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HOOFSTUK 1. 

DIE MENSTEKENTOETS AS MEETMIDDEL VAN ANGS -

'N KRUISKULTURELE STUDIE 

1. INLEIDING 

1.1. Probleemstelling en aktualiteit van die onderwerp 

Die psigometriese evaluering van persone met verskillende kulturele agtergronde 

ontvang toenemend aandag in die psigologie. Navorsers het eers gedurende die 

tweede helfte van die eeu begin besef dat psigologicse teorie'e en toetse hoofsaaklik 

in 'n Westerse konteks ontwikkel is en nie noodwendig geldig is in ander kulture 

nie. Verskille in sosio-kulturele agtergrond sal noodwendig die psigometriese 

resultate beinvloed omdat elke sielkundige toets 'n voorbeeld van gedrag is. 'n 

Dringende behoefte aan kruiskulturele studies het gevolglik ontstaan om sodoende 

die universele geldigheid van teorie'e en toetse te bepaal en, indien nodig, aan te 

pas. 

In Suid-Afrika is daar 'n groot gebrek aan bruikbare en geldige meetinstrumente 

vir ander kultuurgroepe, So byvoorbeeld is daar weinig navorsing gedoen oor die 

invloed van kultuurverskille op projektiewe tekentegnieke, en spesifiek die 

menstekening. 

In lande soos die VSA is daar reeds verskeie kruiskulturele studies gedoen met 

betrekking tot projektiewe tekentegnieke, veral die Menstekentoets. Voorbeelde 

is: Judging whether a person is white or black by his 'Draw-a-person Test' dcur 

Jernigan (1970), An analysis of cultural difference on certain projective tech

niques deur Saunders en Teska ( 1970). 

In eersgcnoemde studie is bevind dat die aantal kere dat 'n persoon se rassegroep 

suksesvol uit sy menstekening bepaal kon word, nie statistics betekenisvol was nie. 



Saunders en Teska se bevindinge was dat, indien intelligensie en sosio-ekonomiese 

vlak by swart en wit proefpersone ooreengekom het, daar gcen betekenisvolle 

verskille in die tekeninge voorgekom het nie. 

Daar is geen soortgelyke studies in Suid-Afrika gcdoen nie. Projektiewe tegnieke 

soos die Kinetiese Gesinstekening is al op swart pcrsone toegepas, maar nie op 'n 

kruiskulturele vlak vergelyk nie. Die interpretasie is oak slegs met betrekking tot 

die frekwensie van formele eienskappc van die tekening binne 'n bepaalde 

steekproef gedoen (Ngwane, 1983). 

Hierdie studie kan dus 'n bydrae !ewer tot die inligting oar verskillende 

bevolkingsgroepe se projektiewe tekeninge, maar andersyds mag dit oak die bruik

baarheid van projektiewe tekentegnieke as indikatore van angs by verskillende 

bevolkingsgroepe aantoon. 

Afgesien van die feit dat daar nag min na vorsing oar projektiewe tegnickc in 

Suid-Afrika gedoen is, is daar oak ander redes waarom die Menstekentoets 

spesifiek gekies is vir hierdie navorsing: 

Daar is na vorsers soos Kellogg (1979) en Lindzey ( 1961) wa t die 

universele bruikbaarhcid van die Menstekentoets by die toets van 

verskillende kultuurgroepe beklemtoon. Een rede hiervoor is dat 

geletterdheid nie 'n rol speel in die toepassing van die tacts nie. 

Die Mensteken toets leen ham tot die meting en begrip van die mens 

binne sy omgewing soos hy dit self ervaar of waarneem. Met ander 

woorde, die Mcnstekentoets as projeksietcgniek is 'n effektiewe wyse 

om die fenomenologiese wereld of subjektiewe realiteit van die mens 

te evalueer (Lindzey, 1961). 

Alhoewel die tacts nie gestandaardiseer is nie, gcskied die inter

pretasie daarvan volgens gestruktureerde riglyne ten opsigtc van 

spesifieke aanduiers. 

Die Menstekentoets kan in groepe toegepas word deur standaard in

struksies aan die proefpersone te gee. Alhoewel daar individuele 

waarnemings en reaksies in groepsverband verlore gaan, bly die teken

ing steeds 'n goeie projeksie van die proefpersoon se persoonlikhcid. 
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Die Menstekentoets is effektief ten opsigte van tyd en koste. 'n Kort 

tyd vir die afname van die toets is nodig, en slegs 'n minimum 

materiaal word benodig, naamlik 'n skoon vel papier, 'n potlood en 'n 

uitvel.k 

Daar word in hierdie navorsing spesifiek gekyk hoe angs in die tekeninge van die 

drie groepe matriekleerlinge manifesteer. Verskeie ontwikkelingspsigolo~ (Erikson, 

1959; Freud, 1953; Sullivan, 1953), beskryf die ontwikkelingsfase van adolessensie 

as 'n tydperk vol angs en konflik as gevolg van veranderinge en aanpassings op 

verskeie terreine, soos liggaamlike veranderinge of emosionele en sosiale 

aanpassings. Angs word deur die navorsers dus as 'n tipiese kcnmcrk van adoles

sensie gesien. Dit is dus relevant om angs as veranderlike uit te sonder met 

betrekking tot die wyse waarop dit op die tekeninge geprojekteer word. 

Bogenoemde beklemtoon die aktualiteit en toepaslikheid van die studie, veral in 

die lig van die huidige politieke en rassesituasie in die land. Louw (1983) 

bcredeneer die saak vanuit die oogpunt van 'n sogenaamde "swart psigologic", 

naamlik dat sielkundiges swart kli\':nte vanuit 'n Westcrse kultuur cvalucer en be

handel sonder dat die nodige navorsing daaroor gedoen is. Verdere navorsing 

waarin kulture vergelyk word ten opsigte van die geldigheid van teorie\': en 

psigometricse toetsc is dus noodsaaklik. 

1.2. Doelstelling 

1.2.1 Algemene doelstelling 

Die doe! van hicrdie ondersoek is om vas te stel of daar psigologics betekenisvolle 

verskille in die menstekeninge van wit, bruin en swart matriekleerlinge voorkom 

ten opsigte van bepaalde indikatore van angs. 

Die nulhipotesc (Ho) word soos volg gestel: 

Die menstekeninge van die drie kultuurgroepe toon geen psigologies 
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betekenisvolle vcrskille ten opsigte van die manifestering van angs, soos aan

gedui deur spcsifieke indikatore nie. 

1.2.2 Spesifieke doelstellings 

1.2.2.1 Om te bepaal of daar psigologies betekenisvollc vcrskille in wit, 

bruin, en swart lcerlinge se menstekeninge voorkom ten opsigtc van oor

matige uitve~ry as indikator van angs. 

1.2.2.2 Om te bepaal of daar psigologics bctckcnisvolle verskille in wit, 

bruin, en swart leerlinge se menstekeninge voorkom ten opsigte van skaduer

lng as indikator van angs. 

1.2.2.3 Om te bepaal of daar psigologies betekcnisvolle verskille in wit, 

bruin, en swart leerlinge sc mcnstckcningc voorkom ten opsigte van oor

matige versterking van lyne as indikator van angs. 

1.2.2.4 Om te bepaal of daar psigologics bctckenisvolle verskillc in wit, 

bruin, en swart leerlinge se mcnstekcninge voorkom ten opsigte van 

sketsagtige, gebroke lyne as indika tor van angs. 

1.2.2.5 Om te bepaal of daar psigologies betekenisvolle verskille in wit, 

bruin, en swart leerlinge se menstekeningc voorkom ten opsigte van 'n swaar, 

beklemtoonde grondlyn as indika tor van angs. 

1.2.2.6 Om te bepaal of daar psigologies betekenisvolle verskille in wit, 

bruin, en swart leerlinge se menstekeninge voorkom ten opsigtc van 'n 

ongewone, klein figuur as indikator van angs. 

1.2.2.7 Om te bepaal of daar psigologies bctckenisvolle verskille in wit, 

bruin, en swart leerlingc se menstekeninge voorkom ten opsigte van 

bykomstige besonderhede as indikator van angs. 

1.2.2.8 Om te bepaal of daar psigologies betekenisvolle verskille in wit, bruin 
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en swart leerlinge se menstekeninge voorkom ten opsigte van die plasing van 

die figuur in die boonste linkerhoek as indikator van angs. 

1.3. Metode van ondersoek 

Daar word op die stadium slegs 'n kort opsomming van die ondersoekmetode gegee, 

aangesien dit volledig in hoofstuk 4 bespreek sal word. 

Die studiepopulasie het bestaan uit al die standerd 10-leerlinge in 'n wit, 'n bruin 

en 'n swart ho'~rskool in die Vaaldriehoek. Die HSPV is binne groepsverband op al 

die standerd 10-leerlinge toegepas. 

Uit die leerlinge wat aan spesifieke kriteria vir angstigheid in die HSPV voldoen 

het (stientellings van ~ 7 op faktor O en Q4 en :$. 4 op faktor C (daar moes ten 

minste aan twee kriteria voldoen word), is die eerste 30 leerlinge uit elke 

bevolkingsgroep geselekteer. Die Menstekentoets is toe in groepsverband op die 30 

proefpersone uit al drie bevolkingsgroepe toegepas. 

Daar is dus twee meetinstrumente in die studie gebruik, naamlik die 

Ho~rskoolpersoonlikheidsvraelys (HSPV) en die Menstekentoets. 

Die wyse waarop angstigheid in die tekcninge van die leerlinge by al drie 

bevolkingsgroepe voorgekom het, is ondersoek aan die hand van agt aanduiers van 

angs wat saamgestel is uit die literatuur. 

Die statistiese verwerkings is deur die PU vir CHO se Statistiese Konsultasiedicns 

onderneem, en daar is van die vergelykende metode gebruik gemaak as 

eksperimentele ontwerp op kruiskulturele vlak. Daar is hoofsaaklik van die 

psigologiese betekenisvolheid van die vcrband tussen veranderlikes 

(kontingensiekoHfislent) gebruik gemaak. Cohen (1977) se indeks vir effekgroottc 

is aangewend as maatstaf van psigologies betekenisvolhcid. 
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1.4, Faktore wat resultate mag beinvloed 

Daar is reeds bevind dat verskeie faktore, soos sosio-ekonomiese omstandighede en 

intelligensie, 'n invloed op die totale angstellings van persone het (Cattell, Scheier 

& Madge, 1968; Simpowski, 1973). Ander faktore wal ook 'n rol kan speel, is 

ouderdom (Sarason et al., 1960), gcslagsverskille (Nijhawan, 1972) en opvoedkun

dige vlak (Sarason et al., 1960). 

Alhoewel bogenoemde faktore in ag geneem behoorl le word by die interprclasie 

van die resultale, is dil onmoontlik om alma! te kontroleer. Daar is we! gepoog om 

die skolasliese (opvoedkundige) vlak van die leerlinge konstant le hou dcur slegs 

malriekleerlinge le gcbruik, asook deur allc proefpersone uit dieselfde stedelike 

omgewing le kies, naamlik die Vaaldriehoek. 

1.5. Aanbieding van gegewens 

Die skripsie word in ses hoofslukkc aangebied, naamlik: 

HOOFSTUK I: Probleemslelling en doelstellings 

HOOFSTUK 2: Lileraluursludie: Die Menslekenlocls as projektiewe legniek 

HOOFSTUK 3: Literatuursludie: Omskrywing van angs en angsverwanle begrippe 

HOOFSTUK 4: Metode van ondcrsoek 

HOOFSTUK 5: Resultale en bespreking 

HOOFSTUK 6: Samevatting en gevolgtrekkings 
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Hoofstuk 2 

DIE MENSTEKENTOETS AS PROJEKTIEWE TEGNIEK 

2. Die Menstekentoets as projektiewe tegniek 

2.1. Die begrip "projeksietoets" 

Die term "projektiewe tegniek" word algemeen in die psigologie gebruik. Gouws, 

Louw, Meyer en Plug ( 1986:288) beskryf projeksie as "die proses waardeur 'n per

soon objektiewe stimuli waarneem en interpreteer ooreenkomstig sy persoonlike 

belange, begeertes, vrese en verwagtings." V erskeie skrywers beskou 'n projek

sietoets as 'n tegniek van persoonlikheidsevaluering waarin aan die toetsling 'n on

gestruktureerde taak gegee word en daar 'n wye reeks moontlike response gegee 

kan word. Die manier waarop die materiaal dus waargeneem word en die situasic 

gestruktureer word, weerspie~l fundamen tele aspekte van die per soon se 

psigologiese funksionering en hoe hy die wcreld sien (Anastasi, 1964; Frank, 1948; 

Gouws et al., 1986). 

Lindzey (1961:45) beskou 'n projektiewe tegniek as "an instrument that is con

sidered especially sensitive to covert or unconscious aspects of behavior, it permits 

or encourages a wide variety of subject responses, is highly multi-dimensional, and 

it evokes unusually rich or profuse response data with a minimum of subject 

awareness concerning the purpose of the test". 

Du Tait en Piek (1974) maak beswaar teen die term "projeksietoets". Die term 

"projeksie" het sy oorsprong in die psigoanalitiese teorie. Freud beskryf projeksie 

as 'n verdedigingsmeganisme waardeur 'n mens se eie behoeftes, gevoelens en dryf

vere aan ander mense toegeskryf word om op diewyse die onwenslike aspekte 

daarvan vir die self te verberg. Die skrywers is van mening dat die spesifieke 

meganisme van projeksie as sodanig kan manifesteer, maar dat die totale dinamiek 

van die mens nie met cen meganisme beskryf kan word nie. Dit is interessant dat 

Bellak ( 1952) Freud verdedig teen sodanige kritiek. Volgens hom het Freud reeds 
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is sy boek Totem and Taboo genoem dat die term projeksie nie nitsluitlik vir die 

doe! van verdediging aangewend hoef te word nie. Dit word ook gebruik waar 

daar geen konflik ter sprake is nie. Die projeksie van innerlike persepsies na 

buite is 'n primitiewe meganisme wat 'n groot rol speel in hoe ons die wereld om 

ons ervaar. In die verband haal Bellak (1952:10) vir Freud (1938) aan: "Under 

conditions that have not yet been sufficiently determined even inner perceptions 

of ideational and emotional processes are projected outwardly like sense 

perceptions, and are used to shape the outer world, whereas they ought to remain 

in the inner world." 

Freud se sicning van projeksic gaan dus wycr as slegs 'n vorm van vcrdediging. 

Hy glo ook dat 'n persoon sc innerlike pcrsepsies en gevoelens die waarneming van 

huidige stimuli bepaal. Alhoewel die verskillende denkrigtings in die psigologie 

verskil ten opsigte van die dinamika van persoonlikheid, stem die meeste ooreen 

dat projeksie meer op die onbewuste vlak le. Die fenomenologiese benadering 

veronderstel dat die mens as gc1soleerde wesc deur middel van projeksic kontak 

maak met ander en dat die kontak 'n tweerigtingproscs is waardcur wcdersydse 

be1nvloeding plaasvind (Ne! en Esterhuizen, 1958). Die beginsels van die Gestalt

psigologie speel ook 'n belangrike rol in die projeksie-fenomeen, omdat daar in die 

toepassing daarvan nie probcer word om afsonderlike karaktertrekke of persoon

likheidsaspekte te bepaal nie, maar eerder om 'n saamgestclde bccld van die hele 

persoonlikheid van die toetsling tc verkry (Anastasi, I 964). 

Frank (I 948:46) beskryf 'n projcktiewe tegniek as 'n mctodc van pcrsoonliheids

cvaluering waarin die toetsling met 'n bepaaldc situasie gckonfronteer word. Sy 

respons sal bepaal word deur wat die situasie vir hom beteken, asook sy gevoelens 

in die verband. Die implikasie van bogenocmde is dat enigc situasie aangewencl 

kan word vir projeksie, byvoorbeeld selfs intelligensietoetse, solank items 

kwalitatief eerder as konvensioneel normatief en kwantitatief beoordeel word. 

Uit bogenoemde omskrywings blyk die volgende aspekte essensi~le komponente tc 

wees van projektiewe tegnieke: 

Dit is sensitief vir onbewuste of latente aspekte van die 

persoonlikheid. 
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'n Wye reeks moontlike response kan ontlok word. 

Dit bevat 'n multi-dimensionele komponent. Nie net sekere persoon

likheidsaspekte word daarby betrek nie, maar we! die totaliteit van 

die persoonlikheid. 

Die toetsling is min of meer onbewus van die rasionaal of doe! van 

die toets. 

Die responsdata is omvangryk en bied 'n ryk bran van data oar die 

persoon. 

Daar is verskeie klassifikasies van projektiewe tegnieke. Lindzey (1961) gebruik 

die tipe respons as kriterium: 

Assosiatiewe tegnieke, waar die toetsling moet reageer op 'n stimulus met die 

eerste woord, beeld of begrip wat by ham opkom. Voorbeelde: Woordas-

sosiasietoetse (die bekendste is deur Rapaport, Gill en Schafer ontwikkel), die 

Kent-Rosanoff-vrye-assosiasietoets en die Rorschach-inkkladtoets. 

!, Konstruksieprosedures, waar die toetsling 'n eie produk, soos 'n verhaal, moet 

skep of konstrucer. Voorbeclde: Die Tematiese Appersepsietoets (TAT), die 

Symonds Picture-story Test, die Children's Apperception Test (CAT), die 

Michigan Picture Test, die Blacky Pictures en die Make a Picture Story. 

Voltooiingstake, waarin die toetsling sinne of verhale moet voltooi. 

Voorbeelde: Sinvoltooiingstoetse, waarvan die van Rotter, Rhode en Sacks 

die bekendste is, storievoltooiingstoetse, byvoorbeeld die Test of Insight into 

Human Nature, die Argumcntvoltooiingstoets van Murray en Morgan en die 

Rosenzweig Picture-Frustration Study. 

Keuse- of ordeningstoetse, wat van die toetsling verwag om foto's le her

rangskik of voorkeure te orden. Voorbecldc: Szondi-tocts en die Thomkins

Horn Picture Arrangement Test". 

Ekspressiewe metodes, byvoorbeeld 'n tekening waarin die toetsling se sty!, 

metode sowel as die voltooidc produk beoordccl word. Voorbeelde: 

Menstekcntoets, Kinetiese Gesinstckening, Boomtckcning, vingerverf, vryc 
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spel en psigodrama. 

Daar sal nou vervolgens aandag gegee word aan die laasgenoemde kategorie, naam

lik die ekspressiewe metodcs. 

2.2. Die begrip "ekspressiewe tegniek" 

Projcktiewe tegnieke ontbloot diep en onbcwustc detcrminantc van sclfekspressie 

wat te doen hct met die toetsling se uitlcwing of uitdrukking van sy innerlike 

gevoelcns. Volgcns Vorsatz (1963) is ekspressic die wysc en medium waardeur 'n 

mens homsclf aan die wereld opcnbaar. Dit kom noodwendig in 'n groot 

verskeidcnheid vorme voor, naamlik handelinge, bewegings, houdings, gebare, 

gesigsuitdrukkings, tekcnwerk, ens. 

Helberg (1963) onderskci soos volg tusscn die terme "ekspressic" en "projeksie": Die 

wyse waarop 'n persoon sy verhouding tot die wereld beleef, word in sy tekcning 

uitgcbeeld. Elke uiting van die mens is 'n ekspressic, maar slegs sekere ekspressics 

kan as projeksies bestempel word. Ekspressie is dus 'n ruimer begrip en projeksic 

'n engcr, meer afgebakende bcgrip. Van Lennep (1957), soos aangehaal deur Hel

berg (1963), stcl dit soos volg: "For every projection is indeed an utterance, but 

each utterance is certainly not a projection, and particularly not that which is 

called a person's expression." 

Projektiewe tegnieke, wat ook ckspressiewe tegnieke genoem kan word, het dus te 

doen met die persoon se uitlewing of kommunikasie van sy inncrlike gevoelens. 

Anders as ander projcktiewe tegnickc, beoordeel ekspressicwc tcgnieke ook die 

toetsling se metode of sty!, sowel as die eienskappe van sy voltooide produk. Dit 

kan ook diagnostics sowel as tcrapeuties gebruik word (Dreyer, 1971). 

Volgens Anastasi (1964) behels eksprcssiewe tegnieke die verskaffing van die een 

of ander medium (verf, speelgoed, papicr, potlood, ens.) aan die toctsling, wat dan 

volgens sy eie sty! en metode 'n produk moct skcp. 'n Ontlcding van die wyse 

waarop die toetsling die medium gcbruik sowel as die aard van sy produk, verskaf 

aan die waarnemcr inligting aangaande kenmerke of afwykende aspekte van die 
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toetsling se persoonlikhcidsamestelling. 

Wat die klassifikasie van ekspressicwc tcgnieke betref, gaan daar vir die 

doeleindes van die studic van Bolander (1977) sc indcling gcbruik gemaak word. 

Sy het Lindzey se indeling van projeksietegnieke verfyn deur die kategorie 

ekspressiewc tegniekc verder uit te brei. Sy onderskei vier kategoric\\: 
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Tabel I: Kategoriee ekspressiewe tegnieke volgens Bolander (1977) 

Ka tcgorie Yoorbcclde 

I. Toetssituasie is hoogs I: HTP-TOETS (Boom-huis-persoon 

gestruktureerd of instruksies toets) - drie temas word 

is spesifick gcspesifiscer sander die aard van 

elk. 'n hoogs gcstruktureerdc 

onderhoud volg tekening; 

2: KOCH-BOOMTO.ETS - instruksies 

"Teken 'n vrugteboom", toetsituasic 

minder formecl. 

2. lnstruksies spcsifick I. \'RYE BOOMTEKE:--JTOETS -

slegs ten opsigtc van die instruksics cenvoudig "Tcken 'n 

tema. boom", nie altyd toctssituasic, 

gccn ondcrhoud. 

2. MENSTEKENTOETS - instruksics 

spcsifick vir tcma. 'n twccdc 

tank volg, naamlik teken 

tcenoorgcstcldc geslag. 

3. Pcrsoon vry om eic tcma I. VERF (SKILDER) 

te kies, matcriaal word ver- 2. VRYE TEKEN 

skaf 

.J. \\'crklike !ewe, gccn I. HANDSKRIFANALISE 

instruksics, gecn toe ts-

si tuasic. 

Anastasi ( 196.JJ bcskryf dicsclfdc tckcn- en ,·crftcgnickc as Bolander, maar vocg spcltcg

nickc en psigodrama as cksprcssicwc tcgnickc by. 
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2.3. Die Menstekentoets as ekspressiewe projektiewe tegniek 

2.3.1. Omskrywing 

Hammer (1958) beskou die Menstekentoets as 'n tipe situasionele toets wat die toetsling 

nie net konfronteer met die probleem om 'n mensfiguur te teken nie, maar ook met die 

probleem van ori~ntering, aanpassing en optrede in 'n spesifieke situasie. In sy poging om 

die probleme op te los, raak die toetsling betrokke by verbale, ekspressiewe en motoriese 

gedrag of handelinge. Hierdie gedrag, sowel as die tekening self, verskaf die data vir 

psigologiese evaluering. 

Daar is dus 'n ekspressiewe, strukturele en grafiese komponent teenwoordig. Ekspressief, 

volgens Machover (1949), omdat die persoon bewus of onbewus sy psigiese waardesisteem 

na vore bring. Omdat die liggaam die mees intieme verwysingspunt is vir enige 

aktiwiteit, sal die persoon altyd iets van homself projekteer in die tekening. Die grafiese 

komponent le daarin dat die persoon 'n tekening op papier maak en strukturele aspekte 

soos lynkwaliteit in ag geneem word (Wolfson, 1951). 

Dit is dus duidelik dat elke menstekening kreatief en uniek is. Handler (1985:177) stel dit 

treffend as hy se " ... the pencil is guided by unconscious forces asking for expression and 

by stylistic patterns of expressive behavior that are typical of the patient in a variety of 

situations•. Die skrywer meen verder dat die tekening in baie opsigte die persoon self 

vergestalt, en die papier die omgewing waarbinne hy funksioneer. Die finale produk is 'n 

tekening van die persoon se ervaring van hom- of haarself binne sy of haar spcsificke 

wereld. 

2,3,2. Historiese agtergrond 

Selfs lede van die antieke gemeenskappc het gcglo dat kunstenaars hulsclf deur middel 

van hulle kunswerk openbaar. Dit het reeds lank gelede duidelik geword dat kuns sekere 

aspekte van die kunstenaar se persoonlikheid, asook sy benadering tot die !ewe weerspieel. 

Di Leo (1970) bied 'n historiese terugblik op die verband tussen menstekeningc en 
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kulturele, religieuse, sosiale en politieke veranderinge. Hy se: "There is an 01·er-all 

similarity in that both child and primitive man draw what is most significant", Kinders 

teken mcnsfigure en die primiticwe mens het dicrc gcteken. By beide die kind en die 

primitiewe mens spec! fantasie en emosie 'n belangrike rot. Histories hct die mens 

tekeninge gebruik om uitdrukking aan sy gcvoclcns en handelinge tc gee lank voordat 

simbole spraak verteenwoordig het. Kinders tekcn nog lank voor hulle kan skryf. 

Volgens van Zyl (1975) was daar reeds in die agtiende ecu bclangstelling in die 

mcnstekening. Bcskrywende studies, wat onder andere lig gewerp het op individuele 

verskille en op die psigiese ontwikkcling van kinders, is vroeg al ondcrneem. Van Zyl 

(1975) maak melding van Perez (1888), Barnes (1893), Herrick (1893), Baldwin (1894), 

O'Sha (1897, 1897), Shinn (1893), Gl'ltze (1898), Clark (1902), Sally (1907, 1908) en Linquet 

(1913) in die verband. 

In 1926 het Florence Goodenough 'n gcstandaardiseerde intelligcnsicskaal ontwerp wat 

gebaseer was op die tekening van 'n mens. Die tocts is genoem die Goodenough Draw-a

Man-Test, en is hoofsaaklik beoordeel volgcns die kwaliteit van die tekening, asook die 

detail en besonderhede wat voorgekom het. Klinici (soos Hammer, Machover en 

Goodenough self) het vinnig daarvan bewus gcword <lat, alhoewel die toets intelligcnsic 

meet, veranderlikes van die persoonlikheid ook daarin manifesteer (Handler, 1985). 

