ....;
("'l ("'l ("'l

https://etd.uwc.ac.za/



'8z

.ê- o~ "0

~
Q)
ti')

""'::::::
~c:::!

J::::
Cl !:l'§ 0

;:l
0

C) Z

J:::: 0

~ I 'S.... 0
Cl Cl en ~J::::
~ .... "0J:::: 0

~ ~
0 Q)
::E ~

~ ~'S
'B- >

~ "0.... Vl ~
"" ~

0

~
0 0

't:: ::E :.a

~
'S 0-'B- "@

.... ~ !:l 0.... 0~ 't:: 1-0 ~

0
Vl

~ 'S
..c:l

._
atl

;::j ~c 'S·s .0
~

~gr
00

~
~
~
~ s (;'.

Q)
.... <'-. El 0
;::j ~ ;:l

"0
C 'S 0 Vl
;>-., ......, en
§ ~

!:l :§00s 0 Q).... >-. -;::j ......, Vl
C ~ El §;>-., ....
c ~ 0

0 Q)
Q ·s Z .0

>:t
N

https://etd.uwc.ac.za/



';I'
(")
(")

'0

~
"i)
~

~ CU
bl)

~ ....
CU

~
CU

~

~ ....
<:::l CU bl)

<Il ~ .i!J
'-' Q ....<§ CU CU

J.I..l 0..

~
~ CU CU

CU

~
CU ~~.... ....

<:::l <:::l 4-< CU

~ 0 0..
~ Q ....
<§ .~ CU CU

CU
J.I..l ~

CU
CU

.... ~ ....
<:::l <:::l 4-< CU

'0'S 0 0..
<Il ~ i'-' t:: Q ....
<§ .~ ~ CU CU

CU
J.I..l ~

'S ....
~

CU

~
~ 0......

<:::l
.... CU
CU ~ '0
'0

~<--.
~

<Il Q
~ ,.)

~
Qt:: CU S

~
c-. ....:j <:::l CU

~.... ë..:::!
<:::l

~;>-.,

~ S
<:::l ;:l ...
:::! 0 ~ ·0<:::l .....,

~
0;>-., Q Z

~

CU
;:l
0.....,

<Il Q
~ CU

til.... til

:::! E!
'-' CU'-'<:::l ~ "i)
~ CU

~
til

.0 til
t:: CU .~
~

bl)

CU ~ CU
0() -g ;>

~.~ CU <Il CUbl) 0() ...."0 t:: 0.. C>Ó:§ <:::l til;>
'ti CU ·5~ CU bl)

'S:.a ~ CU<Il '0 ~-s -g 0() Q vi ~·ê CU CU <:::l CUS .> .... CU ...,
CU.s CU :g tci

~
......., "3 0..

:::! <cu :::!
.~ CU -s til

t: CU<:::l til -g <Il .0;>-., e-, .t:;: 0()

~

.~....., ..., til ~ s '1:j

~
:SJ ;:l <:::l Q CU ;>-.,:::! 0 "3 ~

-..
~

til ~ .... .§CU .§ bl) ~'0
~

0 .3 j a~ "i) >- ... cutil -cu

~
....
cu
CJ)

~ cu
<r) 'Ó e-;:i5 0

::r:: ('l ('l ('l

https://etd.uwc.ac.za/



lt)
CV)
CV)

'0

~ V
<U....

~ <U
00

~ ....
<U

~
<U

~

~ ....
~ <U bl)

~ Jo! ~= ....s::: <U <Ua ~ p..

~
~ <U <U

<U

~ ~ ~
lo., .....c ~ ...... <U

<Il 0 p..
~ <..J = ....
<S .~ <U<U <U~ ~

<U
<U

lo., ~ ....c ~ ..... <U
]<Il 'S 0 p..

<Il
<..J <..J s::: = .... :3<S .~ ~

<U<U <U S~ ~

'S ....s::: <U
s::: C ~ c,

E: ....
~ ~ .... <U

<U Jo! 1~ '0...., = =~ s::: ~ <U.....:j C <U

....
'(5
o
Z

.~ .!o<ie <U

~ 'ë'
~ c,

s::: =c
~...

<Il
'S

ft<Il
0()

~
~ ~
~ ~

oë
<"'l

https://etd.uwc.ac.za/



.... ~~
<::> -?-, :.r;;l

·s
Vl.....
<U

~
>

~ El
~ ~e
Cl, <U

~
~

~ ~
.... 0-
<::> <U

~
0-
.9.~ <U

·5 ~
~ '"<U
'& ~

~
<U

~ '8
~

<U.g~§ <U
OIl

"1::;s .....
~

<U
"0

~ ~
8S <U

~ :El
.s Vl

~ El
~ .~E: <U~

~
._
....~ <U'S ~._
~ §~
~ >
S ~

<U

~
<U
OIl

~ 'S
<U

~ 4-0

~
0

00 ~(j
,:::l 'S"1::;s

~
Q

't:: ]
~ Vl ti.....
<::> <U s'" >

"1::;s Vl 4-0

13 .-..._ El 0
c) 0 '"~ s::: Vl '-'

~ .... ~
~00 Cl <U

(j El
'" ~ 'S
~ "'" ~ "0

Vl '-'
't:: ~

~
w

~ 8 <U
.t::l

Cl ~ Vl 1'" El~ ~ 0..... Vl

§-
~

<U 0

8 l;l 8
~ §J <U

1:3 >
<U <U._

~
..... El1 0 <U0 :i5.... ....
~~ (3 8Cl~ Cl, ~ 0-

(j ~ <U 4-0

'" 'S OIl 0
00 ~s::: 00 ~ .s._

<U

'S ·ê <U
..t::l

~
~

OIl 'il
E: '~ -<U<::> .~ OIl

'"~ ~ 0 <U

~
Vl 'S

(j
,~ 's.

~
Cl
't::

~
0

~ .s §~ ~ Q >

<U I~
<U
Z

~ '" I I I I::.::; ......

~ ti'".... 'S
~ ~ ~ t::l
"1::;s 0<U ~ 0
~ Vl ....
't:: ..... 00 <U

';; .~
.D

<::> <U

S OIl ;E<U <::>
00 0 ~

<U

,5 El :.:::.... <U~ <U
~ Z~ E-<

oi <:)
C"l ""l

https://etd.uwc.ac.za/



.... § .S.., r-,
<::)

E > en !Y)
'1:l Cl) !Y)'& ~

=@

~
'-"

C>O ......
Cl) ~·5 ~

~ en
C>O Cl)

~ ~ ,D

.... ~'& 8 en
Cl)

<u ~ ,D

~ ~ Cl)

~
Cl) ~Cl)

~ 1:: C>O
<u

Cl) ~-s > ~
tl

. ::I
C>O 0

~ .:i. ~
-E

~ Cl)~ >..... ~ "il ::If;} <::) C>O 0 1:: ~..... 't:: . ._.,
• .Q .s § ~ .§
~ ~ § ;...

~
0

~ ..... ~
-e • >-~ 'il~ <::) '1:l -=• ;:>-., '1:l C>O..... '& £3
~.5 Cl) ..Q<::)

~ 0 "il C>Ot::l..

J ~~ C>O

~ § <"-> en

~ 00 ~
....._

~ • ~ "il~ >.~
~

c:::s S o8 '1:l ~
<u 0 ~~ .., -E0() C>O

I:: Cl) Cl)

.:i.
._

>-s ::I ~~ ...... 0 .... C>O
~ ...... ._., '" :sc:::s .S ~

~<::)
't:: ,_; -e "il ('

~
Cl) E

.Q ~ 'il Q.. • ~ 'a Cl)

~ ·5 -= Q.. ~ tll o
C>O ·C

..... ~
~

en~ Cl)
<::) ~ ~;:>-.,

·5 '& - ElCl)
C>O 0 C>O.., <u~ ~ § Cl) <"-> :s·5

~
> '<il

~
~

Cl) 'S • E
'1:l ti :il <1)

~ <u Cl o
-s C>O ~

'& ~
Cl) ......

~ -g .~
..t:) Cl) :0 C>O~ 't: -~ ~

Cl) .~ ~~
en ~~ ~ ~ ~ .~~ ~ <1) "il.... Cl)

~
t:: jEI:: .... > •
._ ~ 81~ ~ C>O
...... si..t:) ~ :::s ~ ~

~ "ti ....
0 vi~ '- 0.... 1 ~

C>Os ~
~ C>O

~ .... Cl) :s.g Cl) ::I
~..... 1:: 0 ~f;} <u Cl) -= ~

::I
> .... ..Q "il "il..... -s Cl)

<u .ê- > .~ ~ -e 81• ~ si Cl)

~ ~ s c.::~ Cl) en
0() -g Cl)'- Cl)

.~ ~ El<u Cl)
C>O

-9 ] "0
Cl)

C>O...... > ~ ..Q
~~ ;.>-...e, Cl) § ~ ~<u ....

'1:l > en-s c.; Q.. '1:l • ~ c:::s .... "il-e <1)

81s .~ 0 ......
~ Jj si ...

