






































Hoofstuk J

1.6 METODE VAN ONDERSOEK

Die metode van ondersoek wat vir hierdie studie gebruik sal word om die

verskillende navorsingsvrae te beantwoord, is die geheelbeeldmodel van

Getz (1980:16, vgl. ook Getz & Wall, 2000:9), wat gebaseer is op die

gebruik van lense om 'n kontemporere strategie te bepaal.

Woord se.

Wat die

Skriftuurlik

(Ewig)

Histories
(Verlede)

Kultuur
(Hede)

1.6.1 LENS VAN DIE SKRIF (EWIG)

Dit is met 'n doel dat die Skrifondersoek eerste geplaas word aangesien dit

die basis vorm van alles wat in die wereld bestaan en gebeur. Dit is

noodsaaklik dat hierdie navorsingsvrae eerstens teologies ondersoek word

om sodoende perspektief aan die verdere ondersoek te gee.
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1.6.2 DIE HISTORIESE LENS (VERLEDE)

Om tonnelvisie te vermy, moet die ondersoek deur 'n tweede lens gaan,

naamlik die lens van die verlede of die geskiedenis. Dis veral nodig om

geweldmisdaad en die trauma as gevolg daarvan in die verlede na te vors om

te bepaal of daar suksesse was en waar die mislukkings op die gebied Ie. Dit

is slegs met die kennis van die verlede wat daar in die hede ingeligte besluite

geneem kan word.

1.6.3 DIE LENS VAN DIE KUL TUUR (HEDE)

Hierdie derde lens gee ons 'n skerp en duidelike beeld van die wereld

rondom ons. Baie aspekte van ons bestaanswerklikheid het die afgelope paar

jaar verander en mense reageer en dink anders as selfs drie en vyf jaar

gelede. Ons moet die stand van sake verstaan, gebruik en deur God se

genade aanwend as gereedskap om diegene wat hulpbehoewend is, by te

staan. 'n Kwalitatiewe studie sal gedoen word om die invloed van

geweldmisdade op die slagoffer en gemeenskap te bepaal asook om die

behoefte te bepaal om hierdie geaffekteerdes by te staan met pastorale sorgo
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1.6.4 TOEKOMSSTRA TEGIE

Sodra daar duidelike Bybelse, asook historiese en kulturele perspektiewe

aangedui word, moet 'n toekomsstrategie bepaal word. Dit kan slegs gedoen

word indien daar duidelikheid bestaan oor die behoefte in die gemeenskap

asook hoe hierdie behoefte vervul kan word om sodoende God te verheerlik.

1.7 AFBAKENING

Die studie word soos volg afgebaken:

~ Dit fokus spesifiek op die trauma wat geweldmisdaadslagoffers

beleef.

~ Dit is gerig op Bybelgefundeerde riglyne om individue wat

getraumatiseerdis na geweldmisdaadte versorg.

1.8 ANDER TEGNIESE ASPEKTE

~ Die afkortings van die Bybelboeke geskied volgens die voorskrifte

soos dit in die Handboek vir die Afrikaanse taal gevind word.

~ Die 1983- vertaling van die Bybel is gebruik.

~ Indien daar in die studie van die manlike voomaamwoorde "hy",

"horn" en "sy" gebruik gemaak word, sluit dit ook die vroulike

voomaamwoorde "sy" en "haar" in.
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~ Pastorale berader, berader, terapeut word afwisselend gebruik en

daarmee word bedoel die pastorale berader.

~ Beradene, slagoffer, pasient word afwisselend gebruik en bedoel die

beradene.

~ Etiese voorskrifte soos deur die Noordwes-Universiteit voorgeskryfis,

is in hierdie studie nagekom (vgl. bylaag D).

1.9 HOOFSTUKINDELING

Hoofstuk 1 : Inleiding.

Hoofstuk 2: Skriftuurlike perspektiewe op pastorale sorg aan

getraumatiseerde slagoffers van geweldmisdade.

Hoofstuk 3: Historiese perspektiewe op pastorale sorg aan

getraumatiseerde slagoffers van geweldmisdade.

Hoofstuk 4: Kulturele perspektiewe op pastorale sorg aan

getraumatiseerde slagoffers van geweldmisdade.

Hoofstuk 5: Toekoms strategiee vir pastorale sorg aan

getraumatiseerde slagoffers van geweldmisdade.

Hoofstuk 6: Gevolgtrekkingen aanbevelings.
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HOOFSTUK 2

SKRIFTUURLIKE PERSPEKTIEWE OP PASTORALE

SORG AAN GETRAUMA TISEERDE SLAGOFFERS VAN

GEWELDMISDAAD

2.1 INLEIDING

Die doel van hierdie studie is om 'n pastorale versorgingsmodeldaar te stel

vir die versorging van getraumatiseerde slagoffers van geweldmisdade.