In aansluiting hierby het Machover (1949) bevind <lat, alhoewel die intelligensie van die 

kinders dieselfde was, hullc tekcninge verskil het. Noukeurige ondersoek van die 

tekeningc het ryk klinicsc materiaal oor die kinders na vore gebring. Machover het al

gaande al die intcrpretasies van die tekeninge geklassifiseer. Die navorsing is ook uit

gebrei na volwassenes. In 1949 het Machover haar monografie, Personality projection in 

the drawing of the human figure, gepubliseer. 

Volgens Handler (1985) het die klinicse gebruik van die Mcnstekentoets drasties 

toegeneem sedert 1926. Hy noem <lat Sundberg in 1961 gerapportcer het <lat die 

Menstekentoets die tweedc mecste van alle siclkundige toetse in hospitale, voorlig

tingsentrums en klinieke gebruik word. 

Urban (1973) het die waardevolle bydraes wat Goodenough en Machover, asook ander 

navorsers soos Bender, Buck, Hammer, Jolles en Levy ten opsigte van projcktiewe tcgnickc 
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gelewer het, opgesom, geklassifiseer en herlei tot interpretatiewe hipoteses. Laasgenoemde 

is weergegee in sy boek The Draw-a-Person Catalogue for Interpretative Analysis (1973). 

Hierdie werk bevat volgens Urban (1973) die belangrikste navorsing wat tot dusver oor 

die Menstekentoets en projektiewe tekeninge gedoen is. 

2.3.3. Die rasionaal van die Menstekentoets 

Dit word algemeen aanvaar <lat die menstekening 'n weergawe van die tckenaar se per

sepsie van homself of sy liggaams- en selfbeeld is. Ogdon (1979) is van mening <lat al

hoewel liggaamsbeeld en selfkonsep gewoonlik gereflekteer word, situasionele veroor

sakende tydelike veranderinge in houding en emosies ook weerspieel word. In die ver

band se hy dat heelwat ondervinding nodig is om te onderskei tussen gevestigde persoon

likheidstrekke en tydelike, situasioneel-gebonde trekke. 

Volgens Machover (1949) ontwikkel persoonlikheid nie in 'n vakuum nie, maar vanuit 

bewcging, emosies en denke in 'n spesifieke liggaam. Omdat die liggaam die mees intieme 

verwysingspunt vir enige aktiwiteit is, sal die persoon as hy 'n mens teken altyd iets van 

homself projekteer in die tekening omdat sy waarneming van 'n liggaam ontwikkel vanuit 

die persoonlike waarneming van sy eie liggaam. 

Dit is dus duidelik dat die Menstekentoets die self in sy omgewing verteenwoordig. 

Verskillende aspekte van die self kan geprojekteer word: 

Die Menstekentoets kan 'n persoon se diepste wense weergee. 

Dit mag 'n gedetermineerde poging wees om te kompenseer vir swakhede. 

Die tekening kan ook 'n ego-ideaal of ego-model voorstel. 

Dit kan beide 'n beeld van die werklike self en die ideale self gee. 

Dit kan ook 'n bewuste ekspressie van die persoon se gevoelens, houdings en 

belewenisse wees, asook diep verborge of onbewuste informasie uitbeeld, wat indirek 

deur simboliek uitgedruk word (Handler, 1985, Machover, 1949). 

Bogenoemde aspekte gee 'n aanduiding van diekonteks waarbinne die mensfiguur 

ge!nterpreteer moet word. Levy (1952) waarsku in aansluiting hierby dat die mensteken

ing nie altyd as 'n projeksie van die selfbeeld of liggaamsbeeld gesien moet word nie, 
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maar dat verskeie moontlikhede in ag geneem moet word. 

Die mens kan homself dus nie losmaak van sy eie menswees nie, en kan net put uit sy eie 

ervaringe, kennis, konflikte, ensovoorts, waarby hy as totaliteit, ook liggaamlik, betrokke 

is. Die rasionaal van die Menstekentoets kom dus daarop neer dat die persoon nie anders 

kan as om, bewus of onbewus, iets van homself te gee wanneer hy 'n mensfiguur skep nie. 

2.3.4, Administrasie 

Alhoewel daar geringe verskille is in die voorskrifte vir die afname van die Mensteken

toets tussen die oorspronklike werk van Machover (1949) en ander skrywers soos Urban 

(1973) en Levy ( I 958) bly die basiese prosedure dieselfde, soos vervolgens bespreek sal 

word: 

'n Skoon stuk papier, ongeveer A4-grootte, word aan die toetsling gegee, asook 'n potlood 

met 'n medium sagte punt en 'n uitve~r. Die persoon moet gemaklik sit met genoeg ruimte 

vir sy arms en bene. 

Hy word dan die opdrag gegee om 'n mens te teken. Die toetsafnemer moet nie meer leid

ing gee nie ten spyte van vrae oor hoe die tekening moet wees. Enige navrae word nie

direktief hanteer met antwoorde soos: "Net soos jy wil". Die versekering mag we! gegee 

word dat die tekeninge nie beoordeel word aan die hand van die artistieke waarde daar

van nie. Waarneming van die toetsling se poging moet so onopvallend moontlik geskied. 

Alie spontane opmerkings moet aangeteken word, sowel as enige ander eienaardighede ten 

opsigte van die prosedure wat gevolg word met die tekening (Levy, 1958; Machover, 1949; 

Urban, 1973). 

Wanneer 'n toetsling met die eerste tekening slegs die kop en/of die skouers of 'n stok

mannetjie teken, moet hy gevra word om op 'n volgende papier die hele persoon te teken. 

Sodra die eerste tekening voltooi is, moet die persoon gevra word om die teenoorgestelde 

geslag te teken (op die agterkant van dieselfde vel papier of op 'n ander vel). So nie 

moet die afnemer vra wat die geslag van die tekening is en die toetsling dan die opdrag 

gee om vervolgens 'n man of vrou te teken, afhangende van die geval. \Vatter geslag 
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eerste geteken is, moet noukeurig aangeteken word, sowel as die uitve~ry, 

Wanneer die figure voltooi is, kan die toetsling gevra word om die figure te beskrywe ten 

einde meer inligting te verkry, Urban (1973) het 'n gestruktureerde vraelys vir die on

dervraging opgestel. Die vrae is egter opsioneel en dien net as aanvulling by die 

oorspronklike projeksie in die tekening. 

Wanneer die afname van die Menstekentoets voltooi is, moet die toetsling se naam, 

ouderdom, geslag en die datum van afname sowel as die volgorde van die tekeninge aan

geteken word. 

2.3.5, Die in terpretasie van die Mensteken toe ts 

2.3.5. 1. Algemene interpretasie 

Konsepte onderliggend aan die tegniek van die analise van die menstekening het min of 

meer onafhanklik ontwikkel uit die studie van duisende tekeninge in die klinicse konteks. 

Hierdie formulerings moet egter baie krediet gee aan reeds bestaande projektiewe teg

nieke van persoonlikheidsevaluering asook die psigoanalitiese teorie, waarin projeksieteg

nieke gewortel is. Daar gaan nou kortliks aandag gegee word aan 'n paar benaderings tot 

die ontleding van die Menstekentoets. 

Handler (1985) onderskei die impressionistiese van die meer gcdctailleerde kwantitatiewc 

interpretasie. Die tekening kan byvoorbeeld gebruik word om konflik te ondersoek deur 

middel van 'n rangskaal, of die tekening kan meer kwalitatief ge!nterpreteer word deur

dat die terapeut homself inleef in die skets. Handler le dan ook klem op laasgenoemde 

metode, waarin die terapeut homself subjektief in die posisie van die tekening plaas. 

Omdat Machover (1949) die projeksie-aspek van die menstekening ook belangrik ag, sien 

sy die tekcning as 'n weergawe van die impulse, konflikte, kompcnsasies en wense kcn

merkend van die tekenaar. Die tekening is dus, op 'n manier, 'n kennismaking met die 

individu wat teken. Sy stel dit so: "Consequently, the drawing analyst should feel free to 

extract from the graphic product what the subject has put into it" ( I 949:35). 
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Koppitz (1968) benader die mensfiguur op twee maniere, naamlik as 'n projektiewe teg

niek en as 'n ontwikkelingstoets van verstandelike rypheid. As die tekeninge ontleed 

word as 'n projektiewe tegniek, word gelet op tekens van onbewuste behoeftes, konflikte 

en persoonlikheidseienskappe. Sy identifiseer 'n aantal emosionele aanduiers wat as 

funksie het • ... to reflect a child's attitudes and concerns just as his overt behavior and 

symptoms reveal much of his underlying attitudes and anxieties" (1968:43). Sy koppel ook 

elke emosionele aanduier aan spesifieke gedrag en probleme. Voorbeelde hiervan is: 

Skaduering van die liggaam of ledemate (emosionele aanduier) dui op 

angstigheid. Sy waarsku egter dat skaduering normaal is by jong skoolbegin

ners wat begin bewus word van liggaamlike verskille en liggaamsfunksies. In 

die ouderdomsgroep is skaduering dus nie patologies nie. 

'n Klein figuur (emosionele aanduier) reflekteer onsekerheid, onttrekking en 

depressie. 

Hammer (1958) glo dat gedragsobservasie, sowel as die tekening self, data verskaf vir 

interpretasie. Wat die analisering van die tekening betref, le hy klem op die ekspressiewe 

aspekte wat strukturele eienskappe van die tekening impliseer, byvoorbeeld die volgorde 

waarin aspekte van die liggaam geteken is, die grootte van die tekening, lynkwaliteit, 

ensovoorts. Hy onderskei ook verder inhoudsanalise as dee! van die interpretasie, wat die 

houding en postuur van die tekeninge insluit, asook gesigsuitdrukking of klem op detail 

soos die wortels van die boom. 

Uit bogenoemde blyk dus dat 'n saamgestelde persoonlikheidsbeskrywing gegee word op 

grond van 'n analise van verskillende aspekte van die tekeninge. Verskillcnde terapeute 

le klem op verskillende aspekte. Ogdon (1979) het 'n handboek, Psychodiagnostics and 

Personality Assessment, saamgestel met hipotetiese interpretasies uit die literatuur vir die 

evaluering van die menstekening. Die geselekteerde lys van veranderlikes en moontlike 

hipoteses en interpretasies moet egter slegs as 'n riglyn gebruik word. Ogdon (1979:66) het 

self baie duidelike voorskrifte vir die gebruik hiervan: "No single sign is conclusive 

evidence of anything; the configuration of signs must be considered as more important 

than any single sign and this appears to be most relevant in the interpretation of projec-

tive drawings," 

Alhoewel verskeie hipoteses 'n persoon se funksionering beskryf, is dit belangrik om die 

interpretasies teen ander data in die toetsbattery te meet. Daar behoort van verskillende 
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bronne en 'n integrasie van die data van verskillende bronne gebruik gemaak te word om 

'n volledige beeld van die persoon se persoonlikheidsfunksionering te verkry. 

2.3.5.2. lnterpretasie tydens adolessensie 

Die gebruik van menstekeninge by die adolessent dien as maatstaf van sy ontwikkeling 

tot volwassenheid, asook van emosionele en organiese afwykings, Hierdie ontwikkeling 

na volwassenheid omvat voortdurende aanpassings by fisieke en psigiese veranderinge. In 

die verband verwys Machover (1958:130) na die ontwikkeling van 'n adolessente dogter as 

volg: "New roles are borrowed from those about her and others are woven by a fantasy 

exited by the compelling urgency and stress created by her changing body world." 

Hierdie veranderinge veroorsaak ekstreme van rusteloosheid, besluiteloosheid, skielike 

entoesiasme, sowel as skielike moedeloosheid, wat aan adolcssensie die etiket "normale 

psigose" besorg het. 

In 'n spesifieke studie van Schildkrout, Shenker en Sonneblick (1972) is menstekeninge 

van adolessente van 12 tot 19 jaar bestudeer. Al die gevalle het om verskeie redes aan

gemeld by 'n mediese kliniek in New York. Schildkrout et al. (1972) beklemtoon dat 

aspekte soos maa tsta wwe vir nor ma Ii teit, geslagsroliden ti teit en meer ems tiger pa tologie 

soos neuroses en psigoses in ag geneem moet word wanneer die Menstekentoets op adoles

sente toegepas word. 

Maatstawwe van normaliteit 

Schildkrout et al. (I 972) plaas normaliteit by adolessente in perspektief deur by die 

interpretasie van die tekeninge die ontwikkelingsfases van adolessensie en vcrwagte 

probleme en verandcringe in ag te neem. 'n Voorbceld van ernstige problcmatiek is 'n 

duidelike agterstand in ontwikkeling, soos sterk tekens van afhanklikhcidsbehoeftes 

of geslagsrolverwarring by 'n 19-jarige adolessent. 

Die woord 'normaal' word gebruik slegs om die afwesigheid van ernstige emosionele 

versteurings aan te dui. Voorbeelde van ernstige patologie is buitengewone dis

proporsioneel groot of klein figure, afwesigheid van liggaamsdele, soos handc, gesig, 

voete, en 'n swak integrasie van liggaamsdele. Volgens die skrywers sal bisarre 
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tekeninge, ooglopende deursigtigheid, ensovoorts, nie by normale adolessente voorkom 

nie, en kan dit psigotiese gedrag aandui. 

Schildkrout et al. (1972) gcbruik Blos (1962), wat vanuit 'n psigoanaliticsc bcnadering 

werk, se drie fases van adolessensie om aan te loon hoc die adolcsscnt se intrapsigiese 

en interpersoonlike konflik in tekeninge manifcstcer: 

Vroe'e adolessensie (12 - 15 jaar) 

Die bclangrikste eienskap van hierdie fase is die drang om meer onafhanklik 

te wees van die moeder. Die adolessent ervaar volgens Blos ambivalensie ten 

opsigtc van afhanklikheid van sy oucrs aan die een kant, en 'n bchocftc om sy 

emosionele behoeftes buite die gesin le bevredig. In die proses vind die 

adolessent homself wecrloos, met 'n verswakte ego en superego. In 'n poging 

om van die ouer af weg te beweeg, word die ego rela tief weerloos gel a at en 

daar ontstaan 'n stryd om die ewewig te bchou tussen seksuele en aggressiewe 

impulse. Laasgenoemde konflik veroorsaak gevoelens van angs. Die am

bi valensie ten opsigte van afhanklikheid manifesteer soos volg in die 

Menstekentocts: 

* 

* 

• 

Beklcmtoning van die middellyn, baie knope en gespes op die 

lyfband. 

Pogings om die impulse van die verswakte superego tc bchecr 

kom byvoorbeeld tot uiting in die gcbruik van strepe, plooic, 

kolle en ander ontwerpe wat 'n groot dee! van die liggaam bcdek . 

Gepaardgaande hiermee is die gebruik van liggaamskaduering 

en beklemtoning van genitale areas. Dit kan dui op angstigheid 

wat spruit uit die fisieke veranderinge in die liggaam. 

Middel-adolessensie (15 - 18 jaar) 

In die fase is daar 'n sterk soeke na 'n liefdesobjek van die teenoorgestelde 

geslag. Die belangrikste prestasie gedurende die tyd is die verwerking van die 
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Oedipuskompleks deur middel van identifikasie met die ouer van dieselfde 

geslag en die aanneem van 'n vroulike of manlike rol. Gedurende die fase 

kom toenemende narcisme voor as kompensasie vir die "verlies" van die ecn 

ouer. Afhanklikheidskonflik en gcslagsrolverwarring kom algemeen voor. 

* 

* 

Die tekeninge kan baie geidealiseerd en grotesk voorkom in die 

vorm van verleidelike en modebewuste vroue of atlctiese, 

heldhaftige mans. 

Intellektualisering as 'n belangrike verdedigingsmeganisme in 

die tydpcrk, word gcreflekteer deur vredestekcns wat idealisme 

voorstel, asook deur puntcnerige detail (Blos in Schildkrout et 

al., 1972). 

Laat adolessensie (18 - 19 jaar) 

In die fase begin integrasie en konsolidasie binne die ego plaasvind. Daar be

staan nou reeds 'n groter konstantheid van geslagsrolidentifikasie. Ver

dedigingsmeganismes om ego-integriteit te verseker, word gestabilisccr. 

* Tekens van angs, soos skaduering en beklemtoonde lyne, kom 

minder intens voor. Daar behoort duidelike onderskeid in lig

gaamsvorm te wees tussen manlike en vroulike tekeninge, en die 

tekeninge behoort toereikende integrasie te reflekteer. 

Spesifieke indikatore by tekeninge van adolessente 

Gedurendc adolcssensie vind gewcldige liggaamlikc ontwikkeling plaas. Die 

tekeninge word ook veral deur detail hicromtrent gekenmerk. Vcrdcr word angs oor 

gevoelens van seksuele ontoereikendheid weerspie~l. Skuldgevoelens oor masturbasie 

en fantasie~ oor 'n volmaakte liggaam kom voor (Schildkrout et al., 1972). 

Die menstekening kan dus as hulpmiddel dien om die adolessent sc houding tecnoor 

seksualiteit le bepaal, asook sy siening van homself in die ontwikkelingsfase waarin 

by hom bcvind. Machover (1958) dui aan dat bondings tecnoor seksuele volwas-
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sewording gevind word in die bantering van geslagsdele, byvoorbeeld borste vir 

meisies, die bekken, konflik onder die middellyn, en die subtiele versteuring van die 

romp as gevolg van konflik oor ontbloting van seksualiteit. Ontkenning van volwas

sewording kan geprojekteer word deur 'n onderbeklemtoning van geslagskenmerke. 

In aansluiting by bogenoemde, IC Machover (1958) klcm op die volgende indikatore by 

tekeninge van adolessente: 

Pogings om kontrole en integrasie van liggaamsimpulse te bereik deur rasionalisasie 

manifesteer veral in die nek-area. Gedwonge onderdrukking van liggaamsimpulse 

kan aangedui word deur 'n dun (stywe) middellyn - 'n algemene kenmerk van 

tekeninge van adolessente. Ander pogings tot kontrole is 'n rigiede houding, bedekte 

of halfbedekte vingers, netjiese intoming van die das of die hare styf en netjies vas

gebind (Machover, I 958). 

Die wyse waarop die bene en voete geteken word, asook die houding of postuur van 

die tekening, gee 'n aanduiding van die aktiwiteitsvlak en sekuriteitsgevoelcns van 

die adolessent. Hoe die vingers geteken word, asook liggaamsdele in die proses van 

manipulering en kontak met objekte, mense of die self, weerspie\':I die persoon se vlak 

van aspirasie, selfvertroue, aggressie, skuldgevoelens, asook konflik ten opsigte van 

interpersoonlike verhoudings. Die lengte van die arms en die rigting en energie 

waarmee dit van die liggaam na die omgewing uitgestrek word, gee verdere bewyse 

van kontak na buite (Machover, 1958). 

Machover (1958) noem verder dat die meeste adolessente 'n ouderdom aan hul 

getekende figure toeken wat ouer is as hulleself, wat dui op 'n strewe na groei en 

volwassenheid. 

2.3.5.3. Interpretasie van angs 

Verskeie ontwikkelingpsigolo\': beskou adolessensie as 'n tydperk wat gekenmerk word 

deur angs en konflik. Freud ( 1953) beskryf die tydperk as die genitale fase, waarin sek

suelc behoeftes met sosiale waardes en morele standaarde versoen moet word. In die 

proses waar die adolessent dus daarin moet slaag om homself en sy behoeftes op die mees 
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aanvaarbare wyse in interpersoonlike vcrhoudings te hantccr, beleef hy konflik, wat dik

wcls spruit uit vroeire traumatiesc gebeure. Erikson (1959) se teoric plaas weer sterk klem 

op die angs wat die hantering van sosiale krisisse kan vcroorsaak. Fase 5 van Erikson sc 

teorie (ego-idcntiteit teenoor roldiffusic) duur vanaf 12 tot 18 jaar. Die adolcssent ervaar 

'n sterk bchoeftc aan 'n cie idcntiteit. Sncllc fisieke groei vind plaas en vcrwar die 

adolessent, aangesicn dit nuwe rolverwagtings skep. Interne behoeftes en cksternc cisc 

van die omgcwing word gc!ntegrecr - 'n proses wat denrgaans konflik en onsekerheid 

vcroorsaak. 

Volgcns Sullivan (1953) sc interpersoonlike teoric crvaar die adolessent konflik binne 

verhoudings. Hy onderskei drie fascs van adolessensic, naamlik pre-, vroci en laat 

adolcssensie. Tydens pre-adolcssensie is daar 'n behocftc aan interpersoonlike intimitcit, 

wat aanvanklik niks met genitale seksualiteit te doen het nie. Ten opsigtc van vroc~ 

adolessensie word 'n nuwe intcraksiesone gevestig, naamlik genitale intcrpersoonlike 

intimiteit. Seksualiteit word 'n kragtige dinamisme in interpersoonlikc vcrhoudinge. Dit 

bots dikwcls met ander belangrike aspekte van die persoonlikheid, soos sclfrcspek of sel

fagting en veroorsaak hcelwat angs. Laat adolessensie word gckenmerk dcur die vermo~ 

van die persoon om sckere scksuele gedragspatrone te kies, te intcgrccr en uit tc lccf. 

Konflik in die vcrband word vcroorsaaak dcur die veelvuldige taboes wat in die Westerse 

kultuur op hicrdie gcbied bestaan. Onvermo~ om deur die laat fase van adolcss0nsic tc 

vorder, is dan ook die finale stremmende faktor vir vele ontoereikcnd gevormde 

persoonlikhede. Problcme op hierdie gcbied vorm dikwels die prcsipitercnde faktore vir 

ernstige persoonlikheidsafwykings. 

Bogenocmde sicnings dui aan dat angs 'n tipiese kenmerk van adolcsscnsic is. Kiell 

(1964:9) beskou adolessensie en sy gepaardgaandc probleme as 'n universele verskynsel: "It 

is my thesis that the great internal turmoil and external disorder of adolescence are 

universal and only moderately affected by cultural determinants." Bogenoemde dicn as 

motivering waarom die Menstckentoets aan die hand van angstighcid by adolcssente ver

gelyk is. 

Die meeste skrywcrs stem saam oor die manifestering van konflik, en spesifiek 

angstigheid, in die menstckening: 
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Uitve~ry 

Aanhoudende uitvee en hertekening van enige dee! van die figuur suggereer 'n ho~ 

mate van konflik met daardie besondere dee!. Oormatige uitvefay is 'n uiting van 

konflik en van angsgevoelcns (Hammer, 1958; Machover, 1949; Schildkrout et al., 

1972 & Urban, 1973). 

Skaduering 

Enige graad van skaduering word beskou as 'n ekspressie van spanning en angs. Soos 

met ander konflikprojeksies, dui die spesifieke area wat ingekeleur word, angs in 

daardie spesifieke area aan (Hammer, 1958; 

Schildkrout et al., 1972; Urban, 1973). 

Oormatige algemene versterking van lyne 

Levy, 1952; Machover, 1949; 

Dit dui op algemene vryvloeiende angs. Die buitelyne van die liggaam vorm die 

muur tussen die liggaam en die omgewing, en reflekteer die hindernisse, kwesbaar

heid en isolasie van die persoon in die verband. Akute onsekerheid, angs of konflik 

veral met betrekking tot neigings van onttrekking, kan 'n dik, swaar lyn veroorsaak 

as grens tussen die self en die omgewing (Hammer, 1958; 

Schildkrout et al., 1972; Urban, 1973). 

Sketsagtige, gebroke lyne 

Machover, 1949; 

Die aanhoudende gebruik van sketsagtige, gebroke lyne dui op 'n behoef'te aan 

presiesheid en nougesetheid. Wanneer die lyne met baie kort, sketsagtige hale getrek 

word, word hulle dikwels met angs en lewensonsekerheid geassosieer. Sketsagtige 

lyne kan ook aanduidend van 'n gebrek aan selfvertroue, huiwerigheid en versig

tigheid om uitdagings en nuwe situasies te hanteer, wees (Hammer, 1958; Levy, 1952; 

Urban, 1973). 
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Swaar, beklemtoonde grondlyn 

'n Baie swaar of beklemtoonde grondlyn dui op lewensonsekerheid en gevoelcns van 

angs. 'n Basiese grondlyn onderaan die tekening is 'n middel wat aangewend word 

om stabiliteit of steun aan die tekening te verskaf. Die betekenis van die grondlyn 

hang af van die nadruk op die grondlyn deur sy grootte of omvang, versterking, 

uitvoerigheid, ensovoorts (Jolles, 1952). 

Die teken van 'n ongewone klein figuur 

As die figure klein is (min ruimte beslaan) asook skraal en tingerig is, word gevoelens 

van minderwaardigheid en ontoereikendheid weerspie~l, asook lewensonsekerheid, 

angstigheid, vrees en depressie (Hammer, 1958; Koppitz, 1968; Machover, 1949; 

Urban, 1973). 

Bykomstige besonderhede 

Bykomstige besonderhede in die agtergrond, langs of voor die figuur, byvoorbeeld 'n 

deur waarby die persoon aanklop, 'n tafel waarby hy sit, bome, ensovoorts, is 'n aan

duiding van lewensonsekerheid, aangesien 'n agtergrond nodig is vir steun. Beson

derhede soos wolke in die lug dui gewoonlik algemene angs met betrekking tot die 

omgewing aan en soms ook 'n mate van necrslagtigheid (Hammer, 1958). 

Tekening in die boonste linkerhoek 

Figure in die boonstc linkerhoek dui 'n ho~ mate van lewensonsekerheid, angs en 

rcgressie aan. Figure in die posisie is gewoonlik ook klein. Dit word veronderstel 

dat hierdic plasing 'n neiging toon om van nuwe ervarings weg te skram en waarskyn

lik ook 'n bcgeerte om na die verlede terug te kecr (Hammer, 1958; Jolles, 1952; 

Urban, 1973). 