Cl) :3~ Cl) tbtl ~ .... Cl)§
~

Cl).g <::) ~
't:: Q.. Cl)

<u .Q Cl) C>O

~ ~ 0 "il OJ)
C>O '"

.....;
"'1

https://etd.uwc.ac.za/



11

r:-.gp
:.a
~
Q)
:>
::Io.....,
la
:>

J
Q):.a....oo
Vo
:>
:>-......,

Ij
::I
<Il

....
Q)
Q)

El
Elo....
Q)

.~

.~

https://etd.uwc.ac.za/



339

BYLAE D

https://etd.uwc.ac.za/



HANDLEIDING EN PROGRAM VIR DIE

ONTWIKKELING VAN PSIGO-SOSIALE

LEWENSV AARDIGHEDE

BY EGPARE

340

https://etd.uwc.ac.za/



INHOUD

341

BLADSY

ALGEMENE OORSIG VAN SISTEMIES-HUMANISTIESE PROGRAMME

1. Kenmerke (1) 344

i) Die doelstelling van die program (1) 344
ii) Program-inhoud (2) 345
iii) Die werkswinkels (3) 346
iv) Program-eval uas ie (4) 347
v) Groepgrootte en aantal werkswinkels (5) 348
vi) Fasiliteerder (6) 349
vii) Groepslede/ deelnemers (8) 351

'n PROGRAM VIR DIE ONTWIKKELING VAN PSIGO-SOSIALE

LEWENSVAARDIGlIEDE BY EGPARE

2. Ontwikkeling van program (9) 352

3. Kenmerke en doelstellings van die program (Il) 354

Werkswinkel 1

a)

b)

c)

Kennismaking

Verwagtinge, vrese en doelwitte

Lysting van sterkpunte

(14) 357

(19) 362
(25) 368

https://etd.uwc.ac.za/



342

We"kswinkel 2

a) Hoekom egmaats rusie maak

Uitdeelstuk 2(a) Hoekom ons rusie maak

(28) 371

(31) 374

Werkswinkel 3

a) Wen-wen konflik-onderhandeling (36) 379

Uitdeelstuk 3(a) Ses stappe van die wen-wen (39) 382

konfl ik-onderhandel ingsmetode

b) Probleem-oplossing-areas (40) 383

Uitdeelstuk 3(b) Probleem-oplossing-areas (44) 387

a)

b)

Om mekaar te verstaan

Die kommunikasie van liefde aan jou maat

(47) 390

(50) 393

Werkswinkel 4

Werkswinkel 5

a) Die mededeling van jou gevoelens aan jou maat (53) 396

Uitdeelstuk 5(a) Die mededeling van my (55) 398

gevoelens aan jou

b) Waardebepaling van seksuele verhouding (56) 399

Uitdeelstuk 5(b) Waardebepaling van ons (58) 401

seksuele verhouding

c) Liefdesbriewe (6 L) 404

4. Verwysingslys (64) 407

https://etd.uwc.ac.za/



343

DIE ONTWIKKELING VAN PSIGO-SOSIALE
LEWENSV AARDIGHEDE BY EGPARE

TEN EINDE 'N GOEIE BEGRIP TE KRY VAN
DIE WERKING VAN SISTEEM-HUMANISTIESE

PROGRAMME BEHOORT DIE
PROGRAMTOEPASSER DIE ALGEMENE

INLEIDENDE OORSIG DEEGLIK
DEUR TE GAAN ALVORENS DAAR MET
PROGRAMTOEPASSING BEGIN WORD

https://etd.uwc.ac.za/



344
1. ALGEMENE OORSIG VAN SISTEMIES-HUMANISTIESE PROGRAMME

1.1 Kenmerke

Volgens die eksistensialisties-humanistiese mensbeskouing
(Authier et al., 1975; Schoeman, 1983; Wessels, 1991) kan 'n
persoon beheer oor sy/haar eie lewe uitoefen, verantwoordelikheid
neem vir sy/haar eie gedrag en groter geneigdheid toon vir die
ontwikkeling van 'n gesonde selfkonsep.
psigo-sosiale lewensvaardighede is dus

Die ontwikkeling van
ook gebaseer op die

aanname dat sodanige ontwikkeling bevordelik mag wees vir die
deelnemer ten opsigte van meer terreine as slegs sy/haar huwelik.

Ten einde hierdie psigo-sosiale lewensvaardighede te ontwikkel,
behoort die huweliksverrykingsprogram en die aanbieding daarvan,
dus uiters sensitief te wees vir faktore soos die volgende:

i) Die doelstelling van die program

Die belangrikheid van die doelstelling van die program vir die
teikengroep,
geformuleerde

word allerweë beklemtoon. 'n Konsensueel-
doelstelling maak dit moontlik om probleem-

oplossend te werk te gaan. Dan kan besonderhede soos die
volgende ook onderhandel word: die inisiëring en aanbieding van
die program, die norme en reëls wat sal geld, tussentydse
evaluasie en terugvoerkommunikasie . Sommige aspekte, byvoorbeeld

(1)
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norme en reëls, kan vooraf, selfs informeel, onderhandel word.

Volgens Meyer (1991), hoe buigsamer die program, hoe meer ruimte

is moontlik vir deurlopende kommunikasie en terugvoer-evaluasie.

Schoeman (J.983) en Wessels (1991) is van mening dat

gestruktureerde programme groter winste in terme van vaardighede

lewer, maar dat buigbare programme meer betrokkenheid, minder
afwesigheid,

doelstelling
en meer onafhanklike aktiwiteite bevorder. Die

van die program gee rigting aan die inhoud en
evaluasie van die program.

ii) Program-inhoud

Die p.roqr am-d.nhoud behoort bepaal te word deur die gemeenskaplike

behoeftes en doelstellings van groepslede (Scheepers, 1993). Die

program-inhoud kan ook bepaal word deur die waargenome

huweliksaanpassing die interpretasie wat aan die

Dit spruit dus voort uit die

en

aanpassingsleemtes geheg word.

resultaat van selfevaluering deur die sisteem. Die program-

inhoud weerspieël die kenmerke en behoeftes van die groep deur

kennisname van die volgende aspekte: geografiese ligging,

etnisiteit, ouderdom en teikenvaardighede.

Daar kan gesê meerook word dat programme meer en
sisteemspesifiek gerig geraak het. In ooreenstemming hiermee

stel die sisteemteorie voor dat program-inhoud kongruent aan die

evolusie van die groep behoort te ontwikkel (Meyer, 1991). In

(2)

https://etd.uwc.ac.za/



346

simulasiespele word die oplossing van vraagstukke in die
werklikheid deur middel van rolspel in groepsverband aangespreek.

iii) Die werkswinkels

Elke werkswinkel kan as 'n gepunktueerde siklus van aktiwiteite
beskou word (Meyer, 1991). 'n Siklus hoef nie altyd tot 'n
enkele werkswinkel beperk te wees nie. Elke sessie kan afsluit
met 'n opsomming en vooruitblik (Epstein & Bishop, 1981).
Volgens die Guerney-model (Gazda, Asbury, Bolzer, Childers &

Walters, 1984) kan die tipiese fases in 'n ontwikkelingsiklus die
volgende wees:

Fase 1: Rasionele verduideliking. Dit is a fase van instruksie
wat didaktiese kenmerke besit. Die teikenvaardighede word bekend
gestel en die belangrikheid daarvan word verduidelik. Die
ontwikkelingproses word ook beskryf.

Fase 2: Bespreking van konsepte. 'n Teoretiese oorsig van die
vaardigheid word gegee en die groepslede bespreek verskillende
aspekte van die onderwerp.

Fase 3: Ontwikkeling van vaardigheid. Enige gepaste tegniek kan
gebruik word. Vaardigheid kan byvoorbeeld gerolspeel of
gemodelleer word. Beide fasiliteerder en die groepslede kan
betrokke wees by terugvoer.

(3 )
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Fase 4: Tuiswerk. Dit kan opsioneel wees.
groepslede yeleenthede om vaardighede in die

347
Dit gee die

werklikheid te
oefen. Tuiswerk hoef dus nie noodwendig skriftelik te wees nie.

Fase 5: Hierdie fase behels terugrapportering oor die tuiswerk.

Die beginsel van sistemiese selfregulering en verantwoordelikheid
skep die geleentheid daarvoor dat enige van die groepstake, selfs
die didaktiese fase, deur groepslede gedeel en behartig kan word
(Meyer, 1991). Om die rede is dit nodig dat die moontlike
struktuur en werkwyse vooraf en deurlopend verduidelik word.

iv) Program-evaluasie

Volgens Scheepers (1993) en Schoeman (1983) kan 'n sisteem 'n
konsep van homself, van sy funksionering, van sy norme vir
funksionering, en van sy doelstelling ontwikkel. Verder kan
afwyking van die norm voortdurend deur selfregulering reggestel
word. Volgens die beginsel van Psigo-ontwikkeling kan 'n
sikliese proses van selfevaluering en selfregulering plaasvind
(Barkhuizen, 1994). As groepslede as 'n sisteem beskou word,
behoort evaluasie dus deur die groep self te kan plaasvind.

Deurlopende selfevaluering behoort dus sterk aangedui te word.
Dit kan by werkswinkels ingebou word. Dit sou skriftelik of
gesprekmatig voor- en na-oefening per werkswinkelsiklus beplan

(4 )
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kon word. Evaluasie kan egter beide tydens en na afloop van die

program plaasvind. Om' n moontlike verflouing- of

vasleggingseffek te monitor, kan opvolg-werkswinkels met die oog

op beide inskerping en evaluasie, beplan en oorweeg word.

v) Groepgrootte en aantal werkwinkels

Volgens Ferreira et al., (1988) word agt tot twaalf lede per

groep as aangewese beskou. Groepe wat te groot is, beperk

optimale aktiewe deelname omdat groepslede in die agtergrond kan

bly en letterlik uit die groep kan verdwyn. Kleiner groepe kan

monopolisering deur sommige lede teweegbring. Wanneer groepe uit

ses lede of minder bestaan, is die groepsfunksionering baie
dikwels nie doeltreffend nie.

