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1.

Daar

GEVOLGTREKKING EN INTEGRASIE

INTEGRASIE

is

duidelike

raakpunte

tussen

die

literatuuroorsig

en

die

navorsingsresultate, hoewel die navorsing nie onderneem is om aspekte van
die literatuur te ondersteun of te weerle nie. Die raakpunte wat waargeneem
kan word, word vervolgens ui!gewys soda! die navorsing in die kon!eks van
die literatuur ge"lntegreer kan word.
Die sleutelkonsep van "action and acting" is deur Moreno (1946) gesien as 'n
aspek van psigodrama wat groeplede in staat stel om met aspekte van
hulself, waarvan hulle voorheen nie bewus was nie, in kontak te kom.

Die

fundamentele struktuur reflekteer hierdie siening van Moreno: fisiese
betrokkenheid

("action

&

acting") wakker emosionele openbaring

en

ontginning aan .

Die belang van die situasie en die beweging van die lewensdrama in die hieren-nou as sleutelkonsep van die teorie is ook in die navorsingsresultate
sigbaar.

Dit is in die werklikheid van die hier-en-nou van die drama dat

spontaniteit in die vorm van emosionele betrokkenheid en openbaring te
voorskyn tree. Annelie se byvoorbeeld in sessie 3 die volgende: "Near the
end I started crying, I pushed Anton away like I would've liked to do with him,
that night. It didn't feel like butterflies, it felt like eagles inside my stomach,
wanting to burst out and just grab the person and kick him and beat him
up ... lt was so real. I felt so powerful." Toe sy die situasie van daardie aand in
die hier-en-nou van die sessie kon beleef het emosionele betrokkenheid en
openbaring spontaan na vore getree.

Daar is in die navorsingsresultate dikwels verwys na die konsep van katarsis
as die proses van emosionele loslating.

Die literatuur Ie ook klem op die

proses van integrasie en ordening wat emosionele loslating volg . Dit kan

gesien word in subjekte se belewing dat die betrokke en ander relevante
lewensituasies vanuit 'n nuwe perspektief beskou kan word . Laasgenoemde
toon verder raakpunte met die sleutelkonsep van insig waarna Kellerman
(1992:86) verwys as "action-insight". Oit is deur fisiese betrokkenheid dat
groeplede ervarings kan ontgin en hul perseptuele veld kan herstruktureer.
George verwoord dit in sessie 6 soos volg: "Oit was vanaand vir my of ek
regtig met my ma gepraat het. Ek voel baie beter, my probleem voel ligter.
Oit is van daai laaste deel waar ek met haar gepraat het, dit was asof my ma
self langs my gesit het, asof ek met haar self gepraat het." Die laaste deel
waarna George in hierdie gedeelte verwys kan gesien word as die punt in die
drama waar katarsis plaasgevind het. Dit het hom gehelp om sy probleem op
'n ander wyse te ervaar en sy belewing van die insident is geherstruktureer.

Wat die rol van die gehoor aanbetref, is daar verwys na Moreno (1946:261)
se siening van die twee dimensies van die gehoor naamlik produksiegesentreerdheid en gehoor-gesentreerdheid. Daar is gese dat die protagonis
sensitief is vir die gehoor se opinie van hom - veral indien hy homself as 'n
uitgeworpene beleef of nog nie die geleentheid gehad het om status in sy
omgewing te verkry nie - soos in die geval van adolessente - en dat die
gehoor 'n ondersteunende en bevestigende funksie in die verband vervul.
Die sensitiwiteit vir die opinie van ander is in die eerste fundamentele
beskrywing as deel van die ge'ldentifiseerde protagonis-komponente genoem
en daar is gesien dat hierdie vrees spontaniteit in die vorm van emosionele
open baring aanvanklik stuit.

Die ondersteunende rol van die gehoor is

sigbaar in die besef van die universaliteit van ervarings en in die
kommunikasie van begrip vir en meegevoel met die protagonis. Die gehoorgesentreerde dimensie van die gehoor kan in subjekte se belewing gesien
word, deurdat gehoorlede wat die gebeure op die verhoog waarneem tot
nuwe insigte kan kom en dit van toepassing maak op hul eie soortgelyke
ervarings.