Daar is dus verskeie aanduiders van angstigheid in die menstekening. Dit lyk of die 

klem eerdei geplaas word op die hoe van die tekening as op die inhoud wat geteken 

word. 
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2.4. Projektiewe tegnieke en kruiskulturele navorsing 

2.4.1. Die belangrikheid van kruiskulturele navorsing 

Die invloed van biologiese en sosio-kulturele omgewingsfaktore op die ontwik

kelingsproses van die individu vorm 'n belangrike deel van persoonlikheidsteoriel\, Die 

sosiaal-sielkundige teoriel\ van Adler, Fromm, Horney en Sullivan plaas groot klem op die 

rot van die sosiale omgewing, 

In aansluiting hicrby is Anastasi (1976) van mening dat verskille in sosio-kulturele ag

tergrond noodwendig die psigometriese resultate sal be!nvloed omdat elke sielkundigc 

toets 'n voorbeeld van gedrag is. As alle kultuurverskille ge!gnoreer word, kan daar nie 

aanspraak gemaak word op betroubare, geldigc resultate van evaluering nic. 

Uit die voorafgaande bespreking blyk dit duidclik dat projeksietegnieke 'n intcgrnle dee! 

vorm van die evaluering van die pcrsoonlikhcid. Die toetse word tans op 'n wye front 

aangewend om insig te gee in vcrskeie problcme wa t tradisioneel die veld rnn die 

antropoloog, sosioloog en sosiale sielkundige was. Volgcns Lindzey (1961:3) beklemtoon 

Kluckhohn ( 1949) die funksie van projekticwe tegnieke in kulturclc vcrband soos volg: 

"Just as the outer body screens the viscera from view and clothing the genitals, 

so the 'public' facets of personality shield the private personality from the 

curious and conformity-demanding world of other persons. Often only projec

tive techniques will bring out what the individual does not want to tell about 

himself and what he himself does not know." 

Dit word algemeen aanvaar dat geen sinvolle interprctasic van psigologiese daia gemaak 

kan word sander 'n decglike kcnnis van kulturele waardcs nic. Whiting (1954:527) stcl dit 

soos volg: 

"There are many who argue that every culture represents a complex whole 

such that a custom which may look the same as a custom in another culture 

really means something quite different ... They point out that actions which 

are formally identical have quite different meanings in different societies ... ." 
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Bostaande beklemtoon die omsigtigheid waarmee projeksietoetse op krniskulturele vlak 

ge1nterpreteer moet word. In die verband wys Press (1967) in sy artikel, "Maya Aging: 

Cross-cultural projective techniques and the dilemma of interpretation•, daarop dat 'n 

deeglike evaluasie van die invloed van kulturele agtergrond op toetsgedrag gemaak moet 

word voordat verskille byvoorbeeld toegcskryf word aan patologie. Hy gebrnik studies 

van Du Bois en Kardener (1941) en Gladwin en Sarason (1953) om aan tc toon hoe 

navorsing gedoen is op 'n fondament van deeglikc studie van die mense en die kultuur 

wat bestudeer is. 

Lindzey (1961) gebruik die volgende vrae as basis vir die korrekte en betroubare toepass

ing van 'n projeksictoets op kruiskulturele vlak: 

Is daar 'n volledige omskrywing van die omstandighede waarin die toets 

toegepas word? Hoe is die proefpersone gesclektcer en is hulle ingelig omtrent 

die toetsafnemer en die toets? 

Is 'n vertaler of tolk betrokke by die afneem van die toets? 

Is die verband tussen die toetssituasie en die kulturele kontcks van die studie 

ondersoek? Is die belangrikheid van die toetsafneem-aktiwiteite binne die 

plaaslike kultuur in ag geneem? 

Word die proses waarmee die persoonlikheidsafleidings gemaak word, 

gespesifiseer? 

Word die projeksietoets nagesien na aanleiding van 'n skema wat sensitiwiteit 

en stabiliteit weerspie~l? 

Word die invlocd van kansfaktore op die resultate in ag geneem? 

Is die interpretasie van die bevindinge kwantitatief of kwalitatief? 

Is die analiseerder van die toets vertroud met die kultuur van die proefpersone 

wat getoets word? 

Is die interpreteerder van die resultate bewus van die aanvanklike hipoteses en 

verwagtinge van die ondersoeker (navorser)? 

Word die afleidings uit die projeksietoetse ge'lntegreer met ander data en 

bevindings? 

Bogenoemde analise van die toepassing van projeksietoetse in krniskulturele navorsing gee 

'n aanduiding van die graad van empiriese kontrole wat toegepas word tydens die studie. 

Anastasi (1976) le veral klem op die toetsverwante faktore wat die geldigheid belnvloed, 
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byvoorbeeld vorige ervaring van toctse, motivering om le presteer, rapport met die 

toetsafncmer, subtiele houdings en vooroordele of emosionele response deur die 

toetsafnemer. Slaughter (1979) het in sy navorsing die effek van die ras van die ondcr

soeker by projektiewe tegnieke bestudeer. Die resultate het daarop gedui dat die ras van 

die ondersoeker nie 'n universeel betekenisvolle veranderlike is nie, maar tog toetsgedrag 

en prestasie in spesifieke toetse mag be!nvleod, afhangende van die spesifieke situasie en 

populasie. Hy het byvoorbeeld gevind dat swart manlike en vroulike subjekte meer be

stra wwende response gee wanneer die ondersoeker van die teenoorgestelde ras is. V rouens 

gee minder beskuldigende response wanneer dieselfde geslag die toetse afneem. Meer al

gemene vyandigheid is getoon wanneer die ondersoeker van die teenoorgestelde ras was. 

Hierdie bevinding was egter nic statisties betekenisvol nie. 

Samevattend blyk dit dus dat sosio-kulturele omgewingsfaktore 'n belangrike rol in die 

ontwikkelingsproses van die mens speel. Om die rcde is dit noodsaaklik dat hierdie fak

tore in ag geneem word by pcrsoonlikheidscvaluering. Projektiewe tegnieke teen hulself 

by uitstek tot na vorsing op kruiskulturele vlak. 

2.4.2. Vorige navorsing op kruis-kulturele vlak met verwysing na die Menstekentoets 

Die psigometriese evaluering van persone met verskillende kulturele agtergronde ontvang 

toenemend aandag in die psigologie. Daar is veral in die buiteland heelwat aandag gegee 

aan die invlocd van kulturele faktore op projeksietoetse. JERNIGAN (1970) het in die 

VSA op grond van die menstekeninge van proefpersone probeer vasstel wat hulle ras 

(velkleur) is, naamlik swart of wit. Hy het bcvind dat die persoon se rassegroep nie 'n 

betekenisvolle getal kere suksesvol afgelei kon word nie. 

In dieselfde jaar het SAUNDERS EN TESKA (1970) 'n analise van kultuurverskille met 

behulp van die Menstckentoets gcdoen. Die navorsers het bevind dat, indien intelligcnsie 

en sosio-ekonomiese vlak by die swart en wit proefpersone ooreengekom het, daar geen 

betekenisvolle verskille in die tekeninge voorgekom het nie. Opgeleide beoordelaars kon 

dus geen afleidings oor ras maak nie, met ander woorde kultuurverskille wat wet voor

gekom het tussen die twee groepe, is nie gereflekteer in die tckcninge nie. Ander faktore 

soos emosionele aanpassing en leesvermo\': kon we! korrek uit die tekeninge afgelei word. 
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MELIKIAN EN WAHAB (1969) hct 'n kruiskulturclc studic gcdocn om te bepaal of daar 

'n verskil tusscn die geslag van die eerste tekeninge van Afgaanse en Amcrikaanse man

like en vroulike kollegestudente is. Daar is bevind dat 'n betekenisvol groter getal vroue 

as mans eerste die teenoorgcstclde geslag geteken het. Hierdie verskynsel hct by beide 

Afgaanse en Amerikaansc vroue voorgekom. Die verskynsel is aan kulturelc ccrdcr as 

patologiese faktore toegeskryf, naamlik rolverwarring en teenstrydige rolvoorskrifte van 

die vrou (sy moet vroulik/saggcaard en sclfgcldend/mcdcdingend wees) wat nie 

oorecnstem met die sogenaamde gelykheid van die geslagte nie. Die vroulike studente 

moct dus funksioneer in 'n sisteem wat hulle wetlik gelyke status met mans gee, maar in 

werklikhcid word nie dieselfde crkenning gcgec nie. Die navorsers stel dit soos volg: 

"The drawings reflect the recognition that the role of the male has many advantages not 

afforded the female" (1969:540,541). Die vroue-studente van Afgaanse afkoms hct 'n 

bykomcnde stressor gehad, naamlik dat hulle aan 'n minderheidsgrocp behoort. 

Volgens Lindzey (1961) se analise (sien 2.4.1) van die korrcktc toepassing van projck

sietoetse op kruiskulturele vlak, het bogenoemde navorsers 'n ho~ graad van empiriese 

kontrole toegepas tydens die studie. Die wyse waarop Saunders en Teska veral verander

likes wat 'n invloed op resultate kon he, konstant gehou he!, is 'n gocic voorbeeld hiervan. 

Melikian en Wahab het weer 'n deeglike studie van die Afgaanse kultuur gcmaak voordat 

die na vorsing onderneem is. 

KUHLMAN EN BIELIAUSKAS (1976) het ook 'n vergelyking tussen swart en wit adoles

sente met die "House-tree-pcrson"-toets (HTP) gedoen. Volgens die na vorsers toon baic 

navorsing in die verband ncgatiewe resultate by die minderheidsgrocp aan, met ander 

woorde swakkcr psigologicse aanpassing. Hullc glo egter dat dit nie geregverdig is om so 

'n afleiding te maak nic, aangesien veranderlikes soos in telligensie en sosio-ekonomiese 

vlak nie konstant gehou is nie. In hulle navorsing is laasgenoemde faktore konstant gchou 

en geen betekcnisvolle vcrskille is gevind nie. 

Alhocwel bogenocmde navorscrs aangetoon het dat daar geen vcrskille bestaan tussen kul

ture sc tekeningc nie, is PFEFFER EN OLOWU (1986) van mcning dat analises van 

tekeninge 'n handige navorsingsinstrumcnt in vcrskillcnde kulture is aangesien dit maklik 

toegcpas kan word en nie kultuurgebonde is nie. Voorbeelde is EYA (1984) wat kulturele 

waardes bestudcer het dcur slegs 'n deel van die figuur, soos haarstyl, te gebruik. Met 

kleredrag in kindertekeninge is deur GARDINER (1984) bevind dat algemene voorkeur 
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eerder aan moderne as aan tradisionele klere gegee is. 

Daar bestaan dus nie 'n gebrek aan buitelandse navorsing in die verband nie. In Suid

Afrika is daar 'n groot behoefte aan bruikbare en geldige meetinstrumente vir ander 

kultuurgroepe, Daar is weining navorsing gedoen oor die invloed van kultuurverskille op 

projektiewe tekentegnieke, en meer spesifiek die Menstekentoets. 

NEL (I 967) het 500 menstekeninge van Zoeloe laerskoolkinders bestndeer en het bevind 

dat die algemene kwaliteit van al die tekeninge van die swart kinders swakker was as die 

van wit kinders. Uit die navorsing is dit duidelik dat Ne! nic veranderlikes soos intel

ligensie en sosio-kulturele faktore konstant probeer hou het nie (vergelyk Lindzey (1961) 

se analise, punt 2.4.l). Alie verskille kan dus nie net aan kultuurverskille toegeskryf word 

nie. 

Hierdie studie van Ne! staaf die bevindinge van SWANEPOEL ( 1980) en GROENEWALD 

(1976) dat die verarmde kultuur van die swartes 'n inhiberende uitwerking op die kog

nitiewe en affektiewe ontwikkeling van die swart kind het. Groenewald is van mening 

dat die swart kind probleme ondervind om sy intelligensie toereikend te ontplooi en 

sodoende tot selfverwerkliking in die Westers georil\nteerde samelewing te kom. Hy skryf 

die ontoereikende intellektuele ontwikkeling toe aan die karigheid van die swartmense se 

materil\le milieu en 'n gebrekkige gerigtheid op aktiwiteite waar intellektuele inspanning 

vereis word. Swanepoel (1980) het met betrekking tot kruiskulturele navorsing bevind dat, 

van alle veranderlikes wat toetsprestasie in die swart kultuur be!nvloed, omgewingsfak

tore die prominenste posisie beklee. 

Ander bydraes met betrekking tot projeksietegnieke is gedoen deur ERASMUS (1965) en 

VAN DER WA TT (1982). Erasmus het die psigodiagnostiese waarde van projeksietoetse 

(TAT) by Zoeloe-proefpersone ondersoek en bevind dat dit we! waarde inhou. Van der 

Watt het 'n ondersoek geloods na die gcldigheid van die konstrukte wat in die TAT-Z vir 

Xhosa- en Tsonga-mans gebruik word. Aangesien die TA T-Z deur die RGN on twerp is en 

gestandaardiseer is vir Zoeloe-mans op verskeie vlakke van akkulturasie, he! Van der 

Watt bevind dat die resultate aandui dat die toets nie diskrimineer ten opsigte van et

nisiteit of ouderdom nie. Dit voldoen egter oor die algemeen aan sy primere funksie, 

naamlik om te diskrimineer tussen persone in verskillende fases van akkulturasie. 
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NGWANE (1983) het navorsing gedoen waarin die Kinetiese Gesinstekening op swart 

kinders toegepas is, maar nie op kruiskulturele vlak nie. Die interpretasie is ook net met 

betrekking tot die frekwensie van formele eienskappe van die tekening binne 'n bcpaalde 

steekproef gedoen. 

Dit is dus duidelik dat daar weining kruiskulturele navorsing met projektiewe tegnieke in 

ons land bes ta an waarby meer as een kultuurgroep in een studie be trek is. Die na vorsing 

wat in die verband reeds bestaan, is ook meer gerig op die swartes - die bruines was nog 

altyd uitgesluit. Spesifiek met betrckking tot kruiskulturelc studies van angs en 

tekeningc is, sover vasgestcl kan word, geen navorsing in Suid-Afrika beskikbaar nie. 

2.5. Sa meva tting 

Daar is in hierdie hoofstuk aandag gegec aan die Menstekcntoets as ckspressiewe projek

tiewe tcgniek en die omskrywing, rasionaal en toepassing daarvan. Die interpretasie van 

die toets is beskryf, met spesifieke verwysing na adolessensie en angs, Projeksietcgnicke 

is ten slotte in verband gebring met kruiskulturele navorsing, en klem is gele op vorige 

navorsing in die verband. 
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HOOFSTUK 3 

OMSKRYWING VAN ANGS EN ANGSVERWANTE BEGRIPPE 

3. Omskrywing van angs en angsverwante begrippe 

3.1. Omskrywing van angs 

Die verskynsel angs vorm 'n dee! van verskeie aanverwante dissiplines soos die 

teologie, die wysbegeerte en die psigologie. Binne die psigologie is daar verskeie 

benaderings tot die verskynsel, byvoorbeeld die psigoanalitiese en 

gedragsterapeutiese benaderings. Hieruit spruit die kompleksiteit van die 

verskynsel, naamlik dat alle teoretici angs vanuit hulle eie teoretiese perspektief 

en navorsingsdoelwitte benader. Izard (1972:59) stel dit soos volg: "One of the 

problems in studying anxiety results from its great complexity, It is a variable 

combination of elements; it has no singular phenomenology." 

Dit is dus nie moontlik om een oorkoepelende definisie van angs daar te stel nie. 

Vervolgens sal angs aan die hand van verskeie omskrywings bespreek word. 

Volgens Lader (1975:939) is angs " ... an unpleasant, diffuse emotion with the sub

jective quality of fear and closely related feelings. The individual experiences 

impending danger, but either no threat is identifiable or any presumend threat is 

disproportionate to the intensity of the emotion." 

Die term word verder uitgebrei deur de Wet (1977:3) wat angs omskryf as 'n 

onaangename emosionele ervaring wat wissel van matige ongemak tot intense 

vrees. Die gevoel word geassosieer met die antisipasie van naderende onheil of 

rampspoed, waar die ervaring van bedreiging gewoonlik aan min of geen eksterne 

oorsake gekoppel kan word nie. 

Gouws et al. (1986) beskryf angs as 'n toestand van akute spanning en benoudheid 

met fisiologiese reaksies soos versnelde hartklop en oormatige sweet. Volgens die 
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skrywers word angs nie gekoppel aan 'n spesifieke situasie of objek nie en is angs 

'n kenmerkende simptoom van vele psigopatologiese toestande, veral neurose. 

Cattell en Kleine (1977:223) definieer angs as" ... a suspension of behavioral expres

sion paradoxically combined with a heightening of dynamic readiness". Die 

skrywers beklemtoon die wyse waarop angs in gedrag manifesteer. Hiervolgens lei 

angs tot gevoelcns van ontoereikendheid, wat geassosieer word met veranderlikes 

soos gebrek aan selfvertroue, frustrasie, skuldgevoelens en verwardheid. 

Afhangende van bogenoemde skrywers se teoretiese uitgangspunte, word klcm gele 

op verskillende aspekte van angs. Dit blyk egter dat die volgende komponente aan 

die basis van angs voorkom, naamlik: 

'n subjektiewe, pynlike (onaangename) element, wat nie aan 'n 

spesifieke eksterne oorsaak gekoppel kan word nie; 

fisiologiese reaksies (die liggaam word opgewek in 'n staat van 

afwagting); 

kognitiewe assosiasies en prosesse (binne die situasie van onsekerheid 

twyfel die persoon aan sy vermo~ om die situasie te kan hanteer); en 

'n gedragskomponent, naamlik die manifestasie van angs in gedrag. 

Vir die doelcindes van hierdie studie word daar in aansluiting by Cattell en Kleine 

(1977) gefokus op die wyse waarop angs manifesteer of geprojekteer word in 

gedrag. 

Alhoewel angs in bogenoemde omskrywings as 'n onaangename en soms patologiese 

menslike eienskap beskryf word, dien dit 'n doe! in die !ewe en is dit nie nood

wendig negatief nie. Volgens Simpowski (1973) kan angs funksionering inhibeer 

of fasiliteer, afhangende van die individu se kreatiwiteit. Hoogs kreatiewe mense 

funksioneer beter op 'n kognitiewe vlak wanneer hul angsvlakke ho\\< is, as die 

wat minder kreatief is. 

Baie psigolo't glo dat angs werkverrigting tot op 'n punt fasiliteer, maar as die 

angsvlak verder styg, word dit oorweldigend. Hierdie verskynsel word die Yerkes

Dodson-wet genoem. Collins (1973) verduidelik dit soos volg aan die hand van 'n 

grafiek. 
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Figuur I: Die Yerkes-Dodson-grafiek 

Gemiddcld 

Laag 

ANGS 

Gemiddeld Hoog 

\\'annccr angs laag en bcsondcr hoe>g is, is efJ'cktiwitcit en lcwcnstevrcdcnheid 

laag. Wanneer daar egtcr 'n gemiddelde hoeveelheid angs tecnwoordig is, is 

lewenstevredenheid en effektiwiteit optimaal. 

Daar is dus 'n patologicsc en 'n gcsondc sy aan angs. "Gcsondc" angs is slcgs gcsond 

as dit optimale funksionering fasilitecr. \\'anneer angs cgter funksionering 

negatief be1nvloed, met ander woordc wunneer dit moeilik ruak vir die individu 

om te hunteer or positief tc kanalisccr, begin die nudelige effck die positicwc 

invlocd oorhccrs. Patologie kan tcr sprake kom wanneer die intensiteit \'an die 

ungs vcrhoog. 

3.2. Angsvcrwante terminologic 

Angs word in die literatuur in verskillcnde konteksc gebruik, of anders gestel, 
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daar word verskillende tipes angs onderskei. Daar word onder andere onderskei 

tussen akute en chroniese angs, asook trekangs en situasionele angs. Daar is verder 

ook verskeie angsverwante begrippe wat maklik verwarring kan veroorsaak, daar 

hul betekenis met die van angs oorvleuel of die begrippc in dicselfde konteks 

gebruik word. Hier word spesifick verwys na begrippe soos 11 vrccs'\ 11fobic", 

"spanningsdruk" (stres) en "spanning". Daar gaan nou vervolgens kortliks onderskei 

word tussen bogenoemde begrippe. 

3.2. 1. Onderskeiding van tipes angs 

Levitt (I 967) onderskei soos volg tussen akute en chroniese angs: Akute angs ver• 

wys na angs met 'n ho~ intensiteit en is van 'n relatiewe kort duur. Chroniese angs 

dui weer op 'n rclatief lac intensiteit en onbepaalde duur. Levitt (1967) koppcl 

verder die begrippe aan trekangs en situasionele angs, wat soos volg deur homself 

en Spielberger (1966) omskryf word: 

Situasionele angs verwys na 'n verbygaande, kortstondige staat wat 'n rcspons is op 

'n spcsifieke stimulus. Die toestand varieer in intensiteit (hoe ho~r die intensitcit. 

hoe nader aan psigopatologiese angs), en word gekenmerk deur geassosieerde 

fisiologiese reaksies. Angsgeneigdheid of 'n predisposisie tot angstigheid 

(trekangs) verwys na 'n relatiewe stabiele toestand van die individu wat 'n 

konstantc invlocd op sy gedrag het. Hierdie toestand word gewoonlik beskou as 

dee! van die persoonlikheid. Levitt (1967:14) omskryf dit soos volg: "The anxiety 

prone individual is one who has a noticeable upsurge of feelings of anxiety 011 a 

relatively large number of occasions, under more circumstances and in a larger 

number of different situations than do his peers", 

3.2.2. Angs teenoor vrees 

Angs word onderskei van vrees in die literatuur deurdat angs beskou word as die 

chroniese vrees wat gekoppel word aan onbekende, onvoorspelbare gevaar wat nie 

objekgebonde is nie. Dit kom dus neer op verwagting. Met ander woorde die an• 

tisipasie in die geval van angs is onbekend, waar die van vrees meer konkreet is. 
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Seligman (1968) en Schachtel (1977) sien vrees as 'n akute staat wat ontstaan tussen 

'n gevaarsein en die werklike gcbcurtenis van die gevaarsituasie. 

Sullivan (1953) beskryf angs as 'n waarskuwingsteken wat interne gevaar aandui 

en vrces as 'n hanteringsmcganisme van ckstcrnc en realisticsc gcvaar. 

Bogcnoemde skrywers ondcrskei dus baie duidclik tusscn die twee bcgrippe. Vrecs 

is 'n akute staat wat gckoppel word aan 'n spcsifickc objck, tcrwyl angs mccr 

chronies van aard is en nie vcrbind word aan 'n spesifieke oorsprong nie. 

Du Plessis ( 1982) maak melding van skrywers soos Boni me en Wolpe om aan tc toon 

dat angs en vrccs in sckcre opsigte as ckwivalcntc of gcdccltclik oorvleuelcndc 

konstruktc (Wolpe) beskou kan word en dat daar dus min of geen onderskcid tus-
• 

sen vrees en angs gemaak kan word nic. In die vcrband ondcrskei Levitt (1967) 

tussen angs, vrees en 'n fobic slcgs op grand van die graad van die cmosic ten op

sigte van die stimulus, asook die toepaslikheid van die emosie. Hy neem dus oak 

aan dat die ondcrskeic bcgrippe uit dicsclfdc ondcrbou (konstrukte) bestaan. 

3,2.3. Angs teenoor fobie 

Levitt (1967) bcskou 'n fobie as 'n oordrcwc vrecs vir 'n spcsifickc objek wanneer 

die moontlikhcid dat die persoon lecd aangcdocn kan word dcur die objek, relatief 

skraal is. Kisker (1977) gcbruik in aansluiting daarby oak terme soos "oorstelp" 

(die vrces oorval die persoon) en "irrasionccl" (die rcaksic van die persoon is nie in 

oorecnstemming met die stimulus nic). Die pcrsoon probccr sy angs beheer dcur 

die fobiese objck of situasie te vermy. Solank die gcvrccsde objek vermy word, 

kan die angs onder behcer gehou word. Sarason en Sarason (1980) stem ooreen met 

die omskrywing en vocg by dat die fobic as onvcrklaarbaar bcskou word en dat die 

persoon nie willekeurigc beheer daaroor het nie. 

Alhoewel bogenocmdc termc ten nouste verwant is en oorvleuclcndc konstruktc 

bevat, is dit dus tog nodig om hulle te kan onderskei, veral waar normaliteit en 

psigopatologie ter sprake kom. 
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3.2.4. Angs teenoor spanning en spanningsdruk 

Die begrippe "stress" of "spanningsdruk" en "spanning" word ook voortdurend met 

emosionele toestande, onder andere angs, in verband gebring. Volgens Levitt 

(1967) word die terme ook as sinoniem vir angs gebruik, veral op 'n eufemistiese 

wyse, byvoorbeeld 'n situasie sal eerder as "stresvol" as "angswekkend" beskryf 

word. 

Volgens Levitt (1967:12) gebruik Lazarus die term spanningsdruk as 'n generiese of 

kollektiewe term vir 'n hele area van probleme " ... that includes the stimuli produc

ing stress reaction, the reactions themselves and the various intervening processes". 

In aansluiting by bogenoemde sien Spielberger en Sarason (1979) "spanningsdruk" 

ook as die omva ttende term. Volgens hom omskryf die term "stressor" situasies van 

stimuli wat objektief gekenmerk word deur 'n mate van fisieke en psigiese gevaar. 

Die persoon ervaar bedreiging wanneer die situasie perseptueel as potensieel 

gevaarlik ge~valueer word. Mense wat 'n stresvolle situasie as bedreigend ervaar, 

sal 'n angsreaksie beleef. Die term angs beskryf die emosionelc reaksie wat be

staan uit subjektiewe gevoelens van spanning, vrees, besorgdheid, senuweeag

tigheid en bekommernis, asook 'n verhoogde aktiwiteit van die outonome 

senuweestelsel. Die oorkoepelende proses word gesien as sires of spanningsdruk. 

Alhoewel die begrippe "spanningsdruk" en "angs" onderskei kan word, is hullc 

oorvleuelende begrippe wat nie geskei kan word nie. 