Die groepgrootte behoort lede in staat te stelom van ander lede

te leer, terugvoering te verkry en interpersoonlike kontak te kan

inisieêr. Sogenaamde "ysbrekers" behoort die groepsdruk-faktor

aan te spreek en om groepslede op hul gemak te plaas ten einde
'n onderlinge kameraderie te ontwikkel.

Hoewel werkswinkels dikwels vir 'n tydperk van vyf tot tien weke

gereêl word en byvoorbeeld een keer per week vir een en 'n halwe

uur tot twee ure plaasvind, is die moontlikhede waartoe

kontraktueelooreengekom kan word, byna eindeloos. Afsprake word

verkieslik deur groepslede self onderhandel. Tog bly dit

(5 )
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raadsaam om aanvanklik vir ongeveer vyf tot tien werkswinkels te
kontrakteer. Die ideaal is dat die groep kan bly voortbestaan
vir so lank as wat groepslede die groepaktiwiteite onderhou.

vi) Fasiliteerder

Die rol van die fasiliteerder word kennelik 'n funksie van die
kundigheid, betrokkenheid en toewyding van groepslede (Meyer,
1991). Uit die literatuur blyk dit dat die fasiliteerder oor
kundigheid en vaardigheid behoort te beskik wat vir die sisteem
(asook die kenmerke daarvan) toepaslik is. Die fasiliteerder
behoort dus aansluiting te vind by die sisteem en deel van die
sisteem te word. Indien die fasiliteerder dus byvoorbeeld nie
alreeds getroud is nie, sal hy/sy minstens geloofwaardigheid moet
hê wat vir die groepslede aanneemlik is. As alternatief sal
besondere tegnieke en strategieë aangewend moet kan word om by
die sisteem ingesluit te word. Die fasiliteerder sal dus oor
besondere kundigheid ten opsigte van groepsdinamika behoort te
beskik; daarom sal hy/sy as fasiliteerder optree met die doelom
toe te sien dat al die nodige groepsfunksies doeltreffend
uitgevoer word.

Die fasiliteerder behoort hom/haar egter nie voor te doen as
iemand wat oor alle kennis beskik nie (Meyer, 1991). Die
fasiliteerder behoort dit ook baie duidelik te stel dat hy/sy nie
breedvoerige lesings oor huweliksvaardighede aanbied nie, maar.

(6 )
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dat alle groepslede aktief aan die program sal deelneem. Die
program word dan gekenmerk deur 'n werkswinkel- formaat waar
demokratiese en deelnemende selfwerksaamheid kennelik' n eienskap
daarvan uitmaak. Ten einde hierdie klimaat te help bevorder,
behoort die deelnemers (groepslede) ook in 'n sirkel te sit sodat
oogkontak met almal behou kan word; almal spreek mekaar op die
naam aan en die program word saamgestel na aanleiding van die
groep se behoeftes en verwagtinge.

Die fasiliteerder behoort deurgaans daarop bedag te wees om die
inisiatiewe van die groepslede positief te versterk (Laubscher,
1991). Die idee dat suksesse die resultaat van hul eie
handelinge is en dat dit nie die gevolg van "geluk" of "kans" is
nie, behoort duidelik gestel te word. Die idee dat die persoon
die argitek van sy/haar eie toekoms is en trots behoort te wees
op suksesse en positiewe ervaringe behoort by verskeie
geleenthede deur te skemer. Daar kan gesê word dat sukses en
mislukkings weliswaar verwagte prestasievlakke en doelwitte
bepaal wat in die toekoms nagestreef kan word.

Die fasiliteerder se aanbiedingstyl hou dus verband met suksesse
soos behaal deur groepslede in die ontwikkeling van positiewe
denke, positiewe versterking, modellering,
vaardigheidsontwikkeling, die aanvaarding van eie
verantwoordelikheid, selfdissipline en kognitiewe
herstrukturering (Thompson, 1987, aangehaal in Laubscher, 1991).

(7 )
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vii) Die groepslede/deelnemers

Die groepslede word onder ideale omstandighede saamgebind deur
'n vrywillige verbondenheid tot 'n gemeenskaplike doelstelling
(Meyer, 1991). Hul motivering tot die welsyn van die groep sal
in so 'n geval dus intrinsiek wees. Vrywillige, gedeelde
verantwoordelikheid vir werkswinkels, groeptake , tuiswerk en
terugvoering rakende hierdie tuiswerk, kan dan makliker
verwesenlik word om selfregulering tot stand te bring. Die
verantwoordelikheid vir die sukses van die huweliksverrykings-
werkswinkels en die toepassing van die verkreë insigte, rus dus
net so swaar op die groepslede self.

Groepslede se deelname aan die program behoort gekenmerk te word
deur inspraak, beïnvloeding en selfs inisiëring van siklusse van
aktiwiteite. Die aktiewe betrokkenheid en gedeelde
verantwoordelikheid sal dan weerspieël word in aspekte soos die
doelstellings, inhoud en norme van die program wat met
verantwoordelikheid onderhandel word (Barhuizen, 1994; Laubscher,
1991; Meyer, 1991). Hierdie opvatting is in ooreenstemming met
die sisteem-teoretiese konsep van selfregulering. Dit is die
ideaal dat die groep, soos vroeër vermeld, as onafhanklike
sisteem bly funksioneer namate die siklus van aktiwiteite wat sy
bestaan kenmerk, verander of selfs verval.

( 8 )
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DIE HUWELIKSVERRYKINGSPROGRAM ('n PROGRAM VIR DIE ONTWIKKELING
VAN PSIGO-SOSIALE LEWENSVAARDIGHEDE BY EGPARE)

2. Ontwikkeling van program

Die program is ontwikkelop grond van die volgende reeks
aktiwiteite:

Bestudering van oorhoofse literatuur oor sisteemteorie en
sielkundige teorieë wat die kognitiewe verwysingsraamwerk
vir hierdie navorsingsprojek verskaf het.

Die program-inhoud is verder grootliks beïnvloed deur die
navorser se aktiewe lidmaatskap van die teikengroep.

fn Diagnostiese beskrywing van die kleurlinggemeenskap as
sisteem wat gedui het op die praktiese nut van fn

humanisties-georiënteerde ontwikkelingspraktyk vir die
gemeenskap. Egpare is as moontlike teikengroep
geïdentifiseer.

Die ontwikkeling van
implementering van

fn ideël-tipiese strategie vir
humanistiese beginsels binne

die
fn

sisteemteoretiese verwysingsraamwerk.

Bestudering van die literatuur oor breë terreine soos

(9 )
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Psigo-ontwikkeling, die funksionering van groepe as
sisteme, wat bygedra het tot die ontwikkeling van die
inhoud en aanbieding van die program. Dit is duidelik in
die ideël-tipiese formaat vir programaanbieding.

Bestudering van literatuur oor aspekte wat inhoudelik in
die program gedek word, byvoorbeeld konstruktiewe
kommunikasie, probleemoplossing, konflikhantering en
mededeling van gevoelens (self-onthulling).

Die bywoning van kursusse vir die ontwikkeling van
soortgelyke vaardighede as dié wat in die beoogde program
aangespreek word.

struktuur en samestelling van
ontwikkelingsmateriaal en evaluasie.

groepe en op

Eksperimentering met bepaalde tegnieke soos kommunikasie-
oefeninge tussen mans en vroue by verrykingsprogramme van
bepaalde kerkgenootskappe. Dit het as voorbereiding van
die navorser vir die aanbieding van die program gedien.
Dit het ook die moontlikhede van sekere tegnieke in die
teikengemeenskap vasgestel.

Bestudering van ander programme vir egpare vir
huweliksverryking binne 'n humanistiese raamwerk. Daar is
veral gelet op die metodiek van aanbieding, op die

(10)
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3. KENMERKE EN DOELSTELLINGS VAN DIE PROGRAM

Hieronder word opsommenderwys die siklusse van aktiwiteite wat

vir insluiting in die huweliksverrykingsprogram geselekteer is,

beskryf. Terselfdetyd word die doelwitte aangetoon.

(1) Die program probeer 'n positiewe verhouding tussen egmaats

bewerkstellig deurdat geleentheid geskep word vir egmaats

om aan mekaar positiewe terugvoer te gee.

(2) Die program probeer om 'n positiewe selfkonsep by egmaats

te verskerp deur hulle te vra om hul positiewe eienskappe
te identifiseer.

(3) Groepsbesprekings probeer geleenthede vir positiewe
interaksie tussen egpare skep.

(4) Groepsbesprekings oor hoe eienskappe verander kan word,

probeer 'n interne lokus van beheer ontwikkel.

(5) Die beloning van pogings tot verbetering van eienskappe, is

ook gerig op die ontwikkeling van selfregulering en die
ontwikkeling van 'n interne lokus van beheer.

(6) Die identifisering en bespreking van gebeure wat buite en

binne die groepsituasie 'n impak op die egpare gemaak het,

(11)
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het ten doelom die egpare se leefmilieu in die

groepsituasie in te bring. Dit bied die geleentheid om

sub-kultuurgebeure en beskouings in die groep bespreekbaar
te maak.

(7) Die dramatisering van gebeure uit die leefmilieu van egpare

bied geleentheid tot die deurwerk daarvan.

(8) Die bespreking van die gebeure in die leefmilieu bied

terselfdertyd die geleentheid tot moontlike integrasie van
sub-kultuurmoraliteit.

Die kursus is in vyf (5) werkswinkels verdeel - elkeen een en 'n

halwe uur tot twee ure lank. Groepe moes verkieslik nie meer as

ses (6) egpare beslaan het nie.