Daniel se byvoorbeeld na afloop van sessie 4 die volgende: "I

have a lot of the same feelings as Annelie, similar stuff happened to me.
think I learned a lot too, like I must communicate with my parents".

Die Hollander Psigodramakurwe (Rabson , 1979:39) (sien Hoofstuk 2, afdeling
2.3.) gee 'n aanduiding van hoe die intensiteit van emosie oor tyd toeneem en
weer afneem. Hier is 'n verskil sigbaar in subjekte se beskrywings van hul
belewing van psigodrama.

Daar is 'n ooreenkoms in die toename van

intensiteit van emosionele betrokkenheid en openbaring tot by die ervaring
van katarsis, maar die deurwerkproses kan nie uit subjekte se beskrywings so
duidelik ingedeel word as 'n funksie van rolomruiling en "behavioural practice"
nie. Uit subjekte se beskrywings wil dit wei voorkom of die deurwerkproses
deels

'n funksie

van

die

afsluitingsfase

is, soos

dit

ook

in

die

psigodramakurwe uitgewys word.

Een van die duidelikste kenmerke van psigodrama soos dit in die literatuur
uiteengesit word , is die aksie-gerigtheid van die metode.

Uit die

fundamentele struktuur van adolessente se belewing korn hierdie beginsel
sterk na vore. Dit is die fisiese betrokkenheid wat emosionele ontginning
aanwakker.

Betreffende die funksie van die tegniek van rolomruiling, se Blatner en Blatner
(1988:75) dat die protagonis die grense van sy egosentrisiteit oorsteek

wanneer hy rolle omruil en dat hy dan die ander persoon se perspektief kan
ervaar en dat hy empatie met die ander se sienswyse kan verkry. Uit die
subjekte se beskrywings blyk dit dat dit nie altyd die geval is nie.

By

rolomruiling met die antagonis vind daar "oorspoeling" deur die rol van die
antagonis plaas en is groeplede dikwels nie daartoe in staat om empatie met
die karakter te verkry nie. Groeplede se fokus bly in so 'n geval op hul eie
emosionele ervaring en dit versterk dikwels eerder die bestaande houding
jeens die antagonis.

Hierdie tendens kan byvoorbeeld in die volgende

stellings gesien word : Annelie (sessie 3): "It felt terrible to play him. I never
imagined his role before, hear his voice all the time, I never want to be in that
position again . I couldn't imagine that somebody could do something like
that, it destroyed my mind totally, playing his role and to feel it was me lying

there and it was me getting kicked like that. It made me feel "no I can't do this
it is wrong." en Janet (sessie 5): "Toe ek my stiefpa se rol gespeel het, het dit
gevoel of ek soos hy begin raak - 'n monster. Ek het dit gehaat. Ek wil nie 'n
monster wees nie, ek wil nie soos hy wees nie. Ek was bang, ek het gewens
hy wil stop, ek haat sy stem, ek haat alles."

Die literatuur wys daarop dat adolessente in 'n proses van soeke na eie
identiteit is en dat vaste idees en besluite eers werklik na adolessensie
vasgele is (Hopkins, 1983:75). Daar word verder melding gemaak van die
"selfsug" wat dikwels die houding van die adolessent kenmerk (Rice ,
1995:328-329).

Oit mag moontlik 'n verklaring bied vir die waargenome

tendens dat die adolessente nie in aile situasies empatie met 'n ander
karakter kan ervaar nie. Oit mag wees dat 'n sterk eie identiteit eers vasgele
moet wees, alvorens dit moontlik is om met die oortuigings van die antagonis
gekonfronteer te word en steeds die vermoe te behou om apart van die
persoon te bly en nie deur hom oorspoel te word nie. Aangesien die krisis
van adolessensie een van "Identiteit vs. Rolverwarring " (Hopkins, 1983:75) is,
is dit moontlik om te vermoed dat rolverwarring intree by konfrontasie met die
antagonis en dat die groeplid dit as bedreigend ervaar omdat dit sy - tot
dusver - tentatiewe en steeds onsekere besef van 'n eie identiteit bedreig.
Hierdie is slegs 'n hipotese en deeglike studie sal onderneem moet word om
te bepaal of daar wei waarheid in steek.