Volgens Levitt (1967) kan "spanning" verwys na 'n toestand van die spierstelsel wat 

met angs gepaard gaan. Dit word ervaar as 'n vae gevoel van rusteloosheid en 

onrustigheid, 'n diffuse onge1dentifiseerde gevoel van iets wil doen op grand van 

angs op 'n onbewuste vlak. In die sin is spanning dus 'n tussenganger of verbin

dingskomponent tussen onbewuste angs en manifeste gedrag. 

"Spannning" en "spanningsdruk" kan dus beskou word as populere terme vir angs. 

Die twee begrippe is egter so dee! van angs dat dit nie ge1gnoreer kan word nie. 

Die probleem is egter dat die terme verskillende betekenisse vir verskillende 

skrywers inhou, en 'n meer spesifieke onderskeiding dus nodig is om vaagheid en 
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verwarring te voorkom. 

3.2,5, Eksamen- of toetsangs 

Dit is ten slotte ook belangrik om "toetsangs" ("test anxiety") van ander tipes angs 

te onderskei. Sarason (1978) omskryf 'n angstige persoon in 'n toetssituasie as 

iemand wat spanning, bckommernis en ontsteltenis ervaar voor, tydens en na 'n 

toets of eksamen. Die persoon is buitengewoon bang vir mislukking en het 'n 

vooropgestelde antisipasie dat hy in 'n toctssituasie of situasie waar hy ge\\valueer 

word, kan misluk. 

Mitchell en Ingan (1970) beskryf die ervaring van toetsangs as "a debilitating force 

which disrupts the capacity of the student to concentrate, think and remember". 

Dit gaan gewoonlik gepaard met uiterste vorme van spanning, rusteloosheid, en 

selfs in sommige gevalle spicrspasmas, hoofpyn en naarhcid. 

Wanneer angs van 'n ho\\ intensiteit dus gekoppcl word aan 'n toetssituasie, en die 

funksioncring van die persoon negatief belnvloed word, word van toetsangs 

gcpraat. Volgens Sarason (1978) is dit normaal om angs te ervaar binne 'n 

toetssituasie, maar hoogs angstige persone beskik nie oor die verdedigingsmcgan

sismcs om die eise van die situasie te hanteer nie, en dit beperk sodoendc hulle 

vermo~ tot optimum funksionering. 

3.3. Teoretiese uitgangspunte ten opsigte van angs 

Verskeic skrywcrs, soos Corsini (1987) en Levitt (1967), aanvaar dat teorie~ oor 

angs hoofsaaklik spruit uit twee hoofstrominge, naamlik die psigodinamicsc en die 

leerteorie. Die twee stromings sal vervolgens bespreek word, met slegs terloopse 

verwysing na ander teorie\\: 
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3.3.1. Die psigodinamiese angsbeskouing 

3,3,1.1. Die klassieke Freudiaanse teorie 

Vir Freud was angs 'n komplekse begrip en sy persoonlike inspanning om die 

begrip te verstaan, word weerspie\\l in die feit dat sy teoretiese sienings van angs 

ontwikkel het oor 'n tydperk van byna 50 jaar, deurentyd onderworpe was aan 

verandering en nooit beskou is as afgehandel nie. 

Freud (1959) het aanvanklik geglo dat angs die resultaat van die verdringing van 

die libido is, en dat die "opgehoopte" libido outomaties omgesit word in angs. 

Later het hy hierdie siening aangepas na 'n meer algemene konseptualisering van 

angs waarin die rol van die ego beklemtoon ":,Ord. Hy het in die verband verklaar 

dat angs as stimulus tot die verdringing optree, met ander woorde as 

waarskuwingsteken vir die teenwoordigheid van pyn as gevolg van traumatiesse 

situasies of gevaarsituasies: "It is always the ego's attitude of anxiety which is the 

primary thing and which sets repression going, Anxiety never arises from 

repressed libido" (Freud, 1959:55). 

Die ego se identifikasie of waarneming van angs is dus die grondslag van angs en 

resulteer in neurotiese simptome. Hy onderskei in die verband tussen objektiewe 

angs en neurotiese angs, hoofsaaklik op die basis dat die bron van die gevaar by 

eersgenoemde afkomstig is van die eksterne wereld, en in laasgenoemde van in

terne impulse. Neurotiese angs word deur alle mense van tyd tot tyd in 'n sekere 

mate beleef. Wanneer dit egter in 'n patologiese intensiteit voorkom, spesifiseer 

Freud die kliniese sindroom "angsneurose" (Freud, 1959). 

'n Verdere faktor wat ingesluit word in Freud se angsteorie, is die sogenaamde 

"historiese element" in die ontwikkeling van angs, wat sy oorsprong het in die 

geboorteproses, met ander wooorde skeiding van die moeder. Freud noem dit 

"prim6re angs" en beskou die geboorte van die mens as die prototipe van alle 

situasies van vrees wat gepaardgaan met psigiese ontwikkeling, asook aanpassings 
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en verandcringe in die !ewe. Freud beskryf dit verder soos volg: "The significance 

of birth in regard to danger was however reduced to its occupying this prototype 

relationship to danger. The anxiety felt at birth became the prototype of an affec

tive state which has to undergo the same vicissitudes as the other affects" 

(1959: 152). 

Corsini ( 1987) som die chronologiese volgorde van vroe~ angsvcroorsakendc 

situasies van Freud soos volg op: 

afwesighcid van die moeder (As sy nie daar is om hom tc versorg nic, 

voe! die kind verwcrp.) 

straf wat lei tot vrecs dat die ouers se lief de verloor gaan word 

kastrasievrees en die oedipuskompleks 

die superego se afkcuring van of ontevredcnheid met id-impulse, wat 

selfs kan lei tot sclfstraf of selfverwerping, 

In bogenocmde situasics reageer die ego met angs. 'n Kind reageer .op sy in

stinktiewe bcgeertes met angs. Die angs veroorsaak dat die ego ver

dcdigingsmeganismes aanwend om die id sc wense te opponecr, byvoorbeeld 

projeksie, repressic, ensovoorts. Elke verdedigingsmeganismc is ontwerp om vcr

dere angs te voorkom (Corsini, 1987). 

3.3. 1.2. Neo-psigodinamiese angsbeskouinge 

Die nco-psigoanalistc soos Sullivan, Horney en Fromm hct die klem in die 

ori~ntasie van die psigoanalistc vanaf biologiesc en instinktiewe aspcktc na kul

turele en omgcwingsaspekte vcrplaas. 

Wat die angsbeskouing betref, het die neo-psigoanaliste Freud se konscp van 

primerc angs verwerp. Volgens hulle ontstaan angs eers wanncer die ego 'n mini

mum stadium van ontwikkeling bereik het, en nie voordat die organismc bewus 

word van sy omgcwing nie. Die kind word voor die einde van sy ccrste jaar daar

van bewus dat hy hulpeloos en van invlocdryke volwassenes, soos sy ouers, af

hanklik is vir versorging en vir die bevrediging van sy basiese behoeftes. Die 
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frustrasie van sy afhanklikheidsbehoeftes, met ander woorde die moontlike verlies 

aan sekuriteit, veroorsaak angsgevoelens (Levitt, 1967). 

In sy konsep van angs plaas HARRY S SUL LIV AN ( 1953) die klem op die behoefte 

aan sekuriteit. Angs ontwikkel as die onvermydelike gevolg van die kind se ver

houding met die mocdcr en ander belangrikc persone. Vir hom was angs 'n intense, 

onaangcnamc toestand van spanning, wat voortspruit uit die ervaring van verwerp

ing of afkeur in interpersoonlike verhoudinge. Euforie, spanning en afhanklik

heid is die kernkonsepte in Sullivan sc teorie van persoonlikheidsontwikkeling. 

Absolute euforic is gelykstaande met totale ekwilibrium van die organisme, en ab

solute spanning dui op die maksimum afwyking van euforic. Hy beskou angs dus 

as 'n verlies aan euforie. Die volwassene se goedkcuring en aanvaarding ontlok in 

die kind euforie ('n gevoel van welsyn) en afkeuring veroorsaak disforie, wat hy 

aan angsgevoelcns koppel. 

Die kind is dus besonder gevoelig vir die waarneming van afkeur wat angs 

veroorsaak, soos Sullivan (1953:41) dit uitdruk: "The tension of anxiety, when 

present in the mothering one, induces anxiety in the infant", Angs veroorsaak dat 

die individu se persepsie van die realiteit verwring word en dit beperk die omvang 

van stimuli wat waargeneem word. Dit veroorsaak dat die aspekte van die per

soonlikheid wat onaanvaarbaar en angswekkend is, gedissosieer word om sodoende 

uitgesluit te word van die bewussyn. Om homself teen angs te beskerm, ontwikkel 

die kind dus 'n selfsisteem wat manifestcer in drie personifikasies, naamlik "good

me", "bad-me" en "not-me• (Sullivan, 1953:171-173). Omdat die kind angs wit 

vermy, begin hy om 'n "good-me" te wees ten einde sy belangrikstc behoefte, naam

lik aan sekuriteit, tc bevredig. 

KAREN HORNEY (1961:74,75) definieer basiese angs as •a feeling of helplessness 

toward a potentially hostile world". In die vcrband beklemtoon sy die kind sc 

gevoelens van onveiligheid en sy soektog na sekuriteit. Angs ontwikkel as gevolg 

van die verdringing van vyandigheid teenoor 'n omgcwing (soos die moeder-kind

verhouding) wat onbetroubaar en genadeloos is. Hierdie basiese angs beskou sy as 

die grondslag van neurotiese probleme. Hicrmee saam postulcer sy ook dat angs 

gestimuleer word deur botscnde waardcs in die kultuur, byvoorbccld die gclyk

tydige beklemtoning van mededinging en sukses teenoor naastcliefde en 
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ncderighcid. 

Dit blyk dus dat die pcrsoon in die samelcwing beweeg met 'n gcvocl van onseker

heid en kwesbaarheid. Hy verdcdig ham daartccn, wat ham in 'n toestand van 

angs bring sodra dit misluk. Die siening van Horney le dus meer klem op interper

soonlike kontak. Angs manifesteer in interaksie met mcnse, naamlik beweging na 

andcr, teen andcr of weg van ander. 

Vir ERICH FROMM spec! die konscp "eensaamhcid" 'n belangrike rol in die mens 

sc bestaan. Die kulturelc ontwikkcling in die modcrne eeu bied vryheid aan die 

mens in termc van onafhanklikheid en rasionaliteit. Die vryhcid bring egter 

konflik omdat hy daardcur ge!solccr word, en dit wek angs. Fromm noem die 

konflik eksistcnsiile digotomicb, wat hy oak veralgemcen na historicsc digotomic'c. 

Om die situasic te hanteer, gcbruik die mens 'n ontsnappingsmcganisme, byvoor

beeld selfontvlugting deur blinde konformiteit. 'n Ander manicr is selfontplooiing 

aan die hand van individuelc uniekheid en potensialiteitc (Engler, 1979; Fromm, 

1945). 

Die konflik onderliggcnd aan angsvorming le volgens die nco-psigoanalistc dus op 

die interpersoonlikc en die kulturele vlak eerder as op die intrapsigicsc vlak. 

Beide Sullivan en Horney 16 klem op die behoefte aan sekuriteit, asook ncgaticwc 

ervarings van interpersoonlike kontak as die basis vir angsgcvoclens. Bcidc aan

vaar oak die individu sc reaksic as verdcdigingsmeganismes teen angs, met cnkclc 

klemvcrskuiwings. In Horney sc geval vcrdcdig die persoon ham teen die angs 

deur na, teen of weg van andcr te bewecg. In Sullivan se geval word 'n selfsistcem 

ontwikkel om angswckkendc ervaringc van die bewussyn tc dissosieer. Fromm 

sluit nou aan by Horney se siening van dubbelsinnigc kulturclc waardcs as 

angsvcroorsakcnde faktor. Hy noem dit egter eksistensiele digotomic'c, wat im

pliseer dat daar saam met die vryheid wat die moderne samelewing bied oak een

saamheid is, en dit veroorsaak angs. Hy identifiseer ontsnappingsmcganismcs soos 

selfontvlugting waardeur angs hantccr word. 

42 



3,3,2. Die leerteoretiese benadering 

Die basiesc verskil tusscn die lccrteoric\\ en die psigodinamiesc bcnaderings tot 

angs is naamlik dat eersgcnoemdc op nabye ("proximal") stimuli fokus en laas

genoemde op vcrwydcrde ("distal") stimuli. In die psigodinamicse teorie word angs 

of vermydingsgedrag ge1nterprctcer as 'n teken van intra-psigiesc konflik 

(vcrwyderde stimulus). In gedragsterapic word angs gesien as 'n rcspons op 'n on

middellik voorafgaandc stimulus wat onderhou word deur versterkcndc gcvolge 

(nabyc stimuli). Hicrdie stimuli kan ekstcrn wees, byvoorbccld 'n komende ek

samen of verwcrping deur 'n bclangrike ander, of intern, byvoorbccld sclfvcrwerp

ing (devaluasie) of denkbeeldigc gevaar (Corsini, 1987). 

Dollard en Miller (1950) het ccn van die belangrikstc bydraes gelewcr tot die 

ontwikkcling van 'n angsteoric. Die tcoretici gaan van die verondcrstclling uit dat 

angs 'n kragtige sckondcrc dryfvccr is en dat dit gcassosiccr word met spesifickc 

objekte en ervarings. Die primere kcnmerk van 'n dryfveer is dat dit die or

ganisme motiveer om 'n metodc te soek wat die intcnsitcit van die dryfkrag sat 

verlaag (behocftebcvrediging). Die primcrc dryfkragtc is die waarmee die hul

pelose mens geborc word, soos hanger, dors en rcaksic op pyn. Sekonderc dryfvcrc, 

soos angs en vrees, word ontwikkcl gedurcnde die individu sc bestaan deur kon

disioncring en die lccrproscs. Aangcleerdc of sekondere dryfvcrc word verswak 

deur nie-verstcrking of uitwissing, maar primCre dryfvere word nic verswak nie. 

Volgens Dollard en Miller (1950) is angs en vrces 'n kragtigc sckondcre dryfveer 

wat gebascer is op die primerc dryfvccr om pyn tc vermy. Met andcr woordc, pyn 

is die vcrsterkcr van die sekondCre dryfveer, angs of vrees. 

Die intensiteit van die angs of vrees hang af van die aantal versterkcrs, naamlik 

die gcleenthcde waarin die gevrccsde objek of situasic met pyn gepaardgaan, en 

die intensitcit van die vcrsterking, met ander woordc die intensiteit van die pyn. 

Hoc grater die aantal geassosicerde crvarings en hoe intenser die pyn is, hoc 

sterker (intenser) sal die angs bclcef word. Angs en vrccs is 'n belangrike 

sekondcre dryfveer omdat dit maklik aangcleer word en van 'n ho~ intensiteit kan 

wees. Verdcr is die angs ook nic beperk tot die gelsolccrdc stimuli wat die pyn op 
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'n spesifieke oomblik veroorsaak nie. Die angsreaksie word volgens Dollard en 

Miller (1950) op twee maniere veralgemeen: 

I) Die kind mag leer om nie net die stimulus self te vrees nie, maar ook· 

dit wat geassosieer word met die stimulus en die omstandighede waar

binne die stimulus ervaar word. Wanneer 'n pak slae byvoorbeeld 

saam met raas met 'n harde stem voorkom, sal die kind later raas vrees 

soveel as wat hy die pak slae vrees. 

2) Angs word ook uitgebrei deur stimulusveralgemening, naamlik deur

dat die individu leer om objekte en omstandighede te vrees wat be-

skrywend ooreenstem met die oorspronklike stimulus. Die vrees 

veralgemeen dus na nuwe stimuli, wat volgens die beginsels van die 

gradi~nt van veralgemening, sterker is na mate die stimulus 

ooreenstem met die oorspronklike versterkende een. Jan is byvoor

beeld deur 'n poedel gebyt en kan nou moontlik bang wees vir alle 

honde en selfs katte en ander vierbeen diere. 

Angs kan ook deur konflik gegenereer word. Konflik ontstaan wanneer 'n persoon 

gesamentlik deur twee sterk kompeterende dryfvere gemotiveer word. Die dryf

vere kan prim6r, aangeleer of beide wees, mils beide gelykwaardig in intensiteit is 

op die oomblik dat die persoon gemotiveer word. Konflik verskil ook in 

intensiteit. Sommiges bied sterk en ander swak stimuli. Waar konflik sterk en on

bewus is, kan 'n persoon voortdurend dieselfde foute maak en op dieselfde wyse 

gestraf word (Dollard en Miller, 1950). 

Volgens die skrywers ontstaan konflik as gevolg van twee neigings, naamlik 

aantrekking (nadering) of vermyding. Suiwer nadering-naderingskeuses word 

maklik gemaak. Angsverwekkende konflikte ontstaan slegs wanneer vermyding 

teenwoordig is. Moontlik die mees algemene tipe konflik is die dubbele naderings

vermydings konflik. In die situasie het die alternatiewe beide wenslike en on

wenslike aspekte, wat impliseer dat gevoelens van ambivalensie ervaar word. Dol

lard en Miller (1950: 139) wys daarop dat emosionele konflikte soos hierbo bespreek 

by alle mense voorkom en dat dit 'n " ... constant accompaniment of life at every 

age and social lever is. 
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MOWRER en MAY is twee ander lecrtcoretici wat angs by hut teorie'c betrek het. 

Mowrer ( 1950:537) glo dat ", .. anxiety comes not from the acts the individual would 

commit but dares not, but from acts which he has committed, but wishes he had 

not. It is in other words, a guilt theory of anxiety rather than a impulse theory", 

Volgens May (1950) is die kapasiteit om angs te ervaar aangebore, maar die 

omstandighcde van die stimulus wat die angs ontlok, word bepaal deur die 

lecrproses. Hy onderskei tussen normalc angsreaksies, wat proporsionecl eweredig 

met die objektiewe gevaar is, en neurotiese angs, wat disproporsioneel met die 

gevaar is en reprcssie en neurotiese verdedigings insluit. 

3,3.3. Ander teoril!e 

Ander teoretici het angs beskryf as 'n bcdrciging vir die individu se psigologiesc 

sisteem, veral in kognitiewe en cksistensi'cle terme, 

In die eksistensi'cle teorie word angs veroorsaak deur die onmiddellike bewusword

ing van die doelloosheid, onvolledigheid en chaos van die wCreld waarin ons !ewe. 

Frankl (1968) verwys na "eksistensie'cle frustrasie" wat sy oorsprong het in die 

frustrasie van die mens se hoogste dryfveer, naamlik die wit tot betekenis. Rogers 

(1961) se selfteorie beskryf angs as 'n bedreiging van die selfkonsep, en Maslow 

(1970) het enige hindernis of blokkasie in selfaktualisering as 'n angsveroor

sakende fak tor beskou. Kogniticwc lcerteoretici (El I is, 1970) bcklcmtoon da t die 

etikettcring van cmosionele rcaksies van die mens veroorsaak word dcur bewuste 

of onbewuste cvaluasies en interpretasies. Die fokus is dus nie op eksterne stimuli 

wat angs ontlok nie, maar we! op die pcrsoon sc intcrne, irrasionele vertolking van 

die stimuli wat gclei het tot die angsrcaksic. 

3.3,4. Kritiese evaluering van die teoretiese uitgangspunte 

Freud het angs in sy psigoanaliticsc teorie hoofsaaklik vanuit 'n intrapsigiese oog

punt verklaar, en het in die proses in gebreke gebly om die mens binnc 'n bcpaaldc 
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sosiale en kulturele verband te evalueer. Dit is egter belangrik om nie die waarde 

van Freud se bydrae tot die ontwikkeling van die angsbegrip te onderskat nie, om

dat hy 'n basis verskaf het waarop ander teoretici kan voortbou. Daar word van

dag nog van Freud se konsepte van angs gebruik, byvoorbeeld skeidingsangs met 

geboorte. Die neo-psigoanaliste het Freud se angsbegrip verbreed deur interper

soonlike en kulturele faktore in ag te neem in hulle teorie~. 

Die leerteoretiese benadering (spesifiek Dollard en Miller s'n) beklcmtoon dat angs 

'n sekondere dryfveer is, wat impliseer dat emosies soos angs en vrces ontwikkcl 

word deur die individu se bestaan deur die lcerproscs en kondisionering. 'n Be

swaar teen die benadering is dat die mens, wat 'n hoogs komplekse liggaam-siel

eenheid is, nie gereduseer kan word of verklaar kan word met 'n eenvoudige 

stimulus-respons reaksie nie. Wat in hullc guns tel, is dat die benadering vanuit 'n 

wetenskaplik verantwoordbare oogpunt funksioneer, sodat objektiewe, meetbare 

resultate en afleidings verkry kan word. 

Wat die ander teorie~ betref, beskou die eksistenslele teoretici angs in essensie as 'n 

uitvloeisel van die menslike bestaan. Angs word dus in verband gebring met die 

mens se lewenshouding en -waardes, asook die invloed van die heersende tydsgees 

(Frankl). Die benadering plaas dus die mens binne 'n bepaalde konteks en sien die 

mens as 'n geheel. 

In aansluiting hierby plaas Ellis weer die klem op kognisies en Maslow op 

selfaktualisering. Dit is egter onmoontlik om die mens in totaliteit vanuit een 

benadering te verklaar, en daarom is dit noodsaaklik om al die teorie\\' te integreer, 

om sodoende 'n geheelbeeld van die mens te kry. 

3.4. Die psigoiogiese meting van angs 

In die tydpcrk waarin ons lcef, wat soms die "eeu van angs" genoem word, kom 

angs veelvuldig en in baie vorme voor. Daar is dus veral in die psigologie en ver

wante beroepe baie situasies waarin 'n akkurate meting van die angspeil van 'n in

dividu noodsaaklik is. In die psigologie word die meting van angs veral aan

gewend op diagnostiese vlak (veral in die kliniese psigologie) om die effektiwiteit 
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van tcrapie tc bepaal (voor- en nametings), in berocpsvoorligting, keuring ten op

sigte van werksplasing en indiensneming in die bedryfsielkunde, ensovoorts. 

In baie gevalle, in die kliniese situasie, asook vir navorsingsdoeleindes, word angs 

bepaal en gc~valueer deur middel van onderhoudvoering. Daar is egter faktorc 

soos 'n gebrek aan openhartigheid, verskille ten opsigte van woordbetekenis en 'n 

gebrek aan gestandaardiseerde prosedures, wat voorkom dat 'n akkurate meting 

dcur middel van 'n ondcrhoud verkry kan word. Cattell et al. (1968) het bevind 

dat die beoordelings van bckwame diagnostici wat angs vanuit dicselfde benader

ing bcskou, slegs soveel oorcenkoms toon as wat 'n betroubaarhcidskoHfislent van 

0,2 tot 0,3 aandui. 

Volgens Rowan en Eayrs (1987) is daar twee redes waarom mense angs wil meet. 

Navorsers wat bctrokkc is by die ontwikkeling van tcoric~ oor die fenomeen stel 

belang om die aard van "normale angs" te ondersoek, byvoorbeeld die verskille in 

opwekkingsvlakke of die graad van responsiwiteit in verskillende fisiologiese 

sisteme. Klinici le weer klem op patologie, byvoorbeeld deur angsvlakke te 

gebruik om te bcpaal wat die effektiwiteit van 'n bepaalde intervensie was. 

Die komplekse, multimodale aard van angs word gereflekteer in die verskeie 

metodes van meting wat ontwikkel is. Rowan en Eayrs (1987) groepeer die 

metodes soos volg: 

meetinstrumente wat selfrapportering behels, soos vraelyste 

direkte of indirekte gedragsobservasies 

fisiologiese opnamcs, byvoorbecld bepaling van spicrtonus 

Omdat bogenoemde skrywers hul angsmcting hoofsaaklik vanuit 'n 

gedragsterapeutiese raamwerk doen, is hierdie indcling ontoereikend ten opsigte 

van ander teoretiese benaderings, soos die psigodinamiese benadering tot toctsing, 

byvoorbeeld met behulp van projektiewc tegnieke. 

Levitt (1967) maak 'n ondcrskeid tussen fisiologiesc en psigologiese 

meetinstrumente vir die meting van angs. Eersgenoemde sluit byvoorbceld in die 

meting van bloeddruk, hartspoed, spiertonus ensovoorts. Laasgenoemdes is alma! 

reaksies van die outonome senuwcestelsel op angs, wat hoofsaaklik onwillckcurig is 
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en veral gebruik word om situasionele of "state anxiety" te meet. 

Onder psigologiese meetinstrumente klassifiseer Levitt ( I 967) twee afdelings, 

naamlik projektiewe tegnieke en vraelyste. Beide benaderings het sy voor- en 

nadele, wat net kortliks bespreek gaan word. 

Met betrekking tot projektiewe tegnieke word die aanname dikwels gemaak dat die 

toetsling dieselfde reageer teenoor die stimulus van die toets as wat hy in 'n 

werklike lewensituasie sou doen. Daar is egter probleme met betrekking tot die 

standaardisering van die interpretasie van die response, die kwantifisering van 

data en die toepassing van die toets. Die betekenisvolheid van baie response kom 

ook alleenlik tot ontplooiing in die konteks van 'n deeglike kliniese profie'I van die 

persoon (Levitt, I 967). 

Die vraelys as selfrapporteringsinstrument is 'n meer populcre instrument om angs 

te meet, en is by uitstek geskik vir navorsing (Rowan en Eayrs, 1987), In teenstell

ing met projektiewe tegnieke kan die vraelys vinnig afgeneem word, individueel 

of in groepe. Omdat baie vraelyste reeds gestandaardiseer is, is die betroubaarheid 

en geldigheid ook groter. 

Daar is egter ook nadele verbonde aan die vraelyste. Die neiging bestaan om 

positiewe response te kies, byvoorbeeld met waar /vals metodes. Dit word veroor

saak deur die gebruik van verpligte multikeuse items. Die neiging om altyd saam 

te stem of positief te antwoord, kan in 'n mate beheer word deur die items so op te 

stel dat 'n gelyke getal positiewe en negatiewe response bydra tot die totale telling. 