Die program wat volg, is 'n poging om psigo-sosiale

lewensvaardighede by egpare vas te lê, te laat ontwikkelof uit

te brei. Benewens doelstellings ten opsigte van

huweliksverryking, het die program ook ten doelom persoonlike

groei en ontwikkeling te probeer bevorder. Daar is geen

aanspraak op volledigheid van die vaardighede wat aangespreek

word nie. Die belangrikste behoeftes van die praktyk asook van

die riglyne wat alreeds in die literatuur bestaan, is gevolg.

Daar word beklemtoon dat die program in sy uiteensetting,

struktuur en aanbieding, so saamgestel is dat dit 'n gemaklike

(12)
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en informele instrument is wat die deelnemers sowel as die

aanbieder kan geniet.

Die huweliksverrykingsprogram word vervolgens gerapporteer. Die

volgende bronne is geraadpleeg vir die voorbereiding van die

verskeie werk8winkels: Barkhuizen, 1994; Blood, 1969; Epstein en

Bishop, 1981; Fitzpatrick, 1988; Garland, 1983; Gazda et al.,

1984; L'Abate, 1975(b); Laubscher, 1991; Meyer, 1991; Scheepers,

1993; Schoeman, 1983.

(13)
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WERKSWINKEL 1

a) Kennismaking

Deelnemers stel hulself aan die groep bekend. 'n Ysbreker word
gebruik om angstigheid uit die weg te ruim en om sosiale
interaksie aan te moedig.

DOELWITTE
* om deelnemers aan mekaar bekend te stel
* om angstigheid uit die weg te ruim
* om spontane self-uitdrukking en sosiale interaksie aan

te moedig
* om ondersteuning en samewerking te illustreer

Tydsduur: 40 minute

Rol-beklemtoning en neutraliteit

Hierdie aspek vorm deel van die inleiding vir die werkswinkel en

is belangrik vir die ontwikkeling van 'n verhouding wat gekenmerk

word deur vertroue tussen fasiliteerder en deelnemers. Op geen

stadium moet die fasiliteerder aktief kant kies nie of deur een

van die egmaats bespeur word om so te handel nie. Deur die
fasiliteerder se neutraliteit te skets behels ook die boodskap,

wat duidelik oorgedra moet word, dat moontlike oplossings (bv.

(14)
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t.o.v. konflik) deur die groep self voorgestel sal moet word

omdat die fasiliteerder nie oplossings sal verskaf nie. Die

fasiliteerder se handelswyse voor, tydens en na die afloop van

die werkswinkel moet nie sy/haar stelling van neutraliteit

teenspreek nie. Enige aksies tot die teendeel sal moontlik

negatief op die uitkoms inwerk.

Proses

(1) Tydens hierdie werkswinkel word die deelnemers verwelkom en

die fasiliteerder moet hom/haarself op sy/haar voornaam

voorstel.

(2) Die fasiliteerder probeer hierna om 'n empatiese opsomming

te maak van die moontlike gevoelens wat deelnemers mag hê,

byvoorbeeld dat hulle elkeen met hul eiesoortige

verwagtinge of vrese na die werkswinkel gekom het; dat

sommige van hulle bes moontlik angstig is; dat sommige

opgewonde is en uitsien na die geskeduleerde werkswinkels

terwyl ander nog onseker is oor die besluit om die

werkswinkels by te woon; dat dit vir sommige moed en 'n

erkenning van huweliksleemtes gekos het om 'n besluit te

neem ten opsigte van die bywoning van die werkswinkels.

(3) Die fasiliteerder noem hierna aan die groep dat dit sy/haar

behoefte is om al die persone se name te leer ken en vra om

(15)
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voorstelle oor die wyse waarop dit bewerkstellig kan word.

Sodanige voorstelle mag verkieslik n kombinasie van die
volgende insluit:

i) dat die deelnemers hulself voorstel en sê waarom hulle

besluit het om die werkswinkels by te woon;

ii) ter aanvulling van die bogenoemde, dat deelnemers ook iets

omtrent hulself aan die groep meedeel (bv. hul

stokperdjies, vanwaar hulle kom en wat hulle beoog om deur

deelname aan die werkswinkels te vermag);

iii) om 'n beskrywende byvoeglike naamwoord aan hul naam te

koppel wat dit makliker sou maak om hul naam deur middel

van assosiasie te onthou, byvoorbeeld, "Liefdevolle Lynn",

"Moedige Mario", "Slim Solomon", ensovoorts.

iv) 'n Variasie van (iii) hierbo waar elke persoon die

voorafgaande lede se name en adjektiewe moet noem alvorens

die persoon sy/haar eie naam sê, bv. Persoon 1 sê "... ek

is Liefdevolle Lynn", Persoon 2 sê "... sy is Liefdevolle

Lynn, ek is Moedige Mario", persoon 3 sê "...sy is

Liefdevolle Lynn, hy is Moedige Mario, ek is Slim Solomon",

ensovoorts.

(16)
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Die groep moet, nadat hulle die verskillende moontlikhede oorweeg

het, self besluit watter opsie hulle sal navolg om mekaar beter

te leer ken.

(4) Die fasiliteerder stel hierna voor dat die groep mekaar

selfs beter kan leer ken deur 'n speletjie, 'n sogenaamde

ysbreker,

weke met
te speel - veralomdat die groepslede nog vier

mekaar sal deurbring. Die speletjie

"skoenfabriek" word hierna gespeel. "Skoenfabriek" vereis

dat groepslede hul skoene uittrek en in die middel van die

lokaal op 'n hopie gooi. Die fasiliteerder vra dan iemand

om die skoene deeglik deurmekaar te skommel. Hierna word
die deelnemers gevra om 'n linker- en 'n

van mekaar verskil te neem en ditaan
regterskoen wat

te trek. Die
groepslede moet dan die skoene se maats vind en dit langs

mekaar plaas. Daar is gevolglik 'n aansienlike hoeveelheid

fisiese kontak en -ondersteuning soos lede hul bene rek en

liggame balanseer om die een skoen se maat te vind en

daarnaas te plaas en dieselfde met die ander skoen te doen.

Nadat al die lede hul skoene langs mekaar geplaas het, word

hulle aangesê om uit hul skoene te glip. Al die lede se
skoene behoort nou in pare rond te lê.

speletj ie word aan die groepslede
Die doel van die

verduidelik: om

gemakliker met mekaar te wees, veral as gevolg van fisiese

kontak; om angstigheid uit die weg te ruim en om spontane

selfuitdrukking en sosiale interaksie aan te moedig; om

(17)
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ondersteuning en samewerking visueel te illustreer.

(5) Die groepslede word dan gevra om weer hul sitplekke in te

neem. Die groep gaan hierna oor na die volgende
aktiwiteit.

(18)
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b} Verwagting, vrese en doelwitte

Deelnemers voltooi drie sinne aangaande hul verwagtinge vir die

groep. Hierdie sinne is anoniem. Die fasiliteerder lees dit

hardop en lei die groep tot 'n bespreking van die groep se

doelwitte en norme.

Doelwitte
* om die groep se verwagtinge, vrese en doelwitte omtrent

die groepsondervinding op 'n nie-bedreigende wyse aan
die lig te bring

* om die groepsondervinding so te struktureer dat dit in
die deelnemers se behoeftes kan voorsien

* om deelnemers te laat hoor en besef dat ander
soortgelyke verwagtinge as hulself koester en die groep
sodoende meer samehorig te maak

* om die behoefte vir spesifieke beklemtoning te
identifiseer asook om die potensiële struikelblokke
daaraan verbonde, uit die weg te ruim

* om 'n kontrak en die daarstelling van riglyne vir
groepsgedrag te formuleer

Tydsduur: 40 minute

Inleiding

Bespreek die feit dat al die deelnemers met hul eiesoortige

verwagtinge, vrese en doelwitte betreffende die werkswinkels en

(19)
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die huweliksverrykingsgroep, asook die effek daarvan op hul eie

lewens, gekom het. Sê dat dit nuttig vir al die deelnemers is

om te weet wat hulle graag uit hierdie ondervinding wil hê, sowel

as om potensieël sensitiewe areas te identifiseer. Die

fasiliteerder behoort dit aan die groep mee te deel dat dit soms

moeilik is om hardop te sê wat ons verwagtinge en vrese is, veral

omdat deelnemers mekaar nog nie so goed ken nie.

Proses

(1) Gee aan elke deelnemer 'n potlood en papier met die
volgende stellings daarop:

"Ek sal gelukkiger in ons huwelik wees as

"Ek dink ons huwelik kan verbeter as ek leer om ------

"

"
"Die een ding wat ek hoop nie in hierdie groep gebeur nie
is "

(2) Versoek die deelnemers om die papiertjies met bogenoemde

stellings daarop in te vul. Deelnemers hoef nie hul naam

op die papiertjies aan te dui nie. Deelnemers moet dan hul

response vir elk van hierdie stellings in die oop spasies

wat voorsien is, inskryf. As die deelnemers hiermee klaar

is, moet hulle die vol tooide papiertj ies in die dosies

plaas wat voorsien is (een dosie vir die response op elk

van die drie stellings).

(20)

https://etd.uwc.ac.za/



(3) Nadat die
364

diepapiertjiesal ingehandig is, moet
fasiliteerder dit uitsorteer en hardop lees. Lei die groep
tot 'n besprekeing van groepsdoelwitte, inhoud wat die
deelnemers graag gedek sal wil hê, asook moontlike
groepsnorme wat die deelnemers gemakliker sal laat voel.