In die protokol-ontleding kom dit na yore dat groeplede dit moeilik vind om die
rol van karakters wat ander eienskappe as hulle openbaar, aan te neem.
Annelie illustreer byvoorbeeld in die volgende deel dat dit met tye moeilik is
om die ouerrol aan te neem: "I could go into her role a bit but not totally
because it is too different, well she's very soft-hearted, well not that I'm not,
but she, well she's more lady like than I am and she's got a book-type
personality, she likes to sit and read books, she's not a social person. So it's
not like I could be the same as she is".

Anna Freud

(1946) (weergegee in Rice, 1995: 328-329) maak melding van

die feit dat die adolessent varieer tussen egosentrisiteit en selfsug aan die
een hand , en preokkupasie met die behoeftes van ander aan die ander hand.
Sy skryf dit toe aan intrapsigiese id-superego konflik.

Die tendens dat

groeplede dit moeilik vind om die ouerrol aan te neem kan in die lig van Freud
se stelling beskou word. Die ouerrol verteenwoordig die superego in terme
van samelewing-waardes en syding met daardie waardes en oortuigings kan
beteken dat die id-impulse ontken en negeer moet word . Hierdie situasie
versterk die intrapsigiese konflik wat reeds teenwoordig is en die groeplid vind
die situasie daarom moeilik en sal verkies om dit te vermy.

'n Verdere kwessie wat tydens protokol-ontleding na vore gekom het, is dat
die psigodrama nie veel waarde vir 'n gehoorlid het indien hy nie die tema van
die protagonis deel nie. Oit kom byvoorbeeld in Anton se woorde na vore
(sessie 4): "Ek weet nie, ek het nog nie eintlik sulke probleme soos Annelie
gehad nie. Oit sou seker vir my iets beteken het as my ma so was, as ek
sulke probleme gehad het". Hierdie tendens kan verstaan word as in gedagte
gehou word dat die adolessent weens die aard van sy ontwikkelingsfase met
sy eie identiteitsoeke gepreokkupeer is. Alternatiewe wat hom sal in staat
stel om sy eie identiteit te vestig , word ondersoek en dit wat nie met hierdie
saak verband hou nie, maak nie op sy aandag aanspraak nie.

Groeplede se vrees vir die onkontroleerbaarheid van hul eie emosies en
gevolglike teenkanting teen die uitspeel van hul eie psigodrama kom ook in
protokol-ontleding na vore.

Lea S8 dit in sessie 4: "I know if I do the

psychodrama and you find out part of me, I might get aggressive, 'cause I
might get angry and destroy something and I'm scared that I might hurt
somebody". Oit kom ook in Neels se woorde (sessie 5) na vore: "As ons dalk
eendag my psigodrama doen, ek weet nie, dit sal nie goed wees, ek sal te
kwaad word , ek is bang ek maak mense seer". Tydens adolessensie is die
persoon se aanvaarding binne die sosiale omgewing vir hom belangrik. Oie
adolessent moet as onafhanklike identiteit deur veral sy ouderdomsgenote

aanvaar word. Oit wil uit die protokolle voorkom of groeplede vrees dat die
onkontroleerbaarheid van hul eie emosies verwerping deur ander groeplede
tot gevolg sal he. Aan die einde van die psigodrama het groeplede egter
telkens na die terapeutiese waarde van die ondersteuning van medegroeplede verwys.

Oit wil dus voorkom of psigodrama vir groeplede die

geleentheid gee om gevreesde of onkontroleerbare emosies te eksploreer
binne 'n omgewing waar hulle steeds sosiaal aanvaar word.

Hierdie studie help om die potensiaal van psigodrama in die behandeling van
adolessente uit te lig. Psigodrama bied vir die adolessent die geleentheid om
te eksploreer, te ontdek en te ontgin binne 'n beskermde situasie waardeur hy
'n nuwe perspektief op die herbeleefde en ander soortgelyke situasies kan
kry. Verdere navorsing sal uiteraard nog lig op hierdie kwessie kan werp en
sal 'n waardevolie bydrae tot die bron van kennis wees, waaruit die
psigodrama-terapeut kan put in sy werk met adolessente.

2.

GEVOLGTREKKING

Uit die aard van die data-analiseringsproses word die resultate saam met die
proses gegee.