Die neiging om sosiale onwenslike kwaliteite te ontken, kan beperk word deur 'n 

leuenskaal in te bou. Die skaal bestaan uit selfevaluasies wat sosiaal onwenslik is, 

maar wat nie eerlik ontken kan word nie, bv. "Ek vertel nie altyd die waarheid 

nic". 

Daar kan dus baie kritiek teen beide metodes (subjektief en objektief) ingebring 

word, net soos wat beide voordele inhou. Die keuse van die meetinstrument moet 

egter in elke individuele en unieke situasie oorweeg word. Wanneer angs byvoor

beeld veral op kruiskulturele vlak ondersoek word, is daar slcgs 'n aantal vraclyste 

wat reeds gestandaardiseer is vir die spesifieke kultuur en word daar dus beperk-
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ings gestel. Faktore soos taal en gelctterdheid moet in ag geneem word. Projek

tiewe tegnieke is in 'n mindere mate gebonde aan taal of die geskrewe taal. Al

hoewel sekere toetse soos die TAT wel standaardisasie van die stimuluswaarde 

vereis, is daar ander ekspressiewe tegnieke, soos tekentoetse wat, soos reeds deur 

navorsing aangetoon is, kruiskultureel toegepas kan word. 

Die algemeenste meetmiddel vir angs wat vir Suid-Afrikaanse toestande gestan

daardiseer is tans in gebruik, is die IPAT-angsskaal. Ander persoonlikheidstoetse 

soos die 16-Persoonlikheidsfaktorvraelys en die Ho~rskoolpersoonlikheidsvraelys. 

sonder angs as een van die faktore uit wat gemeet word. Projeksietegnieke word 

ook algemeen gebruik om angstigheid mee te identifiseer, byvoorbeeld die 

Rorschach-inkkladtoets. Dit is egter duidelik dat daar 'n beperkte aantal Suid

Afrikaans gestandaardiseerde meetmiddels vir angs bestaan onder alle 

bevolkingsgroepe in die land. 

Ander minder bekende meetmiddels vir angs (nie gestandaardiseer vir Suid-Afrika 

nie) is byvoorbeeld: "State-Trait Anxiety Inventory" (STAI), "Self-rating Anxiety 

Scale" (SAS), "Suinn Test of Anxiety Behavior Scale" (STABS)," Child Anxiety 

Scale" (CAS) en die • Anxiety Scale for the Blind" (Sweetland, Keyser & O'Conner, 

1983). 

3.5. Faktore wat 'n rol speel by angs 

Uit die literatuur blyk dit dat daar 'n groot aantal faktore is wat 'n rol speel in die 

veroorsaking van angs, byvoorbeeld ouderdom (Sarason, Davidson, Lighthall, Waite 

& Ruebush, 1960; Nijhawan, 1972), kultuur (Sarason en Mandler, 1952; Spiel

berger en Sharma, 1976; Holtzman, 1976), geslagsverskille (Sarason et al., 1960; 

N ijha wan, 1972; Pringle en Cox, 1963), sosio-ekonomiese status (Cattell et al., 1968, 

Brown, 1934) en opvoedkundige prestasie (Sarason et al., 1960). Omdat dit cgter 

onmoontlik is om alle faktore te beheer sal daar vir die doeleindes van die studic 

net na drie faktore gekyk word, naamlik ouderdom, adolessensie en sosio-kulturele 

faktore. 
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3.5.1. Angs en ouderdom 

3.5.1.1. Angs en menslike ontwikkeling 

Gerdes, Moore. Ochse en van Ede (1988:10) dcfiniccr ontwikkeling as "'n 

lewenslange proses van verandering in die strukture en funksies van die 

organisme". Dit sluit kwalitatiewc en kwantitaticwc verandering in, sowel as groei 

en vcrval. 

Elke ontwikkclingsfase stel ander eisc. Bepaalde lewenstake moct vcrvul word vir 

optimale funksioncring. Volgens Gerdes et al. (1981) word die rcaksie van die in

dividu op ontwikkelingsvcranderingc en die graad van spanning en angs wat 

daarmee gcpaardgaan, deur verskeic faktore bepaal, naamlik: 

die tydstip waarop 'n gcbcurtenis of verandcring plaasvind, en die 

gereedhcid van die persoon om dit te hanteer 

die mate waarin 'n persoon se verwagtingc en die wcrklikhcdc van die 

situasie ooreenstcm 

die onderstcuning wat die persoon ontvang van bclangrike anderc in 

die hantcring van 'n nuwe rol en veranderde omstandighede 

die werklading wat hiermee gepaardgaan 

die individu sc persoonlikheid 

Op grond van bogenocmde is dit duidelik dat daar individuele verskille bestaan in 

mcnslike ontwikkcling, wat ook impliseer dat 'n persoon self dcur sy hcle lcwe sy 

reaksies op verandcringe varicer. 

Daar is heclwat bcwyse dat angs tocnccm met ouderdom en 'n hoogtepunt in puber

teit en adolessensic bereik (Finch, Kendall, Dannenburg & Morgan, I 978; 

Nijhawan, 1972; Sarason, 1959.). In die vcrband speel die kognitiewe, sosialc en 

morele ontwikkeling van die kind 'n belangrike rol. Nijhawan (1972:36) on

derskryf Freud se sicning dat, namate die cgofunksies ontwikkel en uitbrei, die 

kind sc vermo'e om gebeurc tc oordecl en tc antisipeer, verbeter. Tesamc met 

hicrdie grociende vermo'e kom ook 'n meer realistiese pcrsepsic van gcvaar en die 

gevolglikc angs wat daarmcc saamgaan. 
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3.S.1.2. Angs vanaf die babajare tot adolessensie 

Die psigoanalitiese teorie het 'n groot bydrae tot die kinderpsigologie gelewer. Dit 

het aangedui dat babas en kinders selfs in die vroegste jare nie net seksuele im

pulse en angs ervaar nie, maar ook groot ontnugterings. Klein (1949) l!el uit haar 

analise van kinders bevind dat _ die Oedipuskomplcks .reeds so vroeg as in _die 

tweede helfte van die eerste lewensjaar manifesteer en dat die kind terselfdertyd 
. J 

\) ,, . /,. 

'n superego vorm, wat weer lei tot skuldgevoelens. 

_S"/ . ..:-.,(' 

Volgens Lokare (1984) hou vrese by babas verband met verbygaande, maar 

spesifieke stimuli, byvoorbeeld harde geluide en vreemde mense. Namate wat die 

), 1 ' kind egter ouer word, word die vrese vervang deur angstigheid wat meer 

denkbeeldig is of wat geantisipccr word, soos 'n vrees vir donkerte, spoke of om 

stout te wees. Hierdic standpunt onderskryf dan ook die teorie dat angs aangeleer 

en nie oorgehf word nie. 

In aansluiting hiermee het Smith en Danielsson (1982) navorsing gedoen om 

angsrcaksies en verdedigingsmeganismes by kinders en adolessente le ondersoek. 

'-J:111 Hullc navorsing het duidelik getoon dat die manifcstasie van angs en ver

dedigingsmeganismes by kinders en adolessente 'n reeks veranderinge ondergaan 

vanaf die voorskoolse jare tot met adolessensie. Hierdie veranderinge vind plaas 

soos die kind progressicf groei en meer volwasse word. 

Die eerste bclangrike verandering vind plaas op ongeveer 5 jaar wanneer die kind 

sc denkprosesse minder konkreet raak en nie meer noodwendig aan handeling of 

gedrag gekoppel hoef te wees nie. Die kind is nou in staat om beide die 

angsreaksie en die verdedigingsmeganisme te internaliseer. Dit bcteken dat die 

kind an'gs hanteer nie deur weg te hardloop of die eksternc gevaar te vermy nie, 

maar deur die g~toelcns van pyn, ongemak (angs) te hanteer. Hy leer byvoorbeeld 

'n gevaar of bedreiging bemeester waarvan die oorsprong vir hom al hoe meer in

tern lyk. In die verledc sou hy gewoonlik aanvaar hct dat die oorsprong van die 

gevaar eksklusief van buite kom (Smith en Danielsson, 1982). 

Deur sekere aspekte van die wereld te vermy, kon die kind homself oortuig dat 

hullc nie werklik bestaan nie. Die verskuiwing van 'n primer eksterne perspektief 
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na 'n interne een vind plaas soos die kind grotcr word. Dit impliseer dat die er• 

varing van angsgevoclcns al hoe meer subjckticf word. Angs word 'n teken van 

geantisipccrde internc gcvaar. Die proses waardeur die kind leer om sy konscp· 

tualisering van die realitcit te vul met nuwe subjektiewe betckcnisse, is 'n 

belangrike slap vorentoe in identiteitsvorming en kan volgens Smith en Daniclsson 

(1982) pre-adolesscnsie genoem word. Projeksie is in die fase 'n algemene 

verdcdigingsmeganisme. 

Heelwat later, op ongcvcer 12 jaar, gaan die kind die tweede fase van adolessensic 

in, waar toenemcnde subjektiwitcit dikwels met angs gepaardgaan. Weer eens word 

van binne af nuwc perspekticwc op die realiteit on twerp, alhocwel op 'n ho~r vlak 

van sofistikasie as 5-jarige kindcrs, en met die gebruik van subticler projeksies. 

Regrcssie as verdcdiging word ook algemeen gebruik. In die vcrband waarsku die 

skrywers die volgcnde: • It is important not to confuse states of subjective ex pan• 

sion in normal children with the more or less permanent regressions to primitive 

levels of functioning in clinical children suffering from anxiety" (Smith en 
' Danielsson, 1982:192). Hulle het in navorsing bevind dat normale kinders, in die 

bantering van lewensprobleme en konflik, met alternatiewe interpretasies speel en 

die dubbelsinnigheid en teenstellende aard daarvan genie!. Angstige kinders 

regresseer tot 'n primitiewe vlak van funksionering met die doe! om die probleme 

inherent _aan die teenstellings of botsings te vermy. Hullc verkies 'n 

vereenvoudigde, veiliger ervaring van die wcreld op 'n vlak van hulle eie kog• 

nitiewe en emosionelc volwassenheid. Om die rede word hul potensiaal nie mak· 

simaal benut nie. Omdat angstige kinders se verdediging minder effektief is as 

die van normale kinders, verhoog hulle kwesbaarheid en regresseer hulle na 'n 

stadium waarop hulle veilig gevoel het. Die skrywers noem dit "primitiewc 

verdediging". Al gcbruik angstige kinders primitiewe verdcdiging meer as normale 

kinders, is dil onredelik om alle regressies by kinders as afwykend le beskou. Soms 

kan terugvalle na primiliewe verdediging normaal wees, soos in uilersle gevallc 

van sires, uitputting of euforie. Sommige mense is mecr geneig of gepredisponeer 

om in bepaalde lewensfases, soos adolcssensie, le regresseer. 

Alhoewel angs volgens sommige skrywers dus 'n hoogtepunt in adolessensie bereik, 

is die volwassene en bejaarde onderworpe aan eiesoortige spanning en konflik. 
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Angs tydens adolessensie sal later in mcer detail bespreek word (vgl 3.5.2.). 

3.S.1.3. Angs tydens die volwasse jare 

Die volwassc jare is 'n tydperk waarin baie rolle, veral gesins- en wcrksrolle, aan

sienlikc wysigings ondergaan, Nuwe lewenstake en aanpassings is noodsaaklik, 

soos die aanvaarding van die verlies van jeugdigheid en aanpassing by fisieke 

veranderinge soos die in voorkoms, liggaamskrag en gesondheid. Hierdie veran

deringe onderwerp die volwassene noodwendig aan spanning en be1nvloed die 

sosiale en emosioncle !ewe van die individu. Dit is die tydperk van baie 

lewenstake wanneer die middeljarigc homself bevind tussen die jeug aan die een 

kant en bejaardes aan die ander kant, met verpligtings teenoor beide (Gerdes et al., 

1988), 

Dieselfdc skrywer meen voorts dat die volwassene egter oor 'n redelik stabiele 

selfkonsep bcskik, en dat hy sy vermo~ns ken en dit uitleef. Dit staan in skerp 

teenstclling met die onsekerheid en selfbewustheid van die jeug. Volgens Gerdes 

et al. (1981) is dit veral gedurende die tyd dat selfaanvaarding en verdraagsaam

heid teenoor die self mag toeneem, wat lei tot meer lewenstevredenheid. 

3.S.1.4. Angs tydens bejaardheid 

Bcjaardheid, soos die vroe~re lewensfases, is ook 'n tydperk van verandering en 

ontwikkeling, met bepaalde ontwikkelingstake soos: (Gerdes et al., 1988; Gerdes 

en Steyn, 1985; Moshman, Glover & Bruning, 1987) 

aanpassing by 'n afname in liggaamskrag en 'n agteruitgang van die 

gesondheid 

aanpassing by aftrede en 'n dating in inkomste 

aanpassing by veranderinge binne die gesin, soos byvoorbeeld die 

dood van 'n huweliksmaat 

voorbereiding vir die naderende dood 

Dit is duidelik dat die tema van verlies die lcwens van bejaardes oorheers. Dit 

sluit in verlies aan gesondheid, onafhanklikheid, beroepstatus, gesinsrolle, 
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inkomstc, vricnde en gades. Hierdie vcrlies moet noodwendig die individu se 

setfkonsep en identiteit bcnadeel. 

Votgcns Gerdes en Steyn (1985) kan die oucr persoon aan baic spesifieke vrese ty, 

soos die vrees vir verarming, of hy kan aan 'n vae, atgcmcnc soort angs ty wat uit 

tatlc onsekcrhede spruit. Angs wat byvoorbcctd uit die ervaring van gevoetens van 

vcrwerping of verwaartosing ontstaan, hoef nie noodwcndig te manifestccr nic, 

maar kan steeds intens crvaar word. Dit kan dan dikwcts op 'n verborge wyse tot 

uiting kom, byvoorbeetd in veetcisende of afhanklike gedrag, tcrwyt die gesin die 

bron daarvan swak begryp. Angs manifestccr ook in simptomc van staaptoosheid, 

dieetvcrsteurings, rook- en drankmisbruik, asook kortgebondenhcid en opvlict:nde 

gedrag. 

Uit bogcnoemdc btyk dit dus dat die ontwikkcling van die mens in vcrskillcndc 

stadia kompteks is en dat etkc fase eiesoortige aanpassings verg. Daar gaan nou in 

meer diepte gekyk word na die rot wat angs speel in die ontwikketing van die 

adotessent. 

3.5.2. Angs en adotessensie 

3.5.2.1. Adolossensie as ontwikkelingsfase 

Dit is uit die vorige bespreking duidelik dat angs nie oornag ontwikket nie. Dit 

hct gewoonlik sy oorsprong in ervaringe van die vroe~ kinderjare en speel 

voortdurcnd 'n betangrike rot in verskillcnde tewenstadia, verat adolessensie. 

In teenstclling met die poputcre opvattings dat adotesscnsie 'n duidetike af

gcbakende tewensfasc is, is daar uitcentopende menings oor die aanvang en die 

cinde van die fase. Gerdes et al, (1988) beskou adolcsscnsie as die tydperk van 

voorbereiding vir votwasse verantwoordelikhede en rolle wat betrekking het op 

die mens sc berocp, huwclik en ouerskap. Sy verwys in die opsig spcsifick na sy 

vcstiging van 'n idcntiteit en die omtyning van waardes en oogmerke. Weiner 

(1970:6) omskryf adotessensie soos votg: "Adolescence begins with a youngster's 
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initial psychological reactions to his pubescent physical changes and extends to a 

reasonable resolution of his personal identity." 

Adolcssensie blyk dus die ontwikkclingstadium tusscn die kinder jare en volwas

senhcid te wees. By die meeste jong mense sal bogcnocmdc veranderings hoofsaak

lik tussen die ouderdom van 11 en 21 jaar plaasvind. Die volgcnde ontwik

kclingstakc is intrinsiek aan die aanpassing van adolessente: 

aanvaarding van fisieke voorkoms en seksuele rol 

daarstclling van nuwe portuurverhoudinge 

vcrkryging van emosionele onafhanklikheid van oucrs 

verkryging van sckerheid oor finansi~le onafhanklikheid 

keuse van 'n beroep en voorbereiding daarvoor 

ontwikkeling van intellektuele vaardighcde nodig vir maatskaplikc 

ensosiale doeltreffendheid 

bereiking van sosiaal vcrantwoordelike gcdragspatronc 

voorbcreiding vir die huwcliks- en gesinslewe 

opbou van 'n waardcsisteem wat harmonieus is met die omgewing 

(Dreyfus, 1976; Gerdes et al., 1988). 

Moshman et al. (1987) bcklemtoon vcral die adolessent se liggaamsbeeld en die 

emosioncle impak van liggaamlike veranderinge. Die adolcsscnt sc siening van sy 

eie liggaam hou verband met sy cic waardebesef en word ook bepaal deur sy 

ervaring van hoe ander mensc hom waarnccm. Hy is akuut bewus van die liggaam

like veranderings wat hy ondergaan. Om 'n begrip van identiteit te vorm, moet hy 

die veranderinge tot 'n eenheid intcgrcer en 'n gevoel van kontinu!tcit behou. Hy 

konformeer nie net met die sosiale gedrag van die portuurgroep nie, maar ook met 

hul norme ten opsigtc van liggaamsvoorkoms en vaardighedc. Adolcssensic is dus 

'n kritieke periode vir die ontwikkeling van die sclfkonscp as gevolg van die in

grypcnde liggaamlike veranderinge. 

Daar word algemeen aanvaar dat onopgeloste konflikte en problcmc in die kinder

jare 'n belangrike rol speel in die angsbelewinge van adolessente, en dat die 

angsveroorsakendc faktorc wat adolcsscnte moet hanteer, 'n vroe~ neiging laat 

ontstaan om angstig te wees. Dit is ook moontlik dat 'n persoon sal aanhou om die 

spesifieke hantcringswyses van konflik wat hy as kind aangclccr hct, te gcbruik. 
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Dit blyk dat angstige kinders geneig is om angstige adolessente te word (Fenichel, 

1955). 

Behalwe die probleme wat die kind met horn saambring na adolessensie, is adoles

sensie self 'n fase vol angs. Psigo-fisiese en psigo-sosiale faktore veroorsaak 'n 

verhoogde kapasiteit vir emosionele reaktiwiteit (Mowrer, 1960). Op emosionele 

vlak reageer die adolessent met 'n alles-of-niks-benadering op stimuli. Sy 

emosionele funksionering raak meer intens en hy word emosioneel opgewek deur 

stimuli wat horn vroefa, as kind, nie geaffekteer het nie. 'n Wyer spektrum van 

stimuli het dus 'n invloed op die adolessent (Crow en Crow, 1965). 

Totdat hy hierdie nuwe kapasiteit vir emosionaliteit onder beheer kan bring - 'n 

taak wat leweriservaring vereis - sal emosionele onstabiliteit manifesteer. Hierdie 

onvermo~ om sy emosies te beheer, is veral vir die vrode adolessent 'n groot 

verleentheid. Met hierdie emosionele onstabiliteit, bring adolessensie nuwe 

probleme na vore in die sin dat die adolessent nuwe moontlikhede en verantwoor

delikhede moet hanteer wat verskil van die wat hy tevore ervaar het. Hy moet 

dus besluite neem wat nie vroeh van horn verwag is nie (Crow en Crow, 1965). 

3.S.2.2. Adolessensie as patologiese fase 

Daar is verskeie sienings en beskrywings van adolessensie as 'n patologiese fase. 

Eerstens word aanvaar dat normale adolessensie gekenmerk word deur 

• ... distressing, turbulent and unpredictable thoughts, feelings and actions"(Weiner, 

1970:41). Tweedens sal adolessente as gevolg van die spanningsvolle, stormagtige 

tydperk simptome toon wat by 'n volwassene as "patologies" bestempel sal word 

(Weiner, 1970). 

Die sienings word so ver gevoer dat verskeie skrywers van mening is dat, indien 

psigologiese afwykings afwesig is, daar rede tot kommer is. Weiner (1970) haal 

teoretiei soos Gclcerd, Beres en Anna Freud aan om bogcnocmde te staaf. Volgcns 

horn is Anna Freud van mening dat tieners wat "gocie kinders" bly en nie uiterlike 

tekens van innerlike konflik of onrus toon nie, afwykend is. Sulke kinders han

tecr impulse met oormatige verlammende verdediging wat normalc volwasseword-
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ing in die wiclc ry (Weiner, 1970). 

Gardiner (1947:529) stcl dit soos volg: "It is my feeling and my experience that 

ninety percent of the so-called 'problems' of adolescents have to do with normal 

reactions or normal phases through which the adolescent passes in his journey 

toward adulthood", 

In teenstclling met die siening hct andcr skrywers weer aangetoon dat daar min 

grondc is om psigologiese wanaanpassing by normalc adolcssente te antisipeer. 

Weiner (1970) gebruik Horrocks (1954) se mening om die sicning te staaf. Volgens 

Horrocks kan die ontwikkeling van adolessent na volwasscnc 'n ongekomplisccrdc 

en rustige periodc wees indicn daar aan sekere vereistes voldoen word, naamlik: 

Indien die omgewing van so 'n aard is dat die adolcssent geleidelik 

toegclaat kan word om verantwoordelikhede te leer hantccr namate hy 

ontwikkcl. 

Indien die adolessent, wannccr hy gcrced is daarvoor, verantwoor

dclikheid gcgce kan word, asook toegelaat word om 'n volwasse rol te 

spec!. 

Indicn volwasscnes 'n werklike paging aanwend om die adolcssent en 

sy belangstellings le aanvaar, en waar moontlik, in sy behoeftes le 

voorsien. 

Klein (1949) is ook van mening dat, alhocwcl die manifcstasie en ervaring van 

angs meer akuut in adolcssensie as in vroel:re jare is, die adolcsscnt beter toegerus 

is met egofunksies om die angs te hantccr en hom daartccn le verdedig. 

Daar is dus twee denkstrominge oor wat as normale en patologicsc gedrag in 

adolcssensie bcskou word. Dit is egter duidelik 'n tydperk van groot aanpassings 

en verandering, en angs en spanning sal daarom geneig wees om 'n ho~r insidensic 

in die fase te ht. 
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3.5.2.3. Navorsing met adoiessente 

Daar is reeds heelwat navorsing gedoen oor faktore wat verband hou met 'n ho~ 

angspeil tydens adolessensic, met spesifiekc vcrwysing na kruiskulturele studies. 

Die studies is cgter weer ecns oorsee ondernccm. 

JOHNSON, TEIGEN & DA VILA (1983) hct op 'n kruiskulturele vlak (Mcxiko, 

Noorwe~ en die VSA) navorsing gedoen om die invloed van streng dissipline op die 

opvoeding van adolessentc te bepaal. Die verband tussen strengheid en angs het 

gewissel tussen die kulture en daar was geensins oorcenstcmming nic. In Mcxiko is 

angs geassosicer met minder streng ouers (permissiewe ouers), terwyl angs by 

adolesscnte in Noorwe~ geassosieer is met baie strcng oucrs. Geen bctckcnisvolle 

korrclasie kon onder die Amerikaanse kinders gevind word nie. 

RICHMOND & MILLAR (1984) hct 'n "What I think and feel"- toets toegepas op 

jong adolcssente (in hulle pubcrteit) in drie landc, naamlik die VSA, Kanada en 

Mexiko. Die kinders was alma I in diesclfdc skoolstanderd. Volgens die na vorscrs 

was daar geen betckcnisvollc vcrskille in die angsvlakkc van die kindcrs nie. 

Veranderlikcs soos nasionalitcit en geslagsverskille hct dus gccn invlocd op die 

rcsultate gehad nie. 

PHILLIPS (1985) het die invloed en bewusthcid van atoomwapens en atoomoorlo~ 

by jong kinders en adolcsscnte bepaal. Hy hct bcvind dat tieners sc bcwusthcid 

van en opstand teen die dcstruktiewe aard van oorlo\\ vcrandcr hct. Vrocl::r was 

vcrmyding en onderdrukking van die realiteite aan die orde van die dag. Minder 

vcrdcdiging word dus tans aangcwend om die bcdrciging en angs wat deur 

kcrnoorlo~ vcroorsaak word, tc hanteer. 

PUCEL & STOCKER (1982) hct die nie-verbale gcdrag wat angsveroorsakende 

situasies vcrgesel op 'n kruiskulturele vlak ondcrsoek. Japannese en Amerikaanse 

kollcgestudcnte is gcvra om nic-verbale gedrag in spesifiekc angsvolle situasics, 

byvoorbeeld openbarc optredc, op 'n beoordelingskaal tc cvalucer. Die resultate 

het mecr as honderd verskillende vormc van nie-verbale gedrag gctoon wat wisscl 

vanaf vinnige hartklop tot bewerigc hande. Die gedrag wat die mcestc voorgckom 
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het by beide groepe hct oorccngcstcm. 

HOR TH & HOR WAY ( 198 I) het weer bevind dat fisick mishandelde adolessente 'n 

aansienlik swakker liggaamsbccld en mcer angstigheid op die menstekcning 

geprojcktccr het as normale adolessente. 

Daar is ook verkeie studies gcdoen om die invloed van spesifiekc bchan

delingsprogramme op angstigheid by adolessente te bepaal, soos PANTALENO 

(1982) wat 'n behandelingsprogram ge!mplementeer het deur middel van die aan

leer van kognitiewe vaardighede (soos herdefinihing) om sosiale angs le bchandel. 

Bogcnocmdc dien as 'n bewys van die aktualiteit van navorsing oor angstigheid by 

adolessente, en veral die tocpaslikhcid daarvan op kruiskulturele vlak. In Suid

Afrika is nog geen navorsing gcdocn waarin projektiewe tcgnicke, en spcsifiek die 

Menstekentocts op adolessente toegepas is met die docl om angs op kruiskulturcle 

vlak te ondersoek nic. 

3.5.3. Angs en sosio-kulturele faktore 

3.S.3.1. Kultuur en persoonlikheid 

LcVine (1973) dcfiniccr navorsing oor kultuur en persoonlikhcid as die ver

gclykcnde studie van die raakpuntc tusscn indivudue (hul gedragspatrone en 

psigicse funksionering) en hulle omgcwing (sosiaal, kultureel, ckonomies en 

polities). 