(4) Die groep se verwagtinge en behoeftes word dan saamgevat en
aan almal voorgedra. Die voorgestelde program moet hierna
aan die deelnemers voorgedra word. (Indien nodig moet
wysigings op die program aangebring word en deur al die
deelnemers aanvaar word) .

(5) Die deelnemers word hierna gevra om hul doelstellings neer
te skryf binne die kategorieë van persoonlike- sosiale- en
huweliksdoelstellings. Hulle word ook versoek om vrye
teuels te gee aan hulle verbeelding by die formulering van
hierdie doelstellings, ongeag die waarskynlikheid van die
bereiking daarvan.

(6) Die groep word hierna gevra om te fokus op die
huweliksdoelstellings wat hulle neergeskryf het en dit in
kort-, medium- en langtermyndoelstellings te verdeel.

(7) Die deelnemers word dan, na aanleiding van die analogie van
'n pad wat lei tot doelwitbereiking, gewys op die
struikelblokke wat in die pad oorkom moet word asook die

(21 )
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sypaaie wat 'n persoon kan aflei of op 'n ompad kan plaas.
Hulle word hierna gevra om name te gee aan hierdie
struikelblokke en sypaaie. Die nut van hierdie diagram is
veral geleë in die feit dat dit aan deelnemers 'n sin gee
van waarheen hulle op pad is en dat hul huwelik nou binne
'n breëre perspektief gesien kan word.

(8) Die groep word hierna gevra om sekere voorstelle te maak
waarvolgens hierdie struikelblokke oorbrug of omseil kan
word.

(9) Die deelnemers word dan gevra om hul korttermyn-
doelstellings meer gedetailleerd aan te teken en die
"remediërende gedragsrespons" daarnaas aan te dui.

(10) Die die huweliksverrykingswerkswinkelsmate waartoe
deelnemers kan help om sekere van hul huweliksdoelstellings
te bereik, word nou bespreek en daardie doelstellings
waarvan die bereiking buite die sfeer van die werkswinkels
val, word uitgelig (bv. finansiële struikelblokke). Dit
word benadruk dat die deelnemers uiteindelik self vir
doelwitbereiking verantwoordelik is en dat hulle die
skeppers van hul eie toekoms is.

(11) Hierna moet die fasiliteerder sy/haar verwagtinge vir die
werkswinkels stel, bv. dat deelnemers alle werkswinkels

(22 )
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moet bywoon en dat hulle die tuiswerk moet uitvoer. Die

fasiliteerder behoort ook te kenne te gee dat hy/sy nie die

rol van dosent sal speel nie (wat lesings aan hulle sal

lewer nie), maar dat deelnemers ewe veel meningsreg het ten

opsigte van die areas wat na hulle oordeel aandag verg en

dat hulle die reg het om enige kritiek te opper. Daar moet

ook aan die deelnemers meegedeel word dat daar van hulle

verwag sal word om aktief aan die werkswinkels deel te
neem.

vervul is die daarstelling van

waarin deelnemers veilig voel

'n verdraagsame omgewing

om beide hul vrese en

Een van die belangrikste rolle wat die fasiliteerder sal

gevoelens uit te druk. Een manier om dit te bereik is om

'n stel riglyne vir groepsgedrag te ontwikkel. Vir die

groep om eienaarskap van die proses te neem en 'n sin van

spangees te ontwikkel, moet sodanige riglyne vanuit die

groep aangevra word. Di t mag moontl ik die volgende
insluit:

deelnemers sal nie vir mekaar praat nie

elkeen sal luister sonder om die spreker in die rede te val

werkswinkel-ure sal gerespekteer word

(12) Die deelnemers word hierna gevra om die volgende "kontrak"

te onderteken wat hulle dan tesame met hul doelstellings in

(23)
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hul notaboeke, en op 'n sigbare plek in hul kamer (bv. teen die

muur van hul bed of die binnekant van hul hangkas waar hulle dit

elke more sal sien) vasplak ten einde hulle voortdurend aan die

doel vir hul huwelik te herinner.

KONTRAK

Ek, beloof hiermee plegtig en in die

teenwoordigheid van getuies om die huweliksverrykingsmetodes en-

vaardighede in die fynste besonderheid na te volg. Ek verbind

myself voorts aan die bereiking van die doelstellings wat

hieronder aangestip word en sal myself met toegewydheid, erns en

deursettingsvermoë daaraan toewy.

Geteken hierdie dag van die

teenwoordigheid van getuies.
19 in die

Geteken: Getuies: (1)

(2 )

(13) Die groep gaan hierna oor na die volgende aktiwiteit.

(24)
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c) Lysting van sterkpunte

Egpare lys hul huweliksterkpunte en deel hierdie lys met die

groep. Hierdie aktiwiteit skep die toon vir die fokus op

sterkpunte eerder as swakpunte (probleme).

Hoof fokus: Deur die sterkpunte in hul verhouding te
identifiseer, ontwikkel egpare 'n sin van

optimisme wat die herdefiniëring van probleme as
areas van groei, moontlik maak.

Doelwitte
* om die idee te vestig dat huweliksverryking op die

vermeerdering van sterkpunte berus
* om deelnemers aan mekaar se huwelik "voor te stel"
* om die norm te vestig vir die deel van informasie met

die groep aangaande 'n persoon se huwelik
* om bronne binne die groep te identifiseer (egpare mag

ander as "leermaats" identifiseer, d.w.s. egpare van wie
hulle graag sal wil leer, of egpare na wie hulle graag
hul sterkpunte sal wiloordra)

Tydsduur: 40 minute

(25)
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Inleiding

Beklemtoon dat dit belangriker is om op huweliksterkpunte eerder
as op -swakpunte te fokus.

Proses

(1) Die fasi~.iteerdermoet aan elke egpaar 'n bladsy wit papier
en 'n potlood gee. Hierna word elke deelnemer versoek om
met hul egmaat te breinvloed om al die sterkpunte waaroor
hy/sy as egpaar beskik, te lys - al die aspekte van hul
huwelik wat goed is. Bv., sommige egpare mag lys:
gemeenskaplike vebondenheid, gemeenskaplike geloof, hulle
het pret saam, is goeie vriende, geniet mekaar se
geselskap, wil dieselfde dinge in die lewe hê. Egmaats
moet nie mekaar se gedagtes sensor nie: as een egmaat dink
dat dit 'n sterkpunt is, dan tel dit as 'n sterkpunt.

(2) Wanneer egpare met die lysting klaar is, laat hulle dit
hardop aan die groep voorlees. Praat oor die beklemtoning
in huweliksverryking oor die sterkpunte wat egpare na die
groep bring. Beklemtoon ook dat een primêre bron van leer
die ander egpare sal wees; lewer kommentaar oor die
verskeidenheid bronne beskikbaar in die groep.

(26 )
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(3) Die fasiliteerder bied hierna 'n kort opsomming met

betrekking tot die doelstellings van hierdie spesifieke
werkswinkel.

(4) Hierna volg 'n informele evaluering van die suksesse van
die werkswinkel in terme van die voorgestelde doelwitte.

(5) Deelnemers word aangesê om die vaardighede wat in die
verloop van die werkswinkel behandel en bespreek is as
tuiswerk te oefen.

(6) Die groep verdaag hierna.

(27)
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WERKSWINKEL 2

a) Hoekom egmaats rusie maak

Egpare werk saam om uitdeelstuk 2 te voltooi en neem dan aan 'n

groepsbespreking deel.

Hoof fokus: Identifisering van kwessies waaroor egpare rusie

maak, asook hul styl van rusiemaak.

Doelwitte
* om botsende kwessies in egpare se verhouding te

identifiseer
* om die wyse waarop egpare rusie maak met mekaar te

bespreek; sterkpunte in hul rusiestyl te identifiseer en
maniere te bespreek om aspekte van hul rusiestyl wat een
of albei van hulle besonder ongemaklik laat voel, te
elimineer

* om te kontrakteer vir 'n verandering in hul gedrag
tydens konflik

Tydsduur: 1 - 1 ~ uur

Inleiding

Die fasiliteerder gee 'n kort aanbieding oor die belangrikheid

om konflik of rusie in die huwelikverhouding te hanteer. Lei die

(28)
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groep in 'n bespreking van hierdie sessie se doelwit: om
produktiewe konflikhanteringspatrone te ontwikkel eerder as om
konflik te probeer elimineer.

Proses

(1) Gee aan elke deelnemer 'n kopie van uitdeelstuk 2(a). Vra
egmaats om die materiaalop die uitdeelstuk te bespreek en
saam besluite te neem.

(2) Hierna word die groep gelei in "n bespreking van die
uitdeelstuk. Die fasiliteerder mag moontlik gebruik maak
van besprekingsvrae soos: "Wat is sommige van die goeie
dinge wat julle bereik het deur jul rusie?" "Watter soort
rusie behoort julle te hê" "Watter soort rusie sal julle
graag wil elimineer?" "Hoe sal julle dit kan regkry?"
"Watter aspekte van jul rusie maak jou ongemaklik?"
"Benodig jy om jou wyse van rusie met mekaar te verander of
benodig jy om meer gemak vir die wyse waarop julle rusie
maak, te ontwikkel?"

(3) Moedig die groep aan tot 'n bespreking van watter aspekte
(soos in Deel B van die uitdeelstuk) soms nuttig is vir
konflikhantering, en watter aspekte behoort geëlemineer te
word, en hoe hulle dit kan probeer doen.

(29)
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(4) Die fasiliteerder bied hierna 'n kort opsomming met
betrekking tot die doelstelllings van hierdie spesifieke
werkswinkel.

(5) Hierna volg 'n informele evaluering van die suksesse van
die werkswinkel in terme van die voorgestelde doelwitte.