Die ontledingsproses het beweeg vanaf 'n fundamentele

beskrywing wat verkry is deur die bestudering van die fenomeen soos dit na
vore gekom het in die beskrywings van die subjekte tot by die fundamentele
struktuur van die belewing van psigodrama deur binnepasient adolessente
wat verkry is deur die metode van Empiriese Fenomenologiese Refleksie. In
hoofstuk drie is die volgende navorsingsvraag gestel : "Wat behels die
belewing van binnepasient adolessente wat aan 'n psigodramasessie
deelneemT Die antwoord hierop is vervat in die fundamentele struktuur: Die
belewing van psigodrama deur binnepasient adolessente is die proses van
paralielie toename in fisiese en emosionele betrokkenheid en openbaring en
die inlewing in en ontginning van ervarings op emosionele vlak en 'n

gevolglike nuwe perspektief op die herbeleefde situasie en ander soortgelyke
situasies.

Hierdie fundamentele struktuur is die eindresultaat waarna in die dataanaliseringsproses gewerk is. Een van die redes waarom daar besluit is om
Colaizzi se metode van data-analisering te volg, is dat die resultate van die
proses, soos dit sistematies deurbeweeg tot by die fundamentele struktuur,

duidelik aan die leser gekommunikeer kan word in die vorm van beskrywings.
Oit is myns insiens vir die leser nodig om ag te slaan op die hele
analiseringsproses, vanaf die eerste fundamentele beskrywing tot by die
fundamentele struktuur, om werklik begrip en aanvoeling te he vir die
komplekse belewing van psigodrama deur binnepasient adolessente.

Die analiseringsproses kan verder gesien word as 'n poging om terug te keer
na wat Husserl noem "the things themselves".

Dit is 'n poging om die

essensie van binnepasient adolessente se belewing van psigodrama te
ontgin en te verhelder. Die fundamentele struktuur is nie die van psigodrama
nie, maar wei van die belewing daarvan. Dit is 'n weergawe van die interne
prosesse wat die belewing kenmerk en nie van die objektiewe feite van wat in
psigodrama gebeur nie . Dit is nie 'n metodologiese analise van psigodrama
nie , maar wei 'n weergawe van hoe die toegepaste metode se betekenis
gestalte aanneem in die belewing daarvan .

Dit is om hierdie rede dat die fundamentele struktuur van die belewing van
psigodrama nie na die verskillende fases of tegnieke wat deel is van
psigodrama as terapeutiese metode verwys nie, maar wei na die essensie
van die belewing daarvan .

3.

AANBEVELING VIR VERDERE NAVORSING

Eerstens word daar aanbeveel dat indien 'n soortgelyke navorsingsprojek
onderneem word , 'n meer gestruktureerde onderhoud of vraelys ontwerp
word om die data te genereer. In hierdie projek is subjekte bloot gevra om
hul belewing te beskryf en dit het tot gevolg gehad dat subjekte uitgebrei het
op wat gebeur het eerder as om net te fokus op hul belewing daarvan.

Wat onderwerpe vir toekomstige navorsingsprojekte aanbetref, kan daar
ondersoek ingestel word na bogenoemde verskynsel dat rolomruiling nie in
aile gevalle tot empatie met die sienswyse van die ander karakter aanleiding
gee nie. 'n Navorsingsprojek in hierdie verband kan byvoorbeeld poog om
vas te stel of dit slegs die geval in adolessente-psigodrama is en of dieselfde
verskynsel by volwassenes waargeneem kan word.

'n Verdere navorsingsprojek wat uit hierdie studie vloei is 'n ondersoek na die
subjekte se belewing van individuele tegnieke byvoorbeeld die belewing van
groeplede van die dubbel-tegniek.

In hoofstuk een daar verwys na die bruikbaarheid van psigodrama as
terapeutiese metode in aile gemeenskappe weens die universaliteit van
drama as ekspressiemedium. Die veld Ie braak vir psigodrama-navorsing op
transkulturele gebied en aangesien kwalitatiewe navorsing daarop gerig is om
die fenomeen te verstaan, kan die tipe navorsing met vrug gebruik word om
deel te vorm van 'n uiters waardevolle bron waaruit die psigodrama-terapeut
kan put om die volle potensiaal van die metode te ontgin.
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