Volgens van Dyk (1964) is verskille in kultuur verantwoordclik vir vcrskille in 

persoonlikhcidscicnskappe tussen individue en kultuurgroepe. Kultuur vorm dus 

'n basis vir persoonlikheidsontwikkcling. Die relatiwitcit van normc en waardes 

word deur Seward (1956) bcklcmtoon. Wat in ccn kultuur gocd en navolgenswaar

dig is, mag in 'n ander kultuur as patologies bcstempel word. Selfs binne ecn 

bepaalde kultuur word norme en waardes aangcpas om by vcrskillendc sosiale 

klasse sc bchocftes aan te pas. In di~ verband gebruik Rodman (1966) die term 
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"gerekte waardcs". Hy hct navorsing gedoen oor die kontroversie wat bcstaan of 

buite-egtelike huwcliksverhoudings binne Karibiesc laerklas gesinne as normatief 

of afwykend binne die kultuur bcskou moet word. 

Rodman (1966) het bcvind dat hoe laer die sosiale klas is, met andcr woorde, waar 

die kwesbaarheid ten opsigte van omgewingsomstandighede verhoog, hoc makliker 

word waardes gcrck om by bchocftcs aan te pas. Hy stel dit so: "The fluidity of 

marital relationships that is symbolized by the non-legal marital union makes it 

possible for lower-class individuals to adapt to the economic uncertainties they 

face• (I 966:674). 

Die skrywer het met ander woorde bevind dat daar 'n omgekeerdc vcrband bestaan 

tussen sosialc klas en die normatiewe aanvaarding van onwettige huwclike. Fak

tore soos sosio-ekonomiese status het dus binne diesclfde kultuur 'n invloed op 

die aanvaarding van spesifieke normc en waardcsisteme. 

Hofstede (1980) onderskei basics dric vlakke van die persoonlikheid binne 

kultuurverband, naamlik: i) 'n universele vlak, ii) 'n kollektiewc vlak en iii) 'n 

individuclc vlak. Kluekhohn en Murray (1961:53) ondcrskci dieselfdc vlakke en 

stcl dit treffend ecnvoudig soos volg: "Every man is in certain respects 

(i) like all other men, 

(ii) like some other men, 

(iii) like 110 other man." 

Linton (1952) onderskei die bcgrip "basic personality type" wat as gchccl op 'n 

spesificke kultuur van toepassing is. Dit sluit in gemeenskaplike, algemene 

elemente van die persoonlikhcid wat 'n goed-ge!ntcgrcerde konfigurasie vorm. 

Hicrdic persoonlikheidselemente mag varieer in graad van spesifikasie - vanaf 

eenvoudige spesifiekc ovcrte response soos tafelmaniere tot hoogs veralgcmeende 

houdings, byvoorbeeld die rolvcrwagtings van mans en vroue. 

Ochse en Plug (1986) hct kruiskulturele navorsing gcdocn aan die hand van die 

Erikson-skaal, 'n vraelys wat Erikson sc persoonlikheidskomponcnte in die ontwik

keling van die mens identifiseer. Swart en wit proefpersonc is gebruik in die 

studie, en daar is bevind dat alhocwcl ontwikkeling by veral swart persone nic al-
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tyd volgens kritieke fases (ouderdomme) plaasvind nie, komponente soos identiteit 

wet in latere volwasse jare ontwikkel word. Die navorsers het ook duidelike 

verskille in die ontwikkeling van swart en wit persone gevind, soos <lat swart 

vroue meer geneig is tot 'n swak omlynde selfkonsep as wit vroue. Daar is egter 

faktore, soos die taalprobleem van die swart proefpersone by die afneem van die 

vraelys, wat die geldigheid van die navorsing verlaag. 

Die siening van Kluekhohn en Murray (1961) word weerspie~I in die bevindings 

van Ochse en Plug (1986), naamlik <lat die menslike natuur gemeenskaplike per

soonlikheidseienskappe besit, maar dat daar ook verskille voorkom tussen verskil

lende nasionaliteite en individuele persone. 

3.5.3.2. Die invloed van akkulturasie op persoonlikheid 

Geen kultuur bestaan in isolasie nie, veral nie in Suid-Afrika nie, waar verskeie 

rasse en kultuurgroepe binne dieselfde landsgrense woon en in voortdurende kon

tak met mekaar is. 

Wanneer kultuurgroepe voortdurend kontak met mekaar het, en mekaar wedersyds 

belnvloed soda! kultuurelemente van die een groep oorgedra word na die ander en 

ge!ntegreer word, vind akkulturasie plaas. Seward (1956) en Wilson & Mafeje 

(1963) omskryf die proses van akkulturasie as die veranderinge in kulturele 

ori~ntasie wat individue ervaar wanneer hulle kulturele tradisies in voortdurende 

kontak met die van 'n ander kultuur is. 

Taft (1974:269) gebruik 'n konsep wat nou aansluiting vind by akkulturasie, naam

lik "ethnic marginality•, wat hy beskryf as "a social position occupied by a person 

whose ethnic membership is ambiguous". Hierdie dubbelsinnigheid verwys na 'n 

konfliksituasie wat die persoon se identiteit en sosiale norme be!nvloed. Dit kan 

geassosieer wees met gevoelens van ambivalensie, verwarring, konflik, angstigheid 

en verwerping. Dit kan ook slegs verwys na veelvuldige etniese lidmaatskap 

sonder enige van hierdie probleme. 

Bogenoemdc beskryf Taft (1974:272) aan die hand van 'n model waarin hy vier 
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situasics idcntifisccr: 

( A = minderheidsgroep. B = dominercndc grocp) 

I OORVLEUELENDE GROEPE Twee led igc I idmaa tskap 

A X B 

II AANGRENSENDE GROEPE Pcriferc lidmaatskap 

!la lib 

A X B A X B 
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III AFSONDERLIKE GROEP£ lsolnsic 

A X 

IV RAND-MARGINAL£ GROEPE 

A 

8 

?,·fargin:1lc lidm:1atsk::1p 

C 

X 
8 

\ 
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Situasie I: 

Die persoon behoort aan oorvleuelende groepe en besit tweeledige 

lidmaatskap. Konflik hoef nie noodwendig voor te kom nie. 

Situasie II: 

Hier staan die persoon tussen twee groepe. Hy is nie ten voile lid van een 

groep nie, en hy is glad nie lid van die ander nie om die volgende redes: 

a) Die persoon wil lid word van groep B, maar word gekeer. 

b) Die persoon is lid van groep B, maar word nie ten voile aanvaar nie. 

Situasie III: 

Die persoon is verwerp of verwerp self die oorspronklike groep. Hy is nog 

nie aanvaar deur die nuwe groep nie. 

Situasie IV: 

Wanneer daar genoeg van die "tussen-in-persone" is, kan hulle 'n eie mar

ginale groep stig. Dit is 'n wyse om konflik te vermy. 

Bogenoemde model is van toepassing veral waar daar ongelykheid in mag voorkom, 

soos die geval in Suid-Afrika is. Hofstede (1980) noem dit "power distance", wat 

hy beskryf as "the degree of inequality in power between a less powerful in

dividual ( I) and a more powerful other (0 ), in which I and O belong to the same 

(loosely of tightly knit) social system". Die kosmopolitiese aard van die land 

veroorsaak dat groepe en rasse in 'n voortdurende proses is van verskillende fases 

en situasies van akkulturasie. Minderheidsgroepe sluit in die bruines en asrnrs, 

terwyl daar ook elemente van groepe soos Jode, Portugese, Grieke ensovoorts is. 

Wat Suid-Afrika se situasie egter so uniek maak uit 'n akkulturatiewe oogpunt, is 

dat die swart bevolking, wa t by verre die getalmeerderes is, gedomineer word deur 

wittes wat in beheer staan van die sentrale regering van die land. Hierdie situasie 

word verder gekompliseer deur die verskillende etniese groepe binne die swart 

kultuur. 

Die skeiding van die rassegroepe in die land het gelei tot die ontwikkeling van 
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vier afsonderlike gemeenskappe, naamlik wittes, swartes, asiirs en bruines. Die 

vier groepe bestaan parallel, is onderworpe aan verskillende opvoedkundige sis

tcme (ras-geskeide skole) en woon in afsonderlike gebiede wat verskillende grade 

van geleenthede bied. Die groepe wat aan die kortste end trek wat status en 

geleenthede betref, ontwikkel 'n "minderheidspersoonlikheid" wat deur Van der 

Watt (1982:10) soos volg 01nskryf word: "Mi11ority perso11a/ity i11 this se11se refers 

to the perso11a/ity of a11y i11dividual who is a member of a particular group whose 

perso11alities are i11flue11ced by a similar historical backgrozmd a11d sociocultural 

e11Viro11me11t, a11d thereby disti11guishes that group from others of differe11t back

grozmd a11d e11Viro11me11ts." 

'n Belangrike faktor wat akkulturasie be1nvloed, is die klem wat geplaas word op 

die instandhouding en bewaring van etniese identiteit deur pogings aan te wend 

om die groepe in spesifieke geografiese gebiede te huisves. Die behoefte aan werk 

in industriile groeipunte en stede het egter verstedeliking veroorsaak en gemengde 

etniese areas het rondom stede ontstaan. Verskeie bevolkingsgroepe lcef dus saam, 

en in die geval van swartes, byvoorbeeld in Sowetho en Sebokeng, word alle Suid

Afrikaanse swart etniese groepe verteenwoordig in een woongebied. Die akkul

turasieproses van die swartes in die land omvat dus 'n verandering van stam

gemeenskappe na 'n "tow11Ship"-gemeenskap (Van der Watt, 1982). 

Alhoewel nie noodwendig nie, manifesteer kultuurkonflik volgens Taft (1974) 

dikwels in simptome soos moedeloosheid, spanning/angs, psigiese ineenstorting, 

misdaad en ander uitdrukkings van aggressie. Hy onderskei die volgende tipes 

kultuurkonflik op grond van sy model: 

I. KULTUURVERWARRING: Dit is 'n algemene angssimptoom wan

neer waardes en sosiale norme bots as gevolg van tweeledige 

lidmaatskap. (Situasie I) 

2. IDENTITEITSVERWARRING: (word ook geassosieer met situasie I) 

Die persoon identifiseer nie met een groep ten volle nie. So 'n 

gemengde identifikasie kan positief wees op voorwaarde dat dit nie 

lei tot onversoenbare konsepte in die self nie, anders lei dit tot 

iden ti tei tsverwarr i ng. 
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3. SELFHAAT OF -VERWERPING: (Situasie Ila) 'n Etniese selfhaat

situasie onstaan waar die dominerende groep die minderheidsgroep as 

minderwaardig in status beskou. 

4. VERVREEMDING: (situasie III) Vermydings-vermydingskonflik 

ontstaan en manifesteer dikwels in opstandige gedrag, apatie, 

wantroue, gevoelens van verwerping en die geloof dat die persoon 'n 

slagoffer is. 

5. OUER-KIND-KONFLIK: Een van die hooffaktore van die kul

tuurkonflik is volgens Taft (1974) die ouersisteem, wat die kind se 

etniese groep en sy alledaagse !ewe verteenwoordig. Die kind, en 

veral die adolessent in situasie I, word verskeur tussen die norme van 

sy portuurgroep (veral in die skoolsisteem met Westerse invloede) en 

die etnies tradisionele norme van sy ouers. Hierdie situasie resulteer 

in ernstige konflik tussen ouer en kind. 

6. DISKRIMIN ASIE: As daar teen die persoon gediskrimineer word 

(soos in situasie IIb) of hy onderworpe is aan negatiewe en vyandige 

gevoelens van die dominerende groep, kan dit ernstige konflik en 

spanning veroorsaak. Laasgenoemde gebeur dus wanneer hy slegs 

gedeeltelik aanvaar word. 

Bogenoemde manifestasie van konflik kan weer teruggebring word na die basiese 

teoretiese uitgangspunte oar die ontstaan van angs. Soos reeds bespreek, het veral 

die neo-psigoanaliste soos Sullivan, Horney en Fromm groat klem gele op die rol 

van die sosiale omgewing in die bevrediging van behoeftes en 

persoonlikeidsvorming. Indien die behoeftes, soos 'n behoefte aan identiteit en 'n 

verwysingsraamwerk (Fromm, 1955), gefrustreer word, word konflik en angs 

gewek, wat op verskeie maniere manifcsteer. Hierdie frustrasie van behoeftes is 'n 

integrale dee! van die aanpassingsproses tydens akkulturasie. 
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3.S.3.3, Kultuur, angs en patologie 

Uit die voorafgaande is dit duidelik dat elkc kultuur ondcrworpc is aan ciesoor

tige spanning en druk, veral waar die proses van akkulturasie plaasvind. Daar is 

reeds verskeie studies gedoen om die manifestasie van spanning en angs in verskil

lende kulture te ondersoek. 

Honigman (1954) hct navorsing gedoen oor die verhouding tussen groeplid

maatskap en psigosomatiese simptome (onderliggand aan spanning en angs). Hy 

het bevind dat die patronc van die gemeenskap of groep se leefwyse bepaal in wat

ter mate spanningsdruk ervaar word en of dit sal resulteer in psigopatologie. In 

die verband noem hy dat studies van groepe wat sosiale verandering ondergaan, 'n 

oorwig aan spanning en spanningverwantc simptome toon, asook 'n ho~ mate van 

psi go pa tologie. 

Hofstede (1980) is van mening dat dit juis die onsekerheid en konflik is wat met 

die verandering gepaardgaan wat onhanteerbare angs veroorsaak. Verskillcndc 

gemeenskappe pas by onsekerheid aan op verskillende manierc. Die onlustc in 

Suid-Afrika sc swart stcdc is 'n voorbeeld hicrvan. In aansluiting hicrby waarsku 

Al-Issa en Dennis (1970:473) dat die inhoud en manifcstering van angs en vrecs 

verskil van kultuur tot kultuur: "Any comparison, then, between fears and 

defences of such individuals and the culturally constituted fears and institional

ized defences of whole human societies is not only superficial, it is actually 

misleading, since no account is taken of differences in etiological factors." 

Wat in een kultuur dus as afwykend of patologies beskou word, kan in 'n ander 

kultuur as sosiaal aanvaarbaar, selfs as optimale funksionering, beskou word. Dit 

is ook belangrik om te onderskei tussen die werklike ncuroticse pcrsoon en die per

soon wat die "normale" vrcsc van sy kultuur ervaar. Dit kan slegs gedocn word in

dien 'n dieptestudie van die mens binne sy kultuurverband gemaak word. 
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3.S.3.4. Sosio-ekonomiese faktore en angs 

In aansluiting by voorafgaande, is dit belangrik om die rol wat sosio-ekonomiese 

faktore (ook binne kultuurverband) in mense se angsbelewing speel, in ag te neem. 

Daar is reeds heelwat navorsing in die verband gedoen, met spesifieke verwysing 

na die veband tussen sosio-ekonomiese faktore en emosionele aanpassing. 

Skrywers wys daarop dat die selfbeeld nie aangebore is nie, maar dat dit van die 

heel vroegste jare af ontwikkel en dat die omgewing waarin die kind opgroei, 'n 

besondere invloed op selfbeeldontwikkeling het. Die selfbeeld word gevorm en 

geslyp deur die voortdurende proses van interaksie wat die individu met sy om

gewing het (Raubenheimer, 1982). 

Volgens Louw (1977) het 'n swak finansiHe toestand 'n negatiewe uitwerking op 

die gesin. Kinders wat onder behoeftige omstandighede opgroei, word nie net 

fisiek verwaarloos nie, maar word ook psigies geraak, sodat persoonlikheid

sontwikkeling negatief belnvloed word. 

In aansluiting hierby noem Raubenheimer (1982) dat die omgewingsbenadering tot 

psigometriese toetsing die standpunt huldig dat verskille in toetsresultate tussen 

bevolkingsgroepe eerder aan 'n verskil in sosio-ekonomiese status toegeskryf moet 

word as aan genetiese faktore. Volgens die benadering neig omgewingsdeprivasie 

om in die laer sosio-ekonomiese of laer sosiale statusgroepe voor te kom en dit 

manifesteer in 'n lae vlak van aspirasie en ongedifferensieerde en ongeartikulcerde 

verstandsfunksionering. Dit is onder andere die gevolg van 'n onstabiele gesinslewe 

en 'n gebrek aan intellektuele stimuli, en dus die geleentheid om psigologies en in

tellektueel te groei. 

Navorsers kom in die verband tot die gevolgtrekking dat gesins- en om

gew i ngstoesta nde van swak sosio-kulturele gesinne (onder andere 

minderheidsgroepe) 'n negatiewe invloed op die selfbeeldontwikkeling van kinders 

het (Clark en Clark, 1960). 

Dit is reeds bewys dat angs verhoog word deur faktore soos 'n swak selfbeeld en 
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minderwaardigheidsgevoclens, wat impliseer dat kindcrs uit lac sosio-ekonomiese 

gesinne 'n grater gcneigdheid tot angstighcid het (Waite, Samson, Lighthall & 

Davidson, 1958). 

Lokare (1984) gebruik navorsing van Brown (1934, 1936) en Springer (1938) om aan 

te toon dat emosionelc stabiliteit nie 'n funksie van ras of lokaliteit is nie, maar 

nou verband hou met sosio-ekonomiese vlak. Samson et al. (1960) het bevind dat 

kinders uit lacr sosio-ckonomiesc gesinne meer cmosionele- en gedragsprobleme on

dervind as kindcrs uit ho~klasgesinne. 

Die RGN het navorsing gedoen om die invlocd van sosio-ekonomiese agtergrond op 

die gemiddelde angspeil te ondersoek deur gemiddeldes en standaardafwykings te 

bereken vir elk van nege blanke beroepsgroepe. Daar is bevind dat die groep met 

die hoogste gemiddelde angstclling die leerlinge is wie se ouers by die boer

derybedryf betrokke is. Die groep met die laagste telling is die groep wie se 

vaders in die hoogste beroepsgroep val, wat uitvoerende beamptes is of ho~r profes

sionele poste beklee soos direkteure van maatskappye, geneeshere, ingenieurs, 

ensovoorts. Die leerlingc wie se vadcrs oorlede is, het 'n betekcnisvol hofa gcmid

deldc angstelling behaal as die drie hoogste beroepsgroepe en 'n betekenisvol laer 

gemiddeldc telling as die lccrlinge wie sc vaders boere of halfgeskoolde werkers is 

(Cattell et al., 1968). 

Hierdie gegewcns ondcrsteun dus die uitgangspunt dat sosio-ekonomiese faktorc 

wel 'n rol in die totalc angspeil van 'n individu spcel. 

3.6. Samevatting 

Daar is in die hoofstuk aandag gegee aan die omskrywing van angs en angsver

wante begrippe. Die teoretiese uitgangspunte ten opsigte van angs is bespreek, 

asook die meting van angs. Ten slotte is faktore wat 'n rol speel by angs bcspreck, 

met spesifieke verwysing na ouderdom, adolessensic, sosio-ckonomicse en kulturele 

faktore. 

69 



HOOFSTUK 4 

METODE VAN ONDERSOEK 

4. Metode van ondersoek 

Die ondersoekmetode word in hierdie hoofstuk uiteengesit. Eerstens sal die 

eksperimentele ontwerp wat in hierdie ondersoek gebruik is, naamlik 'n kruiskul• 

turele vergelykende metode, kortliks bespreek word. Hierna volg 'n volledige 

omskrywing van die proefpersone en toetsprosedure, asook 'n omskrywing van die 

meetinstrumente wat gebruik is. Die wyse waarop die statistiese gegewens verwerk 

is, word ten slotte bespreek. 

4.1. Die eksperimentele ontwerp 

Die vergelykende metode wat in hierdie ondersoek gebruik is, word deur verskeie 

navorsers in die psigologie op kruiskulturele vlak toegepas. Twee of meer rasse• of 

bevolkingsgroepe word met mekaar vergelyk om sodoende verskille tussen hullc te 

be pa al. 

Marsella, Tharp & Ciborowski (I 979) omskryf kruiskulturelc psigologie as die area 

van wetenskaplike ondersoek wat gelnteresseerd is in verskille en ooreenkomste in 

menslike gedrag wat toegeskryf kan word aan kulturele veranderlikes. Die 

doelstellings is dus kontrasterend. Verster (1987:100) beskryf dit soos volg: • to 

describe and explain the range, variability and di/ ferences in human behavior that 

occur as a function of cultural variables ... second to seek out similarities, or pan

human uniformities to be found in the behavior and experience across·cultures: 

In hierdie ondersoek word drie kultuurgroepe, naamlik wit, swart en bruinpersone 

met mekaar vergelyk ten opsigte van die manifestasie van bepaalde indikatore van 

angs op 'n projektiewe tegniek, naamlik die Menstekentoets. 
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4.1.1. Die proefpersone en toetsprosedure 

Die studiepopulasie bestaan uit al die standerd 10-lecrlingc in 'n wit, 'n bruin en 'n 

swart ho~rskool in die Vaaldrichoek. Die Vaaldrichock impliseer hoofsaaklik 'n 

industri~le en stedelikc omgewing. 

Daar is aan elkc lecrling 'n nommer toegckcn volgens die posisics wat die lccrlinge 

(onwillckeurig) in die toetslokalc ingeneem het. Die Hofaskoolpersoonlikhcids

vraelys (HSPV) is binne groepsverband op al die standerd 10 leerlinge toegepas. 

Al die standerd 10-leerlinge van die onderskeie skolc is na vooraf re~ling met die 

hoof van die skool op 'n spesifiekc tyd getoets. Die swart lecrlinge is alma I in ecn 

groep (voertaal Engels) getoets, terwyl die wit en bruin lccrlingc in klasgroepe, 

hoofsaaklik in Afrikaans, gctoets is. 

Die rasionaal van die navorsing en toetse is vooraf aan elke groep verduidclik. 

Goeie samewcrking is vcrkry en danksy ondcrwysers wat tocsig gchou het, was 

daar geen gebrck aan dissipline nie. Die proefpersonc is op bepaaldc tyc in 

steuringsvrye lokalc getocts soda! konstanthcid van die toctssituasic en stilte ver

scker is. Die instruksies van beidc toctse is hardop aan die begin van die toets

sessie aan die proefpersone voorgelees, tcrwyl hullc, in die gcval van die HSPV, in 

hulle eie kopie gcvolg het. Die instruksics van die Mcnstekcntoets is op stan

daardwyse voorgclecs aan die proefpcrsone om sodoendc konstanthcid tc waarborg. 

Elke procfpersoon is van 'n potlood, uitve~r en 'n wit, A4-groottc vel papicr 

voorsien. 

Die toctsing hct oor 'n twcemaandetydperk geskied in Augustus en Oktober 1987. 

Uit die lcerlinge wat stientellings van ~ 7 op faktore O en Q4 en~ op faktor C 

behaal het (daar moes ten minstc aan twee van die kritcria vir angstighcid voldocn 

word), is die cerstc 30 leerlingc uit elke bevolkingsgrocp gcbruik vir die toepassing 

van die Mcnstekcntoets. 

Die gcsclektecrde 30 lcerlinge uit elke bevolkingsgroep is dan weer na vooraf 
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re\\ling met die hoof de en klasonderwysers op 'n spesifieke tyd in 'n lokaal byeen

gebring en gevra om 'n menstekening te maak. 

4. 1.2. Die meetinstrumente 

Daar is in die studie van twee meetinstrumente gebruik gemaak, naamlik, 

die HoY:rskoolpersoonlikheidsvraelys, wat op die studiepopulasie 

toegepas is ten einde angstige kinders te identifiseer 

die Menstekentoets, om te bepaal op watter wyse angs in bepaaldc in

dikatore by die verskillcnde groepe manifesteer. 

Die toetse sal vervolgens bespreek word. 

4.1.2.1. Die Hllerskoolpersoonlikheidsvraelys (hierna genoem die HSPV) 

Agtergrond 

Die HSPV is deur Raymond. B. Cattell en Mary D. L. Cattell van die 

Universteit van Illinois en die Institute for Personality and Ability Testing, 

Illinois, onderskeidelik in die VSA ontwikkel. Sedertdien is dit aangepas vir 

lande soos Engeland, Frankryk en Japan. In Suid-Afrika is die HSPV deur 

die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing (RGN) gestandaardiseer. Vorm 

A is nou onveranderd vir bruinskoliere in die ouderdomsgroep 13 tot 18 jaar 

gestandaardiseer, asook vir swart standerd IO leerlinge (RGN, 1976). 

Doel en Rasionaal 

Daar is verskeie redes waarom daar 'n behoefte bestaan aan 'n instrument 

wat vir die betroubare en geldige evaluering van persoonlikheidsaspekte van 

ho~rskoollcerlinge gebruik kan word: 
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Dit is nodig om persone te identifiseer wat hulp met emosionelc en 

gedragsprobleme vereis, asook persone met ongewone temperamentele 

sensitiwiteit wat versigtig behandel behoort te word. Die vroe'e uit

kenning van die probleme kan behandeling moontlik maak, asook 

gedragsmoeilikhede voorkom voordat dit in verdedigende gewoontes 

en komplikasies ontwikkel wat behandeling moeilik maak. 

Daar is ook in die kliniese praktyk, byvoorbeeld met jeugoortreders en in 

kinderhowe, 'n behoefte aan 'n diagnostiese instrument wat met die basiese 

konsepte van persoonlikheid soos egosterkte, angs, ensovoorts te doen het. 

Die doel met die HSPV is dus om 'n betroubare en geldige evaluering van die 

persoonlikheidsaspekte van ho\\rskoolleerlinge te gee (RGN, 1976). 

Vorm A (Afrikaans en Engels) is deurgaans in groepsverband op al drie 

groepe proefpersone toegepas. Omdat die HSPV 'n persoonlikheidsvraelys en 

nie 'n prestasie- of vermo'etoets is nie, word geen tydsbeperking by die 

toepassing daarvan gestel nie. Dit behoort egter deur almal behalwe die 

stadigste lesers, binne 40 tot 50 minute beantwoord te kan word. 