(6) Deelnemers word aangesê om die vaardighede wat in die
verloop van die werkswinkel behandel en bespreek is, as
tuiswerk te oefen.

(7) Die groep verdaag hierna.

(30)
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Uitdeelstuk 2(a) Hoekom ons rusie maak

A. Egpare maak rusie om verskeie redes. Sommige van hierdie
redes verskyn hieronder. Plaas 'n merkie in die kolom wat
die vlak wat elke item in jou eie huwelik verteenwoordig,
die beste beskryf.

***

Nooit Soms Gereeld

(1) Ons kan nie ooreenstem nie.

(2) Om jou te kry om na my te

luister.

(3) Dit is pret om op te maak.

(4) Een van ons is ontsteld oor

iets buitekant die huwelik

en bring dit huis toe.

(5) Ons voel druk op ons.

(6) Ons siening oor dinge is

baie verskillend.

(7) Een van ons laat klein

dingetjies opbou totdat

ons ontplof.

(8) Dit (om rusie te maak) is

'n goeie manier om probleme

op te los.

(31 )
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(9) Ek wil iets haie graag hê

en dit is die enigste manier

om jou te oortuig.

(10) Om onplesierigheid uit die

weg te ruim.

(11) Om nabyaan jou te voel.

Nooit

(32)

Soms Gereeld
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B. Rusie in die huwelik is algemeen, maar sekere aspekte van
rusiemaak veroorsaak dat een of albei egmaats ongemaklik
voel. Plaas' n merkie Ln :die kolom wat j ou gevoelens
omtrent elke taktiek in die lys die beste beskryf.

***

Ons maak nooi t

van hierdie

taktiek

gebruik nie.

Dit is

in orde.

Dit maak my 'n

kl ..ine bietjie

ongemaklik.

Di.. maak my

baie

ongemaklik.

(1) Beledigende taalgebruik.

(2) Jou stem verhef.

(3) 'n Twis onopgelos laat.

(4) Die ophaal van ander

kwessies.

(5) Die verlede ophaal.

(6) Huil.

(7) Mekaar liggamlik bykom.

(8) Een van ons verlaat

die toneel.

(9) Toelaat dat die kinders

ons hoor.

(10) Rusie maak in die

teenwoordigheid van

vriende of familie.

(33)
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(11) Die rusie vir 'n lang

tyd laat aanhou.

(12) Gereeld rusie ontlok;

rusie maak oor die

kleinste dinge.

(13) Een van ons wil nie
om verokonillg

vra nie.

(14) Een van ons moet om

verskoning vra.

(15) Dinge sê om mekaar

seer te maak.

Ons maak nooit

van biercIie

taktiek

gebruik nie.

Dit is

in orde.

(34)

Di t maak my 'n

kleine bietjie

ongemaklik

377
Dit maak my

baie

ongemaklik.
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C. As daar een ding is wat julle kan verander as 'n egpaar,
t.o.v. die manier waarop julle rusie maak, wat sal dit
wees?
(Skryf jou antwoord in die spasie hieronder) .

(35)
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WERKSWINKEL 3

a) Wen-wen konflik-onderhandeling

Die fasiliteerder beskryf die gebruik van die wen-wen model van

konflik-onderhandeling (Garland, 1983) Egpare oefen die gebruik
van die model in klein groepies op 'n kleinerige kwessie van hul

eie, terwyl ander deelnemers waarneem.

Hoof fokus: Aanbieding 'n model vir konflik-van

onderhandeling en die oefening daarvan om

vaardigheid in die gebruik daarvan te ontwikkel.

Doelwitte
* om deelnemers in staat te stelom die stappe in fn

konflik-onderhandelingsprosedure te lys en te definieër
* om deelnemers toe te laat om die gebruik van die

prosedure te oefen deur dit op fn kleinerige geskilpunt
wat tans vir hulle fn probleem is, toe te pas

* om deelnemers die waarde van gevoelens, verkenning van
alternatiewe, en die gesamentlike besluitneming van
lewensvatbare keuses vir botsende kwessies/sienings aan
te leer

Tydsduur: 1 uur

(36)
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Inleiding

Die fasiliteerder verduidelik wat sommige van die redes is wat
aanleiding gee tot argumente: omdat 'n persoon kwaad is vir iets
of iemand en die egmaat dan die fokus van hierdie woede maak;
omdat egmaats oor die feite omtrent 'n kwessie verskil; omdat
gedrag gebaseer op egmaats se houdings en waardes, met mekaar
bots. Slegs wanneer gedrag wat gebaseer is op houdings, met
waardes bots is daar gewoonlik 'n behoefte om te argumenteer en
te onderhandel. Misplaasde woede kan herverplaas word, en
verskille aangaande 'n kwessie kan opgelos word deur na die feite
te kyk.

Proses

(1) Deel uitdeelstuk 3(a) uit en bespreek dit met die groep.

(2) Rolspel 'n geskilpunt deur gebruik te maak van die wen-wen
stappe (Die doel hiervan is om wyses te illustreer
waarvolgens konflik soms hanteer word en om deelnemers toe
te laat om dit op 'n nie-bedreigende wyse te bespreek) .

(3) Vra egmaats om met mekaar te beraadslag en te besluit op 'n
relatiewe kleinerige geskilpunt waaroor hulle bereid sal
wees om voor 'n klein groepie te onderhandel. Beklemtoon
dat die doel is om bekend te raak met die verwante stappe,

(37)
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en daarom moet "verhouding-skuddende" geskilpunte vermy
word.

(4) Verdeel die groep in twee of drie egpare elk. Egpare moet
beurte neem om met mekaar deur die stappe te werk. Die
"waarnemende egpare" word gevra om die "werkende egpaar" te
help om die stappe toepaslik te gebruik en om alternatiewe
met die egpaar te breinvloed tydens die tweede stap en
daardeur alternatiewe te ontlok. Tydens die oefenperiode
beweeg van groep tot groep en verskaf bystand en leiding
soos verlang.

(5) Die groep gaan hierna oor na die volgende aktiwiteit.

(38)
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Uitdeelstuk 3(a): Ses stappe van
382

die wen-wen konflik-
onderhandelingsmetode

(1) Identifisering en definieëring van konflik en die gevoelens
wat daarmee geassosieer word.

(39)

(2) Verwekking van alternatiewe oplossings sonder om dit te
evalueer.

(3) Evaluering van alternatiewe oplossings.

(4) Besluit op die beste oplossing - een wat bevredigend Vlr
almal is.

(5) Die implementering van die besluit.

(6) Evalueer of die oplossing effektief was.
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b) Probleem-oplossing-areas

Egpare lys areas in hul verhouding wat relatief minder

moeilikhede veroorsaak, dié wat moeilikheid veroorsaak, en dié

wat hulle vernly. Hierna bespreek die deelnemers die faktore wat

daartoe lei dat sekere kwessies maklik is om te bespreek en ander

moeisaam of byna onmoontlik is om te bespreek.

Hoof fokus: Identifisering van areas waarin egpare gemak of

moeilikheid ondervind in probleem-oplossing.

Doelwitte
* om areas in hul verhouding wat min probleem-oplossing-

moeilikhede veroorsaak, en dié wat moeilikheid
veroorsaak, en dié wat geensins bespreek kan word nie,
te bespreek

* om nloontlike faktore wat probleem-oplossing bemoeilik te
identifiseer ten einde egpare in staat te stelom
sodanige kwessies met meer bewustheid van die
onderliggende struikelblokke in hul kommunikasie, te
benader

* om indiwiduele egpare, in gesprekvoering met ander
egpare, te verseker dat andere soortgelyke moeilikhede
ondervind

* om verskillende waarde-basisse te herken ten einde
groter toleransie te ontwikkel vir die aanvaarding van
mekaar se verskille

Tydsduur: 1 uur

(40)
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Inleiding

Bespreek kortliks die feit dat egpare soms nie in staat is om
probleme ewe goed in alle areas van hul verhouding op te los nie.
Egpare is soms bevoeg om sekere kwessies te bespreek, te
argumenteer, en om tot 'n vergelyking te kom aangaande hierdie
kwessies; bv. hoe om die kinders te dissiplineer. Ander tye
bereik egmaats 'n dooiepunt of is selfs nie in staat om 'n
spesifieke kwessie te bespreek nie. Bv., ten opsigte van een
egmaat se ouers of ontevredenheid met 'n sekere aspek van hul
intieme verhouding.

Dit is nuttig vir egmaats om daardie areas wat moeilik is om te
bespreek en daardie areas ten opsigte waarvan hulle bekwaam voel,
te identifiseer sodat egmaats bewus kan word van die faktore wat
hulle help om probleme op te los, asook dié wat sekere kwessies
moeilik maak om te bespreek.

Proses

(1) Sê: "Die uitdeelstuk 3(b) lys temas waarmee egpare
gewoonlik gekonfronteer word en besluite oor moet neem.
Dit is bloot 'n lys om jou te help dink; jy sal daarby moet
voeg vanuit jou eie ondervinding. Vanuit hierdie lys asook
vanuit jou eie ondervinding wil ek graag hê dat elk van
julle drie lyste moet maak:

(41 )
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Kwessies wat julle maklik kan bespreek en besluite oor kan
maak;

Kwessies wat moeilik is en wat julle moet leer om meer
effektief te bespreek en besluite oor moet neem;

Kwessies wat julle probeer vermyomdat julle dit moeilik
vind om te bespreek en om besluite oor te neem".

