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Pak die probleem aan 

Kom ons kyk hoeveel vertroue jy het in jou vermoë om probleme op te los. Vul die meegaande vraelys in 

deur te merk tot hoe ‘n mate jy saamstem of verskil van die stellings hieronder: 

Merk tot hoe ‘n mate jy saamstem of verskil met die 
volgende stellings: 

Stem 
heeltemal 
saam 

Stem 
saam 

Stem 
nie 
saam 
nie 

Stem 
glad nie 
saam nie 

1. Ek het vertroue in my vermoë om nuwe en moeilike 
probleme op te los. 

    

2. Ek glo dat ek meeste probleme waarmee ek te doen 
kry kan oplos indien ek genoeg tyd het en moeite 
doen. 

    

3. Baie probleme waarmee ek te doen kry is te moeilik 
om op te los. 

    

4. Ek maak besluite en is later steeds tevrede daarmee.     

5. Wanneer ek met ‘n probleem te doen kry is ek onseker 
of ek die situasie kan hanteer. 

    

6. Ek het die vermoë om meeste probleme op te los al is 
die oplossing nie dadelik beskikbaar nie. 

    

(Heppner en Peterson) 

Indien jy saamgestem het met stellings 1, 2 en 6, en verskil het van stellings 3 en 5 beteken dit dat jy 

seker is dat jy probleme kan oplos. Indien jy minder seker is dat jy probleme kan oplos, oorweeg die 

volgende wenke: 

Self-persepsie: Dink na oor jou siening van jouself. Indien jy jouself sien as iemand met die vermoë om 

probleme op te los, het jy meer selfvertroue om probleme aan te pak. Wanneer jy onseker is of jy ‘n 

probleem kan hanteer, dink na oor soortgelyke situasies, en watter vaardighede jy gebruik het om wel 

daardie probleem op te los. Praat met iemand oor jou onsekerhede, en oor jou sterk punte. 

Definiëring van probleem: Dit is ook baie belangrik om duidelikheid te hê oor wat presies die probleem 

is. Dit sal reeds vir jou ‘n aanduiding gee wat die eerste stappe sal wees om die probleem op te los. 
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Lys moontlikhede: Dit is baie waardevol om verskillende moontlike oplossings te lys, en te dink oor die 

voordele en nadele van elk van hierdie moontlikhede, asook die uitvoerbaarheid daarvan. Dink aan die 

kort- en langtermyn gevolge van elk van hierdie moontlikhede voor jy besluit. 

Besluitneming: Neem ‘n besluit nadat jy nagedink het oor jou vermoëns, beskikbare hulp en die beste 

moontlike oplossing. 

Evaluering: Dink na oor die gevolge van jou besluit. Indien dit effektief was kan jy hierdie benadering 

weer gebruik in soortgelyke situasies. Indien die uitkoms nie effektief was nie, beskou dit as ‘n 

probeerslag en dink aan ‘n alternatiewe strategie. 