Die vraelys (vorm A) is saamgestel uit 142 vrae. 'n Standaard antwoordblad 

(in die geval 'n masjienantwoordblad) word saam met die vraelys verskaf 

waarop pick ingeruim is vir elke moontlike antwoord op al 142 vrae. 

Die HSPV sluit al die persoonlikheidsdimensies uit die algemene persoonlik

heidsfeer in waarvan die bestaan reeds afdoende deur navorsingsbcvindinge 

gestaaf is. Die volgende dimcnsies word ingesluit: 

A Hartlikheid 

B Intclligensie 

C Emosionele sta bili teit 

D Flegmaties teenoor prikkelbaar 

E Dominansie 

F Sorgeloosheid 

G Pligsgetrouheid 
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H Sosiale avontuurlustigheid 

I Teerhartigheid 

J Terughoudendheid 

0 Skuldgeneigdheid 

Q2 Selfgenoegsaamheid 

Q3 Selfagting 

Q4 Gespannendheid 

Motivering vir insluiting 

In hierdie ondersoek gaan dit primer om die evaluering van die manifestasie 

van angs in die Menstekentoets toets by drie verskillende bevolkingsgroepe. 

Aangesien die HSPV se persoonlikheidsfaktore angs insluit, en dit die enigste 

objektiewe persoonlikheidsvraelys in Suid-Afrika is wat vir swart, bruin en 

wit persone gestandaardiseer is, was dit die logiese keuse as meetmiddel om 

angstige persone te identifiseer. 

Nasien en interpretasie 

Die toets kan met die hand of met behulp van 'n rekenaar nagesien word. In 

die eerste geval word die antwoorde met behulp van twee nasienmaskers 

nagesien. 'n Rekenaar word gewoonlik gebruik wanneer 'n groat aantal leer

linge op 'n keer, gewoonlik vir navorsingsdoeleindes, getoets word (RGN, 

1976). 

Wat die interpretasie bctref, word van normpunte gebruik gemaak. Twee 

soorte normpunte, naamlik stiene en staneges, is berekcn. Die toetsgcbruiker 

kan self besluit watter cen van die twee tipes normpunte hy wil gcbruik. Vir 

die interprctasie van die resultate is in die studie van stiene gebruik gcmaak. 

Die stien- of tienpuntskaal is hier 'n genormaliseerde skaal met standaardtell

ings wat strek van I tot 10, met 'n gemiddelde van 5,5 en 'n standaardafwyk

ing van 2,0. Gemiddelde tellings stem in werklikheid ooreen met stien-

74 



waardes van 4, 5 en 6. Lae stienwaardes (1,2,3) verteenwoordig persone in 

die onderste 16 persent van die bevolking, terwyl ho~ stienwaardes (8,9,10) 

verteenwoordigend is van persone in die boonste 16 persent van die bevolk

ing ten opsigte van die betrokke eicnskap. 

Betroubaarheid 

Betroubaarheid is volgcns Cattell en Cattell (1969) die mate waarin twee tell

ings in dieselfde vraelys by hertoepassing na 'n kort tydsverloop met mekaar 

ooreenstem. Tot dusver is daar nie genoeg gegcwens om 

stabilitcitskoHfislcnte vir die vraelys te bereken nie. Die RGN verstrek die 

hertoetsbetroubaarheidskoHfislcnte wat verkry is deur die HSPV gedurendc 

die eerste kwartaal in 1973 by twee geleenthede op 'n verteenwoordigcndc 

stcekproef van bruin skoliere in standcrd 7 tot 10 toe te pas. Die twee 

toepassings van die toets was 14 dae uitmekaar (1976:29). 

Geldigheid 

By die opstel van die HSPV is daar gepoog om kontaminerende invloede van 

eksterne veranderlikes tot 'n minimum te beperk en voorsiening is gemaak 

vir interne itemkorrelasies. Die geldigheid van die vcrskillcnde persoonlik

heidsfaktore is afsonderlik bercken. 

Indien die onafhanklikheid van die faktore as kriterium vir konstrukgel

digheid geneem word, blyk dit dat die vraelys in die opsig aan die vereistcs 

voldoen, aangesien aangetoon kan word dat hierdie faktore onafhanklik van 

mckaar is, soos aangcdui word deur 'n interkorrelasiematriks van faktorc 

(RGN, 1967:26). 

Kriteria vir angstigheid 

Cattell definie~r angs as " a suspension of behavioral expression paradoxi-
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cally combined with a heightening of dynamic readiness" (Cattell en Kleine, 

1977:223). Hierdie toestand lei tot gevoelens van ontoereikendheid, wat geas

sosieer word met veranderlikes soos gebrek aan selfvertroue, frustrasie, 

skuldgevoelens en verwardheid (1977). 

Faktore C, 0 en Q4 is geselekteer as maatstaf van angs, aangesien dit die 

belangrikste angskomponente van die !PAT Angsskaal soos deur Cattell et al. 

(1968) onderskei, insluit. Hierdie komponente gee 'n aanduiding van die 

vrye, gemanifesteerde angs van 'n individu, ongeag of dit deur die omgewing 

veroorsaak is of relatief onafhanklik is van die onmiddelike situasie. 

Dieselfde skrywers (1968) het bevind dat ander soorte angs, soos onbewuste 

angs of trekangs minder duidelik as die vrye, gemanifesteerde angs 

ge!dentifiseer kan word met behulp van 'n vraelys. 

Leerlinge wat stientellings van ?:. 7 in faktore O en Q4, en 5. 4 in faktor C 

behaal het, (daar moes ten minste aan twee van die kriteria voldoen word), is 

geselekteer vir die finale toetsing. 

Die faktore word soos volg omskryf (RGN, 1976): 

Faktor C: 

DEUR GEVOELENS BE1NVLOED, egoswak, emosionccl minder 

stabiel, maklik verward, kommervol. 

Faktor 0: 

BEVREES, bckommerd, neerslagtig, onrustig, gcncig tot 

skuldgcvoelens, angstig. 

Faktor Q4: 

GESPANNE, aangcdrcwc, oorspannc, gcfrustreerd. 

4.1.2.2. Die Menstekentoets 

Aangesien die Menstekcntoets in hoofstuk 2 (literatuurstudie) vollcdig bcskryf is, gaan 
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daar vervolgens slegs verwys word na die motivering vir insluiting, betroubaarheid en 

geldigheid van die toets, asook die indikatore of kriteria wat aangewend is ten opsigte 

van angstigheid. 

Motivering vir insluiting 

Die motivering vir die insluiting van die Menstekentoets in die studie is die ak

tualiteit van die onderwerp van die navorsingsprojek, naamlik <lat daar 'n gebrek 

aan navorsing bestaan oor projeksietoetse, en spesifiek die Menstekentoets, op kruis

kulturele vlak. 

Die Menstekentoets word by uitstek as 'n projeksietegniek uitgesondcr wat horn leen 

tot kruiskulturele navorsing. In die verband se Lindzey (1961:92) die volgendc: "It 

is easy to administer such instruments with reasonable standardization in a wide 

variety of age and cultural groups ..... that the respons is not mediated by language 

suggest that the techniques may by less subject to cultural and age limitations than 

many of the other projective techniques ... ." 

Bogenocmde rede, plus die feit <lat die toets groepsgewys binne 'n kort tyd afgencem 

kan word, <lien as hoofmotivering waarom die Menstekentoets in die studie gcbruik 

is. 

Geldigheid en betroubaarheid 

Volgens Anastasi (1964) bestaan daar tecnstrydige resultate met betrekking tot die 

geldighcid van die Menstekentoets. Daar word oor die algemeen aanvaar <lat projek

tiewe tcgnieke nie statistics verifieerbaar en objcktief genoeg is nie, hoewcl hulle 

tog waardevol is in persoonlikheidsevaluering (Guion, 1965). 

Relief (1988:59) gebruik Holtzman se argumente waarom die geldigheid en 

betroubaarhcid van projektiewe tegnieke 'n probleem skep, naamlik: " ... the free

response nature of the task, the high degree of interaction between situational fac-

tors and personality and the difficulty in obtaining suitable independant criteria 

against which to validate inferences about unconscious aspects of personality". 
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Ogdon (1979) is van mening dat daar stadig maar seker vordering gemaak word met 

die empiriese geldigheid van die Menstekentocts. Die probleem van die bctroubaar

heid van die Mcnstckcntoets ontvang oak tocncmende aandag. Ogdon (1979) vcrwys 

na navorsing van Albee & Hamlin (1949) en Strumpfer (1963) wat reeds aangedui 

het dat projcktiewe tegnieke genoegsame bctroubaarhcid het met betrckking tot 

gedragsvoorspellings. Volgcns Ogdon (1979) het hertoetsing in sommige studies met 

projektiewe tegnieke egter tot laer motivering gelci. Om die rede sal die vlak van 

funksioncring en aanpassing van 'n persoon laer tydens die hcrtoctsing wees as 

gcvolg van 'n afname in motivering. Dieselfde skrywer bcklcmtoon egter die feit 

dat die Menstekentocts optimaal aangewend word met betrckking tot die 

betroubaarheid wanneer 'n globale indruk (of herhalende tekcns) cerder as cnkelc of 

eenmalige tekens gebruik word in die interpretasic. 

Ten spyte van bogenoemde problemc met betroubaarheid en geldighcid, bly die 

Menstekentocts 'n waardevolle instrument vir die psigoloog. Die waardc ,,an die 

toets hang af van die gebruiker sc spcktrum en diepte van siclkundige kennis. 

Indikatore van angstigheid 

Daar is reeds in hoofstuk 3 uit die literatuur aangedui wa'tter indikatore angstigheid 

aandui in die Menstekentoets. Vir die doclcindcs van die studic word die indikatore 

soos volg aangedui: 

Oormatige uitvchy 

Skaduering of enigc graad of tipc inklcuring 

Oormatige versterking van lyne van die figuur 

Die aanhoudende gebruik van sketsagtige, gebroke lyne 

'n Baie swaar of beklemtoonde grondlyn 

Plasing van die figuur in die hoek, links bo 

Bykomstige bcsonderhede in die agtergrond, langs of voor die figuur, 

byvoorbceld die figuur word op 'n stocl geplaas of wolke in die lug 

Die teken van 'n ongewone klein figuur 

Al die toetse is deur die ondersoeker self afgeneem. Die HSPV protokolle is deur 

die RGN se rekenaar nagesien, terwyl die menstekeninge deur beide die 

ondersoeker, en 'n kontrolcerder, mev. E. van Rensburg, Voorligtingsielkundige ver-
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bondc aan die Dcpartemcnt Psigologie, PU vir CHO, beoordeel is. Daar was algchclc 

ooreenstcmming oor die beoordcling van die menstckcningc volgens die bcpaalde 

kriteria. 

4.1.3. Statistiese prosedure 

Die data wat op bogenoemde wyse ingcwin is, is deur die Statisticsc Konsultasiedicns van 

die PU vir CHO verwerk. In die verband is gcbruik gcmaak van die SAS

rekenaarprogrampakket, SAS User's Guide Basics (1982-uitgawe), wat ontwikkel is deur 

die SAS Institute Inc., Cary, North Carolina. 

In die ondersock word daar vol gens die benadcring van Stcyn ( 1985) met 'n 

studicpopulasie (dric subpopulasics) en nie met 'n steekproef gewerk nie. Die rede hicr

voor is dat daar by die kcuse van procfpersone nie sprakc was van cwckansighcid ten op

sigte van alle matrikulantc in die RSA nie, en dat daar dus nic aanspraak gcmaak kan 

word daarop dat die proefpcrsone vertccnwoordigend van die populasic is nic. Die procf

persone is deur doelbewustc seleksie (Smit, 1983) bepaal, wat implisecr dat daar bcpaaldc 

kriteria gestel is vir die insluiting van die proefpersone. In die geval van hierdie studie is 

tellings in die HSPV gebruik vir die seleksie van die proefpersone. 

Om die bepaalde verskynsels in een groep tc beskryf, is daar van beskrywende statistiek 

gebruik gemaak. Die beskrywendc funksie van die statistiek het die formulcring van re'els 

en prosedures ten doe! waarvolgens data in 'n bruikbare en 'n betekenisvolle orde geplaas 

word. Volgens Celliers (1970) is die funksie van bcskrywende statistiese tegnicke om die 

waarnemings wat betrekking het op telbare of meetbare cienskappe van verskynsels op te 

som en tc kondenseer. 

In hierdie ondcrsoek is daar hoofsaaklik van die relatiewe frekwensie van verskillende 

veranderlikes tot mekaar gebruik gemaak, en persentasies is vervolgens bereken. Daar

voor is frekwensietabelle gebruik. Daar word verwys na die psigologiese betekenisvolheid 

van die verband of korrelasie tussen veranderlikes. Hierdie korrelasies kan met 'n 

verskeidenheid metodes bepaal word, waarvan die kontingensieko'effislcnt of 

gebeurlikheidskofffislcnt gebruik is in die studie. Die indeks gee 'n aanduiding van die 

sterkte van die verband tussen die veranderlikes. Die volgende formulc word gebruik om 
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die kontingensieko\\ffislent te bereken Cohen (I 977): 

,-/E 
X = chi-kwadraatwaarde 

N = aanta/ proefpersone 

Cohen (1977) se indcks van effckgrootte (d-waarde) is gcbruik as maatstaf van 

betekenisvolheid. 

Die rasionaal vir die gebruik van die effekgrootte word soos volg deur Cohen (I 977) 

verduidclik: Die effekgrootte is 'n parameter wat abstrak gesprokc vcrskillcnde waardcs 

kan aaneem. Daar bestaan alternatiewe benaderings vir die bepaling van die grootte van 

die effek in 'n bepaalde groep. In die opsig gebruik Cohen 'n effekgrootte-indcks vir 

elke statistiese toets. 

Die formule om die effekgrootte in terme van die kontingcnsieko\\ffislent, of die kor

relasie tussen veranderlikes uit te druk, is soos volg: 

ej-c2 

- c2 

e = effekgrootte-indeks 

c = kontingensieko~ffis(ent 
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Wat die effekwaardes betref, onderskei Cohen (1977) 'n klein, medium en groot effek as 

volg: 

KLEIN EFFEK 0,1 

Die waarde van 'n klein effekgrootte IC daarin dat dit 'n sinvolle wyse van evaluasie bied 

in nuwc navorsingsvelde waar die fenomene onder bestudering nie duidelik ekspcrimcn

teel gekontroleer kan word nie. Dit is dan juis die invloed van die ongekontrolleerde 

eksterne veranderlikes wat veroorsaak dat die effekgrootte klcin is. 

MEDIUM EFFEK = 0,3 

'n Medium effekgrootte met betrekking tot die gebeurlikheidskoHfis1ent word gesicn as 'n 

korrelasie wat duidelik waarneembaar is. 

GROOT EFFEK 0,5 

'n Groot effek dui op 'n sterk psigologies betekenisvolle verband tussen die veranderlikes. 

Volgens Cohen (1977) kan die navorser in die gedragswetenskappe baie baat deur hierdie 

operasionelc kriteria en vlakke van effekgrootte te gebruik. Dit is veral van toepassing in 

gevalle waar die verskille klein is as gevolg van die geldigheid van die meetinstrumente 

wat aangewend is, of die subtiliteit van die veranderlikes wat bestudeer word. 

4.2. Samevatting 

In hierdie hoofstuk is die eksperimentele ontwerp kortliks bespreek. Die kruiskulturelc 

vergelykende benadering is in hierdie ondersoek gebruik. Die wyse waarop die proefper-
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sonc vcrkry is, is aangcdui, asook die kritcria vir angstigheid waarmee proefpersone 

ge!dentifiseer is vir die uiteindelike toepassing van die Menstekentoets. 

Die meetinstrumente wat gebruik is, is volledig bespreek ten opsigte van samestelling, 

norme, betroubaarheid, geldigheid en motivering vir insluiting. 

Ten slotte is die wyse waarop die statistiese verwerkings gedoen is bespreek, asook die 

wyse waarop die data ge!n terpreteer is. 

82 



HOOFSTUKS 

RESULTATE EN BESPREKING 

5. Resultate en bespreking 

5, 1. lnleiding 

In punt 2.3.5.3 is die kriteria vir angs by tekeninge uiteengesit wat aangewend is om 

te bepaal of daar verskille voorkom by die drie bevolkingsgroepe. Die kriteria is 

kortliks die volgende: 

I. Oormatige uitve~ry (Hammer, 1958; Machover, 1949) 

2. Skaduering (of enige graad van inkleuring) Levy, 1952, Hammer, 

I 958) 

3. Oormatige versterking van lyne van die figuur (Hammer, 1958; 

Schildkrout, 1972) 

4. Sketsagtige, gebroke lyne (Hammer, 1958; Urban, 1973) 

5. 'n Baie swaar of beklemtoonde grondlyn (Jolles, 1952) 

6. Die teken van 'n ongewone klein figuur (Hammer, 1958; Koppitz, 

1968) 

7. Bykomstige besonderhede (Hammer, 1958) 

8. Plasing van figuur in die hoek, links bo (Hammer, 1958; Urban, 

1973). 

Elk van bogenoemde kriteria sal vervolgens bespreek word aan die hand van die 

resultate wat verkry is. Die twee veranderlikes ter sprake by die resultatc is: 

(i) groepering (wit, swart of bruin groep) en 

(ii) die spesificke aanduier van angs, byvoorbeeld oormatige uitve~ry. 

Indien 'n psigologies betekcnisvolle verband tussen die groeperingsvcranderlikc en 

die spesifieke aanduier van angs voorkom, dui dit 'n verskil tussen die groepe aan. 
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5.1.1. Oormatige uitveery 

L'it die literatuur (Hammer, 1958; Machover, 1949) blyk dit dat oormatige uitvehy 

'n vorm van konflikuiting is, en dat dit ook angsgcvoelens reflekteer. 

Met betrekking tot die manifestnsic van hicrdic aanduicr van angs, is die volgcndc 

resultatc verkry: 

Tabel II: Oormatige uitve'ery as indikator van angs by die verskillende 

bevolkingsgroepe 

Groep 0 I Totaal 

Wit 1'i 26 4 30 

% 86,6 7"o 13,33% 100% 

Bruin N 25 5 30 

% 83,33% 16,67% JOO% 

Swart N 23 7 30 

% 76,67 1!0 23,33% 100% 

Totaal N 74 16 90 

% 82,22% 17, 78% 100% 

0 • dui aan dat die bctrokkc indikator nic voorgckom het nie. 

I · dui aan dat die indikator voorgckom hct. 

C e 

0, 108 0,109 

N · is die getal procfpcrsonc uit clkc bcvolkingsgroep by wie die eicnskap in die 

tekcninggcmanifcstecr hct (I) of nic gemanifcstcer hct nie (0). 

% · is die getal procfpcrsonc uit elkc bcvolkingsgrocp, pcrscntasicgewys bcrekcn. 

c · is die kontingcnsickoHfslcnt 

e · is die effckgrootte 
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* - dui op 'n psigologies betekcnisvolle korrelasie. 

/ 
Die psigologiese betekenisvolheid van die korrelasie tussen angs en uitvee 1s by al drie 

groepe relatier klein (e= 0,109). Daar is dus min verskil tusscn die grocpc onderling, wat 

aandui dat ras en kultuur 'n relatier klein invloed op die menstekening ten opsigte van 

die gebruik van uitvee as manit'estasie van angs uitoei'en. 

As daar dicper na bogcnoemdc korrclasies gekyk word. blyk dit dat slegs 13,33% van die 

wittes. 16,67% van die bruines en 23,33% van die swartcs angs dcur middcl van oor~ 

matige uitvee in tekeninge geprojekteer hct. 

Slegs 17,78% van die totale groep angstige persone (90) hct oormatig uitgcvec. Uit 

hierdic navorsing blyk dit dus dat uitvee by al die bevolkingsgroepe 'n rcdelike swak 

aanduier van angs is. Die bruikbaarheid van die indikatvr as projeksie ,·an angs .in 

tckcninge soos gcsicn dcur Hammer ( 1950) en Machover ( 19-19) word gc,·olglik bevraag

teken vir hicrdic spesit'iekc srudiepopulasic. Dit mag dus wees dat uitvec as indikator 

van angs vir die studicpopulasic nie relevant is nic, of dat uitvcC as indikator van angs 

nic so algcmccn is as wat oCnskyn!ik uit die litcrtuur voorkom nic. 

5.1.2. Skaduering 

Enige graad van skaducring \vord bcskou as 'n eksprcssic van spanning en angs 

(Hammer, 1958; Levy, 1952: Macho,cr, 1949). 

lVlct bctrckking tot die manifestasie van hicrdic aanduicr van angs, is die volgcnde resul

tatc verkry: 
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Tabel III: Skaduering as indikator van angs by die verskillende bevolkingsgroepe 

Groep 0 I Tota al 

Wit N 18 12 30 

% 60% 40% 100% 

Bruin N 18 12 30 

% 60% 40% 100% 

Swart N 3 27 30 

% 10% 90«]0 100% 

Tota al N 39 51 90 

% 43,JY~b 56.67% 100 

0 - dui aan dat die bctrokke indikator nie voorgckom her nic. 

I - dui aan dat die indikator voorgckom het. 

C e 

0,43 0,,176 

N - is die getal proefpersonc uit elke bevolkingsgroep by wic die eicnskap in die 

tekeninggemanifesteer het (I) of nie gcmanifcsteer het nic (0). 

% - is die getal proefpersone uit elke bevolkingsgroep. persentasicgewys bcrcken. 

c - is die kontingensiekoUfs1cnt 

e - is die effekgrootte 

* - dui op 'n psigologies betekenisvolle korrclasie 

* 

Wat die psigologiese betekenis,olhcid met betrekking tot die effckgrootte (e ~ 0,476) van 

angs en die voorkoms van skaducring op die tekeninge by die drie bevolkingsgroepc 

betref, bestaan daar 'n sterk verband tussen die twee veranderlikcs, wat dui op verskille 

tusscn die groepc. 

Uit die tabel blyk dit dat 12/30 wittes en 12/30 bruines ofte wel 40% elk van die twee 

groepe angs deur middel van skaducring gcmanifesteer het. Uit die groep van swart per-
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sone het daar op soveel as 27 /30 of 90% van die tekeninge skaduering voorgekom. 

Die afleiding kan dus gemaak word dat swart persone 'n groter geneigdheid toon om angs 

deur middel van skaduering op tekeninge te projekteer as die ander twee groepe. Die 

moontlikheid bestaan dus dat kultuurverskille we! 'n rol spec! ten opsigte van die in

dikator van angstigheid. Daar is egter ook ander faktore, soos sosio-ekonomiese 

omstandighede, wat ook 'n invloed mag uitoefen. Kulturele faktore kan in die verband 

dus nie gelsoleer word nie. 

Die vraag kan hier gevra word of die ho~ voorkoms van skaduering toegeskryf kan word 

aan die velkleur van die swart persone. Indien die redenasie gebruik word dat swart per

sone meer van skaduering gebruik maak as gevolg van hul donker velkleur, behoort 

dieseflde redenasie by sommige bruines van toepassing te wees. Die bruines het egter in 

die studie in dieselfde mate as die wittes van skaduering gebruik gemaak, wat hierdie 

gedagterigting twyfelagtig maak. 

Uit die totale groep angstige persone (90) het 56,67% van skaduering gebruik gemaak in 

die tekeninge. Dit lyk dus of skaduering, alhoewel die meeste by swartes, oor die al

gemeen 'n redelike indikator van angs by al drie die groepe is. Dit bevestig teoretici soos 

Hammer (1951) en Machover (1949) se bevindinge dat enige graad van skaducring beskou 

word as 'n ekspressie van spanning en angs. 

S.1.3. Oormatige versterking van lyne 

Akute onsekerheid, angs of konflik, veral met betrekking tot die neiging van onttrekking, 

kan in 'n dik, swaar lyn in tekeninge resulteer as grens tussen die self en die omgewing. 

Versterking van lyne dui ook op algemene vryvloeiende angs (Hammer, 1958; Machover, 

I 949; Schildkrout et al., 1972). 

Die resultate ten opsigte van die indikator van angs word soos volg in tabel IV opgesom: 
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Tabel IV: Oormatige versterking van lyne as indikator van angs by die verskillende 

bevolkingsgroepe 

I I I I ! 
I 

' 
Groep 

' 
0 I 

' 
Tota al C e 

. 

Wit N 24 6 30 

% 80% 20% 100% 

I : i 

Bruin ' N I 19 I 11 30 ! 

I 
% i 63,33% I 36,67% 100% 

I I ' 

5wart I 
i 

i N 26 4 ! 30 I 

I • % 

I 
86,67% 13,33% 

I 
100% 0,226 0,232 

Tota al N 69 21 90 

% 76,67% 23,33% 100% 

0 - dui aan dat die betrokke indikator nie voorgekom het nie. 

I - dui aan dat die indikator voorgekom het. 

N - is die getal proefpersone uit elke bevolkingsgroep by wie die eienskap in die 

tekeninggemanifesteer het (I) of nie gemanifesteer het nie (0). 

% - is die getal proefpersone uit elke bevolkingsgroep, persentasiegewys bereken. 

c - is die kontingensiekoUfslcnt 

e - is die effekgrootte 

• - dui op 'n psigologics betekenisvolle korrelasie. 

Die effekgrootte (c = 0,232) van hierdie verband tussen angs en oormatigc vcrstcrking van 

lyne by die verskillende bcvolkingsgrocpc ncig, volgcns Cohen sc kritcria, na 'n rcdclikc 

(medium) psigologicsc betekcnisvolhcid. Daar kan dus van die korrclasic kcnnis gcnccm 
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word. Alhoewel dit nie so betekenisvol soos skaduering by swart persone is nie, blyk dit 

tog dat bruines meer geneig is as die ander twee groepe om lyne te versterk. Daar is dus 

sprake van die invloed van kulturele en ander faktore op die wyse waarop die indikator 

van angs in die tekeninge gemanifesteer het. 

Volgens die resultate het 6/30 of 20% van die wittes, 11/30 of 36,67% van die bruines en 

slegs 4/30 of 13,33% van die swartes angs deur middel van versterking van lyne 

geprojek teer. 

Uit die totalc groep (90) het 23,33% persone die lyne van hul tekeninge vcrsterk. 