(2) Nadat deelnemers met hul lysting klaar is moet hulle
hierdie lys met hul egmaats deel om sodoende die kwessies
waarop hulle saamstem en dié waarop hul verskil, te
vergelYK (15 minute).

(3) Hierna word die groep in kleiner besprekingsgroepies van
drie of vier egpare verdeel, of in die groter groep vir
bespreking as dit nie uit meer as ses egpare bestaan nie.
Sê: "Soos jy na julle lyste van kwessies wat julle relatief
maklik kan bespreek kyk, watter tipe patrone sien julle?
Wat maak sekere kwessies maklik om te hanteer as 'n egpaar?
Wat maak sekere kwessies moeilik of onmoontlik om te
hanteer? Wat kan julle as 'n egpaar doen om hierdie
moeilike areas, makliker te maak om te bespreek en te
hanteer, indien probleme opduik?

(42)
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(4) Die fasiliteerder bied hierna 'n kort opsomming met
betrekking tot die doelstellings van hierdie spesifieke
werkswinkel.

(5) Hierna volg 'n informele evaluering van die suksesse van
die werkswinkel in terme van die voorgestelde doelwitte.

(6) Deelnemers word versoek om die vaardighede wat in die
verloop van die werkswinkel behandel en bespreek is as
tuiswerk te oefen.

(7) Die groep verdaag hierna.

(43 )
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Uitdeelstuk 3(b): Probleem-oplossing-areas

(1) Verhouding met skoonfamilie.

(2) Hoe om die kinders te dissiplineer.

(3) Hoeveel tyd om saam met die kinders te bestee.

(4) Hoeveel tyd om saam met vriende deur te bring.

(5) Hoe om geld te bestee.

(6) Om geld te bestee of te spaar.

(7) Waar om met vakansie te gaan.

(8) Hoe om die huis te versier.

(9) Wie moet watter huiswerk doen.

(10) Hoeveel kinders om te hê.

(11) Watter tipe voorbehoedmiddel om te gebruik.

(12) Wanneer om seks te hê.

(44)
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(13) Hoe om julle ontspanningstyd deur te bring.

(14) Om 'n troeteldier te hê, of nie.

(15) Hoeveel aan ander te vertel aangaande ons persoonlike lewe
en van mekaar.

(16) My verwagting dat my egmaat betrokke in my beroep moet wees
en beroepsfunksies bywoon.

(17) Hoe om ons gevoelens uit te druk.

(18) Hoe om rusie te maak.

(19) Hoe om ons liefde vir mekaar te betoon.

(20) Verwagtinge t.o.v. getrouheid.

(21) Verwagtinge t.o.v. kinders se prestasie.

(22) Hoe om seks te hê.

(23) Waar om kerk te gaan.

(24) Wanneer om kerk te gaan.

(45)
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(25) Watter soort motor om te koop.

(26) Hoeveel geld op persoonlike dinge te bestee (bv. klere,

boeke, stokperdjies, ens.)

(27) Watter soort versorging of opvoeding aan die kinders

verskaf moet word (baba-oppasser, kleuterskool, openbare-

of privaatskool, kOllege/universiteit).

(28) Hoe baie ons betrokke by buite-organisasies sal wees.

(29) Of ons gaan trek of nie (as gevolg van man of vrou se werk

of om in 'n sekere gebied te woon) .

(30) Hoe oop ons huis is vir ander.

(31) Politiek.

(32) Hoeveel tyd en geld ons gebruik om instansies te

ondersteun- bv. politieke,

liefdadigheidsinstellings.
godsdienstige en

(33) Indiwiduele verhoudings met ander mans en vroue by die werk

en sosiaal.

(34) Hoe om ons geld te belê.

(46)
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WERKSWINKEL 4

4(a) Om mekaar te verstaan

Elke egpaar kies 'n geskilpunt wat konflik tussen hulle

veroorsaak het en poog om mekaar se gedagtes en gevoelens rakende

die geskilpunt aan te leer en te verstaan deur gebruik te maak

van aktiewe luistervaardighede en die verkryging van terugvoer

van ander egpare aangaande hul vaardigheid.

Hoof fokus: Die oefen van aktiewe luistervaardighede in 'n

konfliksituasie.

Doelwitte
* om egmaats in staat te stelom 'n duideliker begrip van

hul maat se posisie oor 'n geskilpunt te verkry deur
gebruik te maak van aktiewe luistervaardighede (wanneer
posisies duideliker verstaan word, neig egmaats
gewoonlik om oplossings vir die konflik te sien)

* om egmaats te laat besef dat die gebruik van aktiewe
luistervaardighede die hoeveelheid verwekte woede in
botsende situasies verminder, want elke persoon neem
groter verantwoordelikheid vir sy/haar eie gevoelens en
gedagtes

* om die idee te vestig dat 'n persoon se eie konflik meer
normaal daarna uitsien deur die aanhoor en waarneming
van die tipes konflik wat ander egpare beleef

Tydsduur: 45 minute - 1 uur

(47)
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Inleiding

Bespreek die
belangrikheid

gebruik van aktiewe luistervaardighede en die
die opskorting van veroordeling in

konfliksituasies. Hierdie vaardighede is nuttig om die toon te
van

stel vir effektiewe konflik-oplossing tussen egmaats.

Proses

(1) Vra egmaats om saam te werk (5-10 minute) en drie kwessies
te lys waaroor hul gedurende die afgelope maand verskil
het, en wat hule bereid sal wees om voor ander te bespreek.
Vra hulle om die kwessie te kies waaroor hulle die
gemaklikste voel en wat waarskynlik nie nog meer konflik
salopwek as wat hul bereid is om voor die groep te
behandel nie.

(2) Deel die groep in groepe van twee of drie egpare elk.
Versoek elke paar om beurtelings hul kwessie voor die ander
te bespreek. Deur gebruik te maak van aktiewe
luistervaardighede moet egmaats probeer bewus raak van hul
maat se gedagtes en gevoelens omtrent die kwessie.
Beklemtoon dat egpare nie moet poog om die kwessie op te
los nie. Versoek egpare wat luister, om seker te maak dat
die egpaar wat die bespreking voer, nie vir 'n oplossing
soek nie en dat hulle die aktiewe luistervaardighede korrek
toepas.

(48 )
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(3) Verwerk die ondervinding in die groot groep. Vra: "Hoe was
hierdie bspreking verskillend van die aanvanklike
bespreking oor hierdie kwessie? dieWas aktiewe
luistervaardighede nuttig of nie?"

(4) Die groep gaan hierna oor na die volgende aktiwiteit.

(49)
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4(b) Die kommunikasie van liefde aan jou maat

Deelnemers skryf neer maniere waardeur hulle dink hul egmaat

liefde uitdruk; asook maniere waardeur hul graag sou wou hê dat

hul maat liefde moet uitdruk. Egmaats bespreek dan hul response

met mekaar, en die ondervinding word in die groot groep verwerk.

Hoof fokus: Kommunikasie van gevoelens

Doelwitte
* om egmaaats in staat te stelom gedrag te identifiseer

wat duidelik mekaar se liefde vir die ander kommunikeer,
asook gedrag wat nie liefde duidelik kommunikeer nie

* om deelnemers toe te laat om maniere te identifiseer
waardeur hul graag sal wil hê dat hul egmaats liefde
moet betoon

* om egmaats toe te laat om te kontrakteer vir verlangde
gedrag van mekaar

Tydsduur: 40 minute

Inleiding

Bespreek die vermoë van 'n persoon om sy/haar gevoelens met 'n

ander pe rsoon te deel as "n area van kommunikasie wat baie

belangrik is in 'n intieme verhouding. Beklemtoon die feit dat

dit nietemin soms die moeilikste vorm van kommunikasie is, want

(50 )
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dit kan maklik tot misverstand lei. Dit is veral waar omdat \n
persoon nie altyd seker is hoe om dit wat hy/sy bedoel in woorde
om te sit nie. Soos persone egter voortgaan om aspekte van
hulself aan mekaar te onthul, ontwikkel hulle as egpaar hul eie
"taal" sodat hul mekaar makliker verstaan. Dit is wat gebeur
wanneer egpare die punt bereik en kan sê, "ons verstaan mekaar
selfs sonder om 'n woord te uiter."

Proses

(1) Verken sommige van die wyses waardeur die deelnemers hul
gevoelens aan hul egmaat kommunikeer. Gee aan elke
deelnemer \n stuk papier en potlood en versoek hulle om
sewe maniere te lys waaardeur hulle dink hul egmaat sê dat
hy/sy vir hulle lief is. Deelnemers trek hierna 'n lyn
onder hul lys en skryf drie maniere neer waardeur hulle
graag wil hê dat hul egmaat sy/haar liefde teenoor hul moet
uitdruk - met ander woorde hoe hulle graag liefgehê wil
wees.

(2) Die deelnemers deel hierna hul response met hul egmaats en
bespreek of hulle saamstem met die manier waarop hulle tans
hul gevoelens teenoor mekaar uitdruk en ook of hulle mekaar
die soort liefde kan gee wat elk graag wil hê.

(51 )
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(3) Bespreek die ondervinding in die groot groep. Vra: "Hoe

het dit gevoel om te praat oor hoe jy graag met jou egmaat
sal wil kommunikeer? Wat het jy geleer aangaande die wyse
waarop jou egmaat jou verstaan en hoe jy hom/haar verstaan?
Op watter wyse kan jy jou gevoelens vir jou maat beter
kommunikeer?"

(4) Die fasiliteerder bied hierna 'n kort opsomming met
betrekking tot die doelstellings van hierdie spesifieke
werkswinkel.

(5) Hierna volg 'n informele evaluering van die suksesse van
die werkswinkel in terme van die voorgestelde doelwitte.