Hierdie versorgingsmodel moet 'n Bybelse grondslag he en sal in

wisselwerking met die mediese wetenskap en psigologie asook sosiologie

gedoen word. Dit kan net slaag as die tersaaklike perspektiewe rakende sorg

en geweld vanuit die Skrif ondersoek word om sodoende die Goddelike

norm vir versorging te bepaal. Alhoewel die begrip "trauma" nie in die Skrif

voorkom nie, sal verwante terme en uitdrukkings, soos dit in Skrif voorkom,

ondersoek word. Sodoende kan Skriftuurlike perspektiewe saam met die

perspektiewe uit verwante vakgebiede gebruik word om die grondslag te

vorm van die pastorale versorgingsproses van die getraumatiseerde

slagoffers van geweldmisdade.
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2.2 DOELSTELLING

In hierdie hoofstuk sa! Skriftuurlike perspektiewe aangaande geweld en

versorging deur die Skriftuurlike lens nagevors word om sodoende 'n

werkbare pastorale versorgingsmodel daar te kan stel.

Getz se lensemodel:

Wat die Toekoms-I

Woord se. strategie

Skriftuurlike
lens

(Ewig)

Historiese
lens
(Verlede)

Kultuur
lens
(Hede)

2.2.1 DIE SKRIFTUURLIKE LENS

Dit is met 'n doel dat die Skrifondersoek eerste geplaas word omdat dit dienl

as basisteorie wat die sistematiese beskrywing van die wese en doel van die!

refleksiedomein vanuit die Skrif beoog (Venter, 1996:25). Dit vorm ook die

basis van enige vorm van Bybelse berading (Bookman, 1994:64). Dit is

noodsaaklik dat hierdie navorsingsvrae eerstens teologies ondersoek word

om sodoende 'n Bybelse fundering aan die verdere ondersoek te gee. Hierdie
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Hoofstuk 3

historiese lens nagevors word om sodoende, in samewerking met teologie,

'n werkbare pastorale versorgingsmodel daar te kan stel.

Getz se lensemodel:

W oord se.
Toekoms- I

strategie

Wat die

Skriftuurlike
lens
(ewig)

Historiese
lens
(verlede)

Kultuur
lens

(hede)

3.2.1 DIE HISTORIESE LENS

Dit is altyd nodig om die geskiedenis te ken om sodoende ingeligte besluite

in die toekoms te kan neem. In hierdie hulpwetenskappe wat ondersoek

word sal raakvlakke wat met ander vakke gedeel word en wat oor dieselfde

werklikheidsveld beskik, nagevors word (Venter, 1996:89). De Wet

(2000: 146) meen dat hierdie ondersoek ook te doen het met die paradigma

waarbinne 'n mens werk. Die resultaat van hierdie studie is gebaseer op I

teoretiese sowel as empiriese navorsing aangesien 'n kwalitatiewe studie

gedoen is (vgl. hoofstuk 4).
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Hoofstuk 3

Fullerton en Drsano (1997: 59-76) is van mening dat daar twee tipes

ontlonting bestaan, naamlik formele ontlonting en natuurlike ontlonting.

Formele ontlonting vind in die spreekkamer plaas waar die getraumatiseerde

met die sielkundige praat oor die trauma (een tot een), terwyl natuurlike

ontlonting in die alledaagse samelewing van die slagoffer plaasvind waar hy

met vriende en familie praat oor die trauma.

Fullerton en Drsano (1997:76) het ook die volgende diagram oor natuurlike

ontlonting saamgestel:
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Hoofstuk 4

4.2 DOELWIT

Die doeI van hierdie hoofstuk is om met behulp van kwalitatiewe navorsing te

bepaal wat die invloed van geweldmisdade op slagoffers en die gemeenskap is.

Verder sal daar ook 'n behoeftebepaling gedoen word om te verseker dat die

versorgingsmodel aan aIle behoeftes aandag gee.Wanneer hierdie doel bereik is,

sal die versamelde inligting gebruik word om saam met die res van die studie 'n

werkbare pastorale versorgingsmodel te ontwikkel en so by die strategie uitkom

waama in hoofstuk een verwys is.

Die model wat gevolg word, is die van Getz (1980:16) en in hierdie hoofstuk sal

die volgende deel funksioneer:

Getz se lensemodel :

W oord se. strategie

Wat die Toekoms-

Skriftuurlik
lens
(Ewig)

Historiese
lens
(Verlede)

Kultuur
lens
(Hede)
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Hoofstuk 5

Getz se lensemodel

Wat die

W oord se.

Skriftuurlike
lens
(ewig)

Historiese
lens

(verlede)

Kultuur
lens

(hede)

Soos dit in die bostaande diagram aangedui is, is daar reeds 'n pad gestap wat

betref die inligting in hierdie studie en het die navorsing nou die finale stadium

bereik.

5.2.1 DIE TOEKOMSSTRATEGIE

Hierdie laaste fase in die studie is daarop gemik om verandering teweeg te

bring. Mense wat slagoffers van geweldmisdade geword het (vgl. hoofstuk 4),

moet nou in staat gestel word om met behulp van die pastorale berader, wat as

fasiliteerder optree onder leiding van die Heilige Gees, weer hulle Iewens

sodanig te kan herstel dat hulle tot eer van God kan leef.
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