Versterking van lyne blyk oor die algemeen 'n minder goeie indikator van angs by die 

groep (90) as geheel te wees en korreleer in 'n mindere mate met tendense in die litcratuur 

wat versterking van lyne as indikator van angs beskou (Hammer, 1958; Machover, 1949). 

5.1.4. Sketsagtige, gebroke lyne 

Die aanhoudende gebruik van sketsagtige, gebroke lyne word dikwels met angs en lewens

onsekerhcid geassosieer (Hammer, 1958; Levy, 1952; Urban, 1973). 

Met betrekking tot die manifestasie van hierdie indikator van angs, is die volgende 

resultate, weergegee in tabel V, verkry: 
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Tabel V: Sketsagtige, gebroke lyne as indikator van angs by die verskillende 

bevolkingsgroepe 

Groep 0 I Tota al C C 

Wit N 8 22 30 

% 26,67 73,3Y1b 100% 

Bruin N 3 27 30 

% 10% 90% 100% 

Swart N 18 12 30 
. 

% 60% 40% 100% 0.406 0.-144* 

Totaal N 29 61 90 

% 32,22% 67,78% 100% 

0 • dui aan dat die bctrokkc indikator nic voorgckom hct nic. 

I · dui aan dat die indikator voorgckom hct. 

N · is die gctal procfpcrsonc uit clke bcvolkingsgrocp by wie die cicnskap in die 

tekeninggcmanifcstccr hct (I) of nie gcmanifcsteer hct nie (0). 

% · is die getal procfpersone uit elkc bevolkingsgrocp, pcrscntasicgcwys bercken. 

c · is die kontingensickoUfslcnt 

c • is die effckgrootte 

* · dui op 'n psigologies bctekenisvollc korrelasie. 

Daar bestaan 'n Sterk psigologicse verband tusscn angs en die manifcstering van 

sketsagtige, gcbrokc lync in die tckcningc van die dric groepe (c ~ 0,444). wat vcrskille 

tusscn die groepc aandui. 
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Dit is duidelik uit bogenoemde dat die bruines by uitstek angs deur middel van sketsag

tige lyne geprojekteer het. Die moontlikheid bestaan dus dat kultuurverskille wel 'n rol 

speel ten opsigte van die indikator van angstigheid. 

Soos in die geval van skaduering by swart persone, is dit onmoontlik om een enkele faktor 

te isoleer. Alie verskille kan dus nie noodwendig aan kultuurverskille toegeskryf word 

nie. 

As daar in meer besonderhede na die statistieke gekyk word, het daar 22/30 of 73,33% 

van alle wit persone, 12/30 of 40% van die swart persone angs deur middel van sketsag

tige lyne geprojekteer, terwyl 27/30 of 90% van die bruines sketsagtige lyne geteken het. 

Dit blyk uit die statistiese verwerkings dat 67,78% van die totale groep (90) wel op die 

wyse angs geprojekteer het. Hieruit kan afgelei word dat sketsagtige, gebroke lyne oor 

die algemeen by al drie die groepe 'n redclike goeie indikator van angs in hierdic studie 

was en bevestig tendense in die literatuur (Hammer, 1958; Levy, 1952; Urban, 1973) wat 

die aanname ondersteun. 

5.1.S. Swaar, beklemtoonde grondlyn 

'n Baie swaar, beklcmtoonde grondlyn dui op lcwensonsekerheid en gevoelens van angs 

(Jolles, 1952). 

Met betrekking tot die manifestasie van hierdie indikator van angs is die volgende 

resultate, soos weergegee in tabel VI, verkry: 

91 



T.tbel VI: Swaar, beklemloonde grondlyn as indikalor van angs by die verskillende 

bevolkingsgroepe 

Groep 0 I Totaal C e 

Wit N 27 3 30 

% 90% 10% 100% 

Bruin N 28 2 30 
.% 9 .... ........ ,,, 

.),.).) '-0 6,67% 100% 0,108 0,109 

Swart N 29 I 30 

% 96.67% ............ o, 
.)!.).) ,0 100% 

Totaal N 84 6 90 

% 9' '"'' .J,_--..) - l) 6,67% 100% 

0 • dui aan dat die bctrokke indikator nie voorgckom het nie. 

I · dui aan dat die indikator voorgekom het. 

:--1 • is die getal proefpersonc uit elke bcvolkingsgroep by wic die eienskap in die 

tekeninggcmanifesteer het (I) of nie gemanifcstccr het nic (0). 

% • is die gctal procfpcrsonc uit clke bcvolkingsgroep, pcrscntasicgewys bercken, 

c · is die kontingcnsiekoHfsl~nt 

e · is die cffekgroottc 

* · dui op 'n psigologics bctckcnisvollc korrclasic. 

Danr bestaan 'n baie klcin psigologicse vcrband tusscn die indikator en angs tussen die 

,·erskillcnde bevolkingsgrocpc (c = 0,109). Vanwc~ die onbctekenisvolheid van die 

vcrskille tusscn die drie bevolkingsgroepe blyk dit ook dat kulturcle faktorc 'n relaticf 
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onbetekenisvolle rol speel in die manifcstering van angs in die Menstekentocts met 

spesifieke verwysing na 'n swaar, beklemtoonde grondlyn. Die indikator het by slegs 

3,33%, 6,67% en 10% van die swart, bruin en wit persone onderskeidelik .voorgekom. 

Slegs 6,67% van die totalc groep van 90 het 'n swaar, beklemtoonde grondlyn getekcn. Die 

indikator blyk dus ook oor die algemeen by al drie groepe (90) 'n swak indikator van 

angstigheid le wees, en blyk dit dat 'n swaar, bcklemtoonde grondlyn as indikator van 

angs nie vir die studiepopulasie relevant is nie, 6f dat dit nie so algemeen is as wat 

o~nskynlik uit die litcratuur (Jollcs, 1952) voorkom nic. 

5.1.6. Ongewonc klein figuur 

Wanneer die figuur klein is (min ruimte beslaan), asook skraal en tingerig is, word 

gevoelens van minderwaardigheid, asook lewensonsekerheid, angs en dcpressic wccrspic~I 

(Hammer, 1958; Machover, 1949; Urban, 1963). 

Met bctrekking tot die manifestasic van hierdie indikator van angs, is die volgendc 

resultatc, soos wcergegcc in tabel VII, verkry: 
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Tabcl VII: Ongewone klcin figuur as indikator van angs by die verskillende 

bevolkingsgroepe 

Groep 0 I Totaal 

Wit N 25 5 30 

% 83,33% 16.67% 100% 

Bruin N 29 I 30 

% 94,67% 3.33% 100% 

Swart N 25 5 30 

83,33% 16.6;0:, 100% 

Tota al N 79 11 90 

87,78% 12,22% 100% 

0 - dui aan dat die betrokke indikator nie voorgekom het nie. 

I - dui aan dat die indikator voorgekom het. 

C e 

0, I SS 0,192 

N - is die gctal proc[persone uit elke bevolkingsgroep by wie die eienskap in die 

tekeninggcmanifestecr het (I) or nic gcmanifestcer het nie (0). 

% - is die getal proefpersone uit elke bcvolkingsgrocp, persentasicgcwys bereken. 

c - is die kontingensiekoHfs1ent 

e - is die effckgrootte 

* - dui op 'n psigologies betckenisvollc korrclasic. 

Hier bestaan weer ecns, soos in die gcval van 'n swaar beklcmtoondc grondlyn, nic 'n 

betckenisvollc verband tusscn angs en die indibtor van angs in die tekeninge van die 

verskillendc bevolkingsgroepc nic. Alhoewel die swart persone 'n grater neiging toon tot 



die indikator van angs, blyk daar geen betekenisvolle verskille tussen die 

bevolkingsgroepe voor te kom nie. Die afleiding kan dus gemaak word dat kultuur• 

verskille nie 'n belangrike rol speel in die manifestering van angs in die tekeninge van die 

drie groepe nie met betrekking tot die indikator van angs nie. 

Slegs 16,67% wittes, 3,33% bruines en 16,67% swartes het 'n ongewone klein figuur 

geteken. 

Oor die algemeen blyk 'n ongewone klein figuur volgens hierdie studie by al drie 

bevolkingsgroepe nie 'n goeie indikator van angstigheid te wees nie. Slegs 12,220/o van die 

totale getal persone (90) het angs op so 'n wyse weerspie~I. Hierdie bevindinge kom nie 

ooreen met die teorie~ van Hammer ( 1958) en Machover ( 1949) nie, wa t die ind ika tor aan 

gevoelens van angstigheid koppel. Die teken van 'n ongewone, klein figuur as indikator 

van angs is in die studiepopulasie dus nie so algemeen as wat o~nskynlik in die literatuur 

voorkom nie. 

5.1.7. Bykomstige besonderhede 

Bykomstige besonderhede in die agtergrond, langs or voor die figuur, byvoorbeeld 'n tafel 

waarby die persoon sit, wolke, bome, ensovoorts, is 'n aanduiding van lewensonsekerheid 

en angs (Hammer, 1958). 

Met betrekking tot die manifestasie van hierdie indikator van angs is die vogende 

resultate, soos weergegee in label VIII. verkry: 
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Tabel VIII: Bykomstige besonderhede as indikator van angs by die versklllende 

bevolkingsgroepe 

Groep 0 I Totaal C e 

Wit N 28 2 30 

% 93,33% 6,67% 100% 

Bruin N 27 3 30 

% 90% JO% 100% 0,179 0,181 

Swart N 30 0 30 

% 100% 0% 100% 

Totaal N 85 5 90 

% 94,44% 5,56% 100% 

0 · dui aan dat die bctrokke indikator nie voorgckom het nie. 

I · dui aan dat die indika tor voorgekom hct. 

N · is die getal proefpersone uit elke bcvolkingsgroep by wie die eicnskap in die 

tekeninggemanifcstecr hct (I) of nie gcmanifestecr het nie (0). 

% - is die gctal proefpersone uit elke bevolkingsgroep, persentasiegewys berekcn. 

c • is die kontingensiekoUfs1ent 

e • is die effekgrootte 

* - dui op 'n psigologies betckenisvollc korrclasic. 
/ 

Daar bestaan weer ecns 'n swak korrelasie tusscn die indikator en angs in die tckeninge 

van die verskillendc bevolkingsgroepc (e = 0,181). Slegs 6,67% wittcs, 10% bruines en 

geen (0%) swart persone het van die indikator gcbruik gcmaak. Dit dui daarop dat daar 

geen betekenisvolle verskille voorkom tussen die bcvolkingsgrocpe ten opsigte van die 

manifestasic van angs deur middel van bykomstige besonderhcde nic. 
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Slegs 5,56% van die totalc groep (90) het van ongerymde besonderhede en bykomstighede 

gebruik gemaak as manifestasie van angs. Dit impliseer dat die indikator 'n swak aan

duier van angs in die tekeninge by al die groepe was. Die indikator van angs is dus nie so 

algemeen geldend vir die studiepopulasie soos wat die literatuur (Hammer, 1958) aandui 

nie. 

5,1.8. Plasing van die tekening in die boonste linkerhoek 

Die plasing van die figuur in die boonste linkerhoek dui 'n ho~ mate van 

lewensonsekerheid, angs en regressie aan (Hammer, 1958; Jolles, 1952; Urban, 1973). 

\,,let betrekking tot die manifestasie van hierdie indikator van angs 1s die volgende 

resultate, soos weergegee in tabcl IX. verkry: 

Tabet IX: Plasing van die tekening in die boonste linkerhoe!, as indikator van angs by die 

verskillende bevolkingsgroepe 

Groep 0 I Tota al C e 

Wit N 26 4 30 

% 84,67% 13,33% 100% 

Bruin N 26 4 30 

% 84,67% 13,33% 100% 0,162 0,164 

Swart N 22 8 30 

% 73,33% 26,670/o 100% 

Totaal N 74 16 90 

% 82,22% 17,78% 1000/o 
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0 - dui aan dat die bctrokke indikator nic voorgckom hct nic. 

I - dui aan dat die indikator voorgekom het. 

N - is die getal proefpersone uit elke bevolkingsgrocp by wie die cienskap in die 

tekeninggcmanifcstcer het (I) of nic gemanifesteer het nie (0). 

% - is die gctal proefpcrsonc uit elke bcvolkingsgroep, perscntasicgcwys berekcn. 

c - is die kontingcnsickoUfslcnt 

e - is die effckgrootte 

• - dui op 'n psigologics betekenisvolle korrelasie. 

Ook hier is daar 'n swak vcrband tussen die indikator en angs by die dric groepe (e = 

0,164), wat aandui dat kulturele faktore nic 'n belangrikc rol in die verband specl nie en 

dat daar dus nie belangrike verskille tusscn die groepe voorkom nic. Daar het slcgs 13,33% 

wittes, 13,33% bruines en 26,67% swartes van die indikator gebruik gemaak. Alhoewel die 

psigologiese betckenisvolheid ten opsigte van die indikator klein is, lyk dit tog of die 

swartes 'n groter neiging toon om angs op die wyse te projekteer. 

Slegs 17,78% van die totale getal personc (90) hct van die indikator gebruik gcmaak, wat 

aandui dat die indikator in die studic nie 'n goeie aanduicr van angs was nic. Hierdie 

bevindinge kom dus ook nie ooreen met teorie~ van Jolles (1952) en Hammer (1958) naam

lik dat die plasing van 'n tckening in die boonste linkcrhoek 'n goeic indikator van angs 

is nie. Die indikator van angs is dus nie so algemeen geldend vir die studiepopulasie soos 

wat die litcratuur aandui nic. 

5.2. Bespreking van die toetsresultatc en gevolgtrekkings 

Ten opsigte van al die indikatore van angstigheid in die menstekcning, het daar in hicrdic 

studie by slcgs dric indikatorc betckenisvolle verskille tusscn die bevolkingsgroepe 

voorgekom, naamlik: 

swart lcerlinge is mccr gcncig om skaducring as indikator van angs aan tc 

wend (stcrk effckgroottc); 

bruin lccrlingc is mecr geneig om sketsagtige, gcbrokc lync as indikator van 

angs tc gebruik (stcrk cffekgrootte); 
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slegs cen indikator hct 'n medium effckgroottc (psigologiese 

betckcnisvolheid) gctoon, naamlik versterking van lync. Daar moet dus 

kcnnis gcnccm word van die grater gcncigdhcid van bruines om mccr as die 

andcr twee grocpe angs deur middel van die vcrstcrking van lyne le 

projekteer. 

In bogenoemde gcvalle kan die aflciding gemaak word dat kultuurvcrskille, ondcr 

andere, moontlik 'n rot in die manifcstasic van angs in die mcnstckcning van die 

vcrskillendc groepe kan speel. 

Navorsers wat die mcnstekening kruiskulturcel tocgepas hct, soos Jernigan (1970) en 

Saunders en Teska (1970), het bcvind dat, indicn intclligcnsic en sosio-ekonomicse 

omstandighcdc by die procfpersone konstant gehou is, geen betekcnisvollc vcrskille in 

die tekeninge voorgekom hct nie. Kultuurverskille wat wet bcstaan hct tusscn die 

grocpe, is met ander woorde nie in die tekeninge gereflekteer nic. 

Soos reeds uiteengesit in hoofstuk 4, was dit uit die aard van die ondersoek mocilik 

om die sosio-ekonomiesc vlak van die drie groepe proefpersone konstant tc hou. Daar 

is egter daarin geslaag om die opvoedkundige vlak en die omgewing (almal was 

stedelinge in die Vaaldriehoek) tc beheer. Alhoewel intelligcnsic en sosio-ekonomicse 

omstandighede dus nie konstant gchou is in hicrdic navorsing nie, stem dit oorccn 

met die bevindinge van Jernigan (1970) en Saunders en Teska (1970), naamlik dat 

daar min of gecn verskille by die verskillende bevolkingsgrocpc voorkom nic. Die 

enkelc betekenisvolle verskillc wat wel voorgekom het, kan dus nie slegs aan kul

tuurverskille toegeskryf word nie, maar ook aan sosio-ekonomiese en ander faktorc 

wat moeilik behcerbaar was. 

By die ander indikatore van angstigheid bestaan daar gcen of min betekcnisvollc 

verskille tussen die drie bcvolkingsgroepe nie. Die indikatore is: 

uitvec 

'n swaar beklemtoondc grondlyn 

die tekcn van 'n ongewone, klein figuur 

bykomstighede en ongerymde besonderhede 

plasing van tekening in die boonste linkcrhoek 
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Volgens Kellogg (1970) en Lindzey (1961) is een van die mcnstckcning sc kcnmcrkc sy 

universaliteit, naamlik dat dit oor kultuurgrense heen tocgcpas kan word. Die im

plikasic van bogcnoemdc rcsultatc is dat, behalwe by dric indikatorc (sketsagtigc, 

gebroke lyne, skaducring en versterking van lyne), hierdie univcrsaliteit gcldig is vir 

die studie, aangesien min psigologies betekcnisvolle verskille in die manifcstering 

van angs ten opsigte van die res van die indikatorc voorkom. Die nulhipotese is dus 

vir die vyf indikatore as waar bewys. 

Die swak vertecnwoordiging van die indikatore by al dric groepe dui aan die andcr 

kant weer op die vraag na die geldighcid van die indikatore as wccrspic'cling van 

angstighcid vir die studiepopulasie, soos aanvaar word dcur Hammer (1958) en Urban 

(1973), Jollcs (1952). 

5.3. Samevatting 

In hierdic hoofstuk is die navorsingsresultate besprcck soos hullc gcmanifestccr hct in 

die menstckcningc van die drie bevolkingsgroepe. Dit blyk uit die rcsultatc dat daar 

slegs by twee indikatore van angstighcid in die tekeninge sterk betekenisvolle 

verskillc (groot cffekgrootte) tussen die bevolkingsgroepc voorgekom het, naamlik 

skaduering by swart lcerlinge en sketsagtige lync by bruines. Ten opsigte van 

versterking van lyne, hct daar by die bruines 'n grotcr gcncigdhcid (medium 

effekgroottc) voorgckom om van hierdic indikator gebruik tc maak. 

By die ander indikatorc van angstigheid bcstaan daar gcen of min betekenisvollc 

vcrskillc tussen die dric bevolkingsgroepe nie. Hicrdie aanduiers was cgter oor die 

algemeen swak verteenwoordig by al drie grocpe. 
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HOOFSTUK 6 

SAMEVATTING EN GEVOLGTREKKINGS 

6, Samevatting en gevolgtrekkings 

6.1. Samevatting 

Die belangrikste bevindings en gevolgtrekkings van die ondersoek word in hierdie 

hoofstuk kortliks saamgevat. 

6.1.1. Doelstelling 

Die doelstelling van hierdie ondersoek was om vas te stet of daar betekenisvolle 

verskillc in die menstekeninge van wit, bruin en swart standerd 10-leerlinge voor

gekom het ten opsigte van bepaalde indikatore van angstigheid. 

Die nulhipotese (Ho) is soos volg gestel: 

Die menstekeninge van die drie kultuurgroepe toon geen psigologies 

betekenisvolle verskille ten opsigte van die manifestering van angs nie, soos 

aangedui deur spesifieke indikatore nie. 

Uit die literatuur oor kruiskulturele navorsing, met spesifieke verwysing na die 

Menstekentoets, het dit geblyk dat navorscrs soos Saunders en Teska ( 1970) reeds 

bevind het dat, indien bepaalde veranderlikes konstant gehou word, daar geen 

betekenisvolle verskille in die tekeninge van wit en swart proefpersone voorgekom 

het nie. Kellogg (1970) maak ook aanspraak op die "universaliteit" van die 

menstekening, naamlik dat dit oor kultuurgrense hcen gebruik kan word. 

Daar is nag geen soortgelyke studies in Suid-Afrika gedoen nie. Daar is dus gepoog 

om met die studic 'n bydrae te !ewer tot die inligting oor die gebruik van projck-
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tiewe tekentegnieke by verskillende bevolkingsgroepe, met spesifieke verwysing na 

die Menstekentoets. Die waarde van die navorsing moet veral gesien word in die 

lig van die huidige politieke en rassesituasie in die land. 

6.1.2. Toetsresultate en gevolgtrekkings 

Die belangrikste bevindinge word soos volg saamgevat: 

Ten opsigte van die indikatore van angstigheid in die menstekening, het daar by 

drie betekenisvolle verskille tussen die drie bevolkingsgroepe voorgekom, naamlik: 

i) Skaduering het meer voorgekom onder die swart leerlinge; 

ii) Sketsagtige lyne en 

iii) versterking van lyne het meer by die bruines voorgekom. 

Hierdie resultate impliseer dat kultuurverskille wel moontlik 'n rol kan specl in 

die voorkoms van die aanduiers van angs wat in die tekeninge gemanifesteer is. 

Betekenisvolle verskille kan egter nie net aan kulturele faktore toegeskryf word 

nie. Ander faktore wat ook 'n invloed kon uitoefcn, moet in ag geneem word, 

byvoorbeeld intelligensie, geslag en sosio-ekonomiese faktore. 

By die ander (die meerderheid) indika tore van angstigheid bes ta an daar geen of 

min betekenisvolle verskille in die tekeninge van die drie bevolkingsgroepe nie. 

Die implikasie hiervan is dat kulturele faktore nie manifesteer in die tekeninge 

nie. Die Menstekentoets kan dus binne hierdie studiepopulasie ten opsigte van die 

spesifieke aanduiers van angs universeel op die drie bevolkingsgroepe toegepas 

word. Wanneer daar dus met stedelike wittes, swartes en bruines in die kliniesc 

praktyk, bedryf of op navorsingsvlak gewerk word, kan die Menstekentoets nuttig 

toegepas word. 

Die swak verteenwoordiging van sommige indikatore by al drie groepe dui aan die 

ander kant weer op die vraag na die geldigheid van die indikatore as weerspie~ling 

van angs oor die algemeen, soos ondcrsteun deur vcrskcic navorsers. 
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Die feit bly staan dat daar in ons land min navorsing gedoen is waarin die 

Menstekentoets kruiskultureel toegepas is. Ten opsigte van die manifestering van 

angs, is daar nog geen sodanige navorsing gedoen nie. Die waarde van hierdie 

navorsing le hoofsaaklik daarin dat dit aantoon dat daar ten opsigte van vyf uit 

die agt aanduiers van angs min of geen verskille tussen die verskillende 

bevolkingsgroepe voorgekom het nie, wat impliseer dat die Menstekentoets we! op 

'n kruiskulturele vlak toegepas kan word wanneer stedelinge getoets word. 

In die verband blyk dit dat die proses van akkulturasie onder stedelike swartes en 

bruines reeds ver gevorder het, soda! swart, bruin en wit persone dieselfde Wes

terse kultuur, norme en waardes begin dee! en die verskille tussen hullc al minder 

word. 

In die studie was die teikengroep dan ook adolessente, 'n "nuwe geslag", wat mak

liker wegbreek van die ou tradisies om die Westerse kultuur aan te neem. 

6.2. Aanbevelings 

Hierdie navorsing het 'n nuwe studieveld ingelei wat ruimte bied vir studies uit 

verskillende invalshoeke. In die loop van die studie het die ondersoeker tot die be

sef gekom dat daar in ons land, veral op psigologiese gebied, min kruiskulturele 

studies bestaan met spesifieke verwysing na projeksietoetse, veral waarby meer as 

twee bevolkingsgroepe betrek is. 

Waar daar in die studie na die manifestasie van die indikatore van angs in die 

menstekening gekyk is, sat dit waardevol wees om die manifestasie van ander 

veranderlikes in die tekeninge van verskillende bevolkingsgroepe te vergelyk, soos 

byvoorbeeld aggressie, geslagsrolidentiteit, selfbeeld, ensovoorts. 

Met betrekking tot die tekeninge self, is daar ook legio verdere 

navorsingsmoontlikhede. Dit blyk uit die tekeninge in die studie dat die swart 

leerlinge hoofsaaklik Westerse tekeninge gemaak het, met groot klem op die 

kleredrag. Verdere ondersoeke in die verband, waarin daar met ander woorde op 

spesifieke kwaliteite van die tekeninge gelet word, kan interessante resultate 
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oplcwcr. Ander projcktiewc tckentegnicke kan ook bctrck word, byvoorbccld die 

Boom- en Huistekening, asook die Kineticsc Gesinstekening. 

Dit is ook belangrik om tc beklcmtoon dat hicrdic studie van tocpassing is op 

adolcssente, en die rcsultate dalk moontlik nie veralgemccn kan word na die brc~ 

volwasse bevolking of na jongcr kinders nic. Verdere navorsing in die vcrband 

kan 'n belangrike bydrae lcwcr. Hicrdic studie is ook slcgs van tocpassing op 

stedclinge. Dit sal waardevol wees om tc bepaal hoe plattclandsc swartcs, bruines 

en wittes in 'n soortgelykc studie sal vergelyk. 

Dit is dus duidelik dat navorsing op kruiskulturclc vlak in Suid-Afrika baie 

moontlikhede bicd en noodsaaklik is vir die kcnnis en naasbestaan van 

bevolkingsgroepc in 'n kompleksc kosmopoliticsc sistecm. 

Ten opsigte van lcemtes wat in die studie voorgckom het, kon die vcrandcrlikcs 

wat die toetsrcsultatc kon bc!nvloed, nie genoegsaam gckontrolccr en gcholeer 

word nie. Die gevolg hiervan is verwarring oor die vcrklaring van verskille tussen 

die drie bcvolkingsgroepe. Die verskille kan dus nic sonder meer aan kultuur of 

ras tocgeskryf word nie. 

Die feit dat daar nie van 'n verteenwoordigende stcckprocf in die studie gebruik 

gemaak is nic, beperk ook die veralgcmcning van die rcsultatc na die bre\:r 

bevolking. Die rcsultatc geld dus slegs vir die studiepopulasie wat in die navorsing 

gebruik is. 

Met inagneming van hicrdie lccmtes, vocl die navorser steeds dat 'n sinvollc bydrac 

gelewer is ten opsigte van angs, die Menstckcntoets en kruiskulturclc navorsing en 

dat dit die weg kan baan vir vcrdcre navorsing in die verband. 
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