(6) Deelnemers word aangesê om die vaardighede wat in die
verloop van die werkswinkel behandel en bespreek is, as
tuiswerk te oefen.

(7) Die groep verdaag hierna.

(52)
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WERKSWINKEL S

Sea) Die mededeling van jou gevoelens aan jou maat

Deelnemers voltooi uitdeelstuk Sea) en deel dan hul response met

hul egmaat. Egrnaats bespreek dan maniere waardeur hulle mekaar

se behoefte vir intimiteit en nabyheid kan bevredig.

Hoof fokus: Die uitdrukking van intimiteit en nabyheid

Doelwitte
* om maniere te identifiseer waarop egrnaats se behoefte

vir intimiteit in die huweliksverhouding bevredig word
* om 'n gevoel van warmte en nabyheid tussen egrnaats

te vestig

Tydsduur: 20 - 30 minute

Inleiding

Bespreek waarom dit belangrik is vir twee persone wat in 'n

intieme verhouding verkeer, om hul gevoelens met mekaar te deel.

(53)
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Proses

(1) Gee aan elke deelnemer 'n kopie van uitdeelstuk 5(a). Vra

hulle om die oop spasie met hul eie response in te vul.

Stel deelnemers in kennis dat hulle hul response net met

hul egmaat sal deel.

(2) Vra egmaats om bymekaar te sit en hul response te bespreek.

Vra hulle om veral na maniere te kyk waardeur hulle mekaar
se behoefte aan intimiteit en nabyheid bevredig.

(3) Die groep gaan hierna oor na die volgende aktiwiteit.

(54)
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Uitdeelstuk S(a): Die mededeling van my gevoelens aan jou

(1) Ek is die gelukkigste met jou wanneer _

(2) Een van die ontspannendste tye saam met jou, is wanneer

(3) As ek terug in tyd kon gaan en een periode met jou herleef
wat 'n besondere spesiale herinnering vir my inhou, sou dit
die volgende wees _
omdat--------------------------------------------------------------

(4) Die tyd· wat ek die naaste aan jou gevoel het, was

(5) As ek dink aan die toekoms saam met jou, sien ek veral uit
na ___

(55)
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b) Waardebepaling van seksuele verhouding

Egpare word onderrig in 'n spesifieke prosedure ten einde hul eie

seksuele verhouding te kan bespreek. Egmaats bespreek dan hul
verhouding in soveel privaatheid moontlik.

Hoof fokus: Om beide positiewe en negatiewe gevoelens te

identifiseer aangaande spesifieke aspekte van hul

seksuele verhouding en om spesifieke verandering

(wat moontlik is), te bespreek.

Doelwitte
* om spesifieke aspekte van hul seksuele verhouding wat

egmaats genotvol vind, dié wat hulle ongemaklik laat
voel, en veranderinge wat hulle graag in hul verhouding
wil sien, met mekaar te bespreek.

* om te beplan vir spesifieke gedragsverandering
* om gemaklik te wees in hul bespreking oor seksualiteit

Tydsduur: 35 - 40 minute

Inleiding

Die fasiliteerder bespreek kortliks die waarde vir egpare om hul

gevoelens aangaande hul seksuele verhouding te kommunikeer -

kommunikasie wat nie uitsluitlik nodig is tydens 'n seksuele

belewenis nie, maar op ander tye wel. Bespreek ook die behoefte

(56)
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aan duidelike kommunikasie, beide verbaal en nie-verbaal,
gedurende seksuele aktiwiteit.

Proses

(1) Gee aan elke egpaar 'n kopie van Uitdeelstuk 5 (b) en
bespreek die prosedure vir die gebruik daarvan. Beklemtoon
dat egrnaatsmoet probeer om soveel moontlik uit te vind oor
die ander se gevoelens aangaande hul seksuele verhouding
sonder om verdedigend of veroordelend te raak. Die doel
van hierdie
maak. Sê

aktiwiteit is om kommunikasie-kanale oop te
ook vir die egpare dat die fasiliteerder

beskikbaar sal wees vir konsultasie.

(2) Vra egpare hierna om 'n private plek te vind om die
uitdeelstuk te voltooi en te bespreek. Sê vir hulle
wanneer om 'n groot besprekingsgroep te vorm.

(3) Lei die groep in 'n bespreking van maniere hoedat die
proses van hierdie aktiwiteit, kommunikasie aanhelp of
bemoeilik.

(4) Die groep gaan hierna oor na die volgende aktiwiteit.

(57 )
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Uitdeelstuk 5(b): Waardebepaling van ons seksuele verhouding

Elke egpaar moet 'n privaat plek vind waar hulle gemaklik en

vrylik kan praat. Hulle moet besluit wie maat A en wie maat B

gaan wees. Gedurende die eerste fase moet daar slegs een-

rigting-kommunikasie (beide verbaal en nie-verbaal) wees. Die

maat wat aan die woord is, is verantwoordelik om tyd te hou. Die

maat wat luister, moet bloot aandagtig luister, sonder om verbaal

te reageer. Egpare moet van aangesig tot aangesig sit, oogkontak

handhaaf, en een of ander liggaamlike kontak handhaaf (soos bv.
hande vashou) .

FASE 1 (Vyftien Minute)

Die onderwerp vir een-rigting-kommunikasie is "Met betrekking tot

ons hofmakery". Egmaats neem beurte om elk van die onderstaande

sinne te vol tooi, en laat drie minute toe vir elke maat se
respons. Wie ookal praat moet die sin soveel keer moontlik

voltooi met soveel spesifieke gevoelens, houdings, aksies, en

ondervinding wat in jou gedagtes kom (binne drie minute) .

Kommunikasie behoort alle aspekte van hofmakery te dek:

insluitende omgewing, voorspel, seksuele-omgang, asook gedrag na
seksuele-omgang.

(58)
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Voltooi asseblief die volgende:

(1) "Ek hou baie van/geniet/waardeer _

"

(2) "Ek is ongemaklik met/oor/wanneer

"

(3) "Ek sou graag wou/ Ek wens

"

(59 )
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FASE 2 (20 - 30 Minute)

Egmaats bespreek nou die ondervinding wat hulle so pas gehad het.

Daar moet sorg getref word om te voorkom dat die een die ander

blameer of verdedigend raak. Die volgende vrae mag moontlik die
bespreking lei.

(1) Hoe het dit gevoel om julle gevoelens met mekaar verbaal te
deel?

(2) Hoe het julle van mekaar geleer?

(3) Is daar spesifieke gedrag wat julle graag sal wil verander
of probeer? Beplan daarvoor.

(60)
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C) Liefdesnriewe

Deelnemers word gevra om liefdesbriewe aan hul egmaats te skryf,

wat die fasiliteerder later sal pos.

Hoof fokus: Om gevoelens van nabyheid en affeksie wat deur

die huweliksverrykingsondervinding voortgebring

is, na die huis-omgewing oor te dra.

Doelwitte
* om die uitdrukking van liefde/affeksie vir mekaar te

oefen deur liefdesbriewe aan mekaar te skryf
* om die groepsondervindinge na die huis-omgewing te

veralgemeen (die liefdesbriewe sal die egpare herinner
om vaardighede en houdings wat hulle in die groep
geleer het, toe te pas)

* om hernude opgewondenheid en verwagtinge omtrent hul
verhouding by egpare aan te wakker

Tydsduur: 50 minute

Inleiding

Bespreek die feit dat dit belangrik is om soms onsself te onttrek

van die alledaagse probleme wat met die huishouding en die gesin,

geassosieer word, en om te reflekteer oor die belangrike rol wat

ons egmaats speel om ons lewens gelukkig en betekenisvol te maak.

(61)
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Beklemtoon dat almal 'n behoefte daaraan het om soms te hoor, ten

spyte van argumente en alledaagse probleme wat met saamwoon

geassosieer word; dat ons gewaardeer en bemin word deur ons

egmaat. Sê aan die deelnemers dat hulle nou die tyd moet neem

om dit te doen.

brief daarin en plak dit toe.

week pos".
Ek sal die briewe volgende

Proses

(1) Voorsien elke deelnemer met papier en 'n koevert. Versoek

deelnemers om 'n brief aan hul egmaats te skryf. Sê: "Ek

wil hê jy moet 'n brief aan jou maat skryf. Dit sal

privaat wees. In die briewe, sê vir jul egmaats wat hy/sy

vir jou beteken, hoekom hy/sy waardevol vir jou is, wat in

jou lewe verskillend is omdat hy/sy daar is. Kortliks,

skryf 'n liefdesbrief. Nadat jy dit geskryf het, adresseer

die koevert aan jou egmaat by die huis of werk, plaas die

(2) Kollekteer die koeverte (pos dit 'n paar dae later) .

(3) Die fasiliteerder bied hierna 'n kort opsomming met

betrekking tot die doelstellings van hierdie spesifieke
werkswinkel.

(62)
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(4) Hierna volg 'n informele evaluering van die suksesse van
die werkswinkel in terme van die voorafopgestelde
doelwitte.

(5) Deelnemers word aangesê om die vaardigheid wat in die
verloop van die werkswinkel behandel en bespreek is, as
tuiswerk te oefen.

(63)

(6) Die fasiliteerder lei die groep hierna in 'n algemene
bespreking oor die suksesse van die huweliksverrykings-
program as 'n geheel.

(7) Die behoefte aan bykomende werkswinkels moet ook met die
groep uitgeklaar word.

(8) Bedank die groep vir hul deelname aan, en bydrae tot, die
sukses van die program.

(9) Die groep verdaag hierna.
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