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IEVADS 

Šī pēt ī juma aktual i tā t i noteikusi pašreizējā Latvi jas sociāli ekonomiskā un 

ku l tūrpol i t i skā s i tuāc i ja , kura i raksturīgas note ik tas prasības pret ikv ienu 

sabiedrības locekl i . Tagad katram nepieciešams patstāvīgi noteikt savas dzīves 

perspektīvu, izvirzīt sev mērķi un, atbilstoši savām spējām, maksimāli izmantojot 

piedāvātās iespējas, atrast līdzekļus savas izvēles īstenošanai ar nolūku integrēties 

sabiedrībā. 

Prasme integrēties ietver arī indivīda sevis izzināšanu, iepazīšanu, novērtēšanu 

un att ieksmes pret sevi izveidošanu. Tādējādi īpaši aktual izējas nepieciešamība 

pēc adekvātas emocionāli vērtējošās attieksmes pret sevi, jo tā ir pamats ci lvēka 

rīcības izpausmēm, pašaktual izāci jai , tā determinē indivīda uzvedības modeli un 

izpausmes konkrētās situācijās, nosaka uzdevumus, kurus personība paredz īstenot 

dzīvē un to , kādu uzdevumu realizācijai tā jūtas spējīga. T ā palīdz apzināties 

savu vietu dzīvē, nosaka indivīda sociālās gaidas un to, kā ci lvēks interpretēs 

citu c i lvēku rīcību, tā ir pamats lēmumu pieņemšanai un subjektīvā pretenziju 

l īmeņa noteikšanai . No emocionāli vērtējošās att ieksmes pret sevi l ielā mērā ir 

atkarīga c i lvēka t ieksme pēc pašpilnveides. Ta j ā sakņojas att ieksmes gan pret 

apkārtējo vidi un ci t iem ci lvēkiem, gan pret sevi pašu. Tādejādi emocionāl i 

vērtējošā att ieksme pret sevi ir pamats tam, kā ci lvēks interpretē savu pieredzi, 

un tam, kādu viņš redz nākotni . Emocionāli vērtējošā att ieksme pret sevi ir kā 

savdabīgs iekšējais filtrs, kas nosaka s i tuāci jas uztveri; adekvāta emocionāl i 

vērtējošā att ieksme pret sevi paver ceļu personības pi lnvērtīgai izaugsmei un 

pašrealizācijai . 

Teori jas un prakses pieredze apliecina, ka jautājums par iespējami pilnīgāku 

sevis realizāciju īpaši aktuāls ir jauniešu vecumposmā. Izņēmums nav arī pašreizējā 

Latvijas sabiedrība. Ja jauniet im veidojas pietiekami atbilstošs priekšstats par sevi, 

savām spējām dažādās dzīves jomās, ja emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi ir 

adekvāta, tas ir uzskatāms par svarīgu optimāls pašizpausmes priekšnosacījumu. 
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Turklāt jauniešu vecumā jau ir iespējams runāt par piet iekami izveidojušos Es 

koncepciju, jo šajā la ikā notiek bioloģiskā, psiholoģiskā un sociālā nobriešana. 

Pamato jot ies uz šīm atz iņām, empīr i skam pē t ī jumam t ika izvēlēts t ieši šis 

vecumposms. 

Darba aktua l i tā t i nosaka arī teorētiskais aspekts. Izvēlētā tēma saistīta ar 

filosofijas, sociālo zinātņu, psiholoģijas un psihoterapijas centrālo jautā jumu — 

par cilvēciskās būtības kodo lu— Es. Šī darba ietvaros tiek pētīts viens no tā 

vektor iem — sevis vērtē jums un att ieksme pret sevi. Zinātniskajā l i teratūrā 

pazīstami daudzveidīgi priekšstati par to, kā izprast Es, tiek piedāvāti dažādi ter

mini kopīgā koncepta interpretāci ja i , aplūkojot šo jēdzienu no atšķir īgiem skatu 

punktiem — saskaņā ar teorētisko un metodoloģisko nostādni , kurā sakņojas šie 

priekšstati. Līdz ar to nepastāv vispārpieņemts veids vai metode, kā traktēt sevis 

vērtējumu un attieksmi pret sevi. No vienas puses, eksistē daudzas pretrunīgas 

pieejas un mikrokoncepcijas, trūkst vispārpieņemtas un skaidras terminoloģijas, 

vienlaikus un līdztekus pastāv daudzas metodiskās nostādnes. Tas izpētes procesu 

padara problemātisku. No otras puses, katra zinātniskā pieeja piedāvā īpašu vektoru, 

kurā Es un emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi kā izpētes objekti tiek traktēti 

atkarībā no pētnieciskajiem uzdevumiem un metodoloģiskās orientācijas. Tas paver 

iespēju izprast šos jēdzienus daudzpusīgāk un dziļāk. Tieši šajā apstāklī sakņojas 

darba teorētiskā aktualitāte — tiek analizētas atšķirīgas nostādnes un viedokļi , 

aplūkotas terminoloģiskās atšķirības, meklēts ceļš optimālai emocionāli vērtējošās 

attieksmes pret sevi teorētiski konceptuālai interpretācijai un praktiskās izpētes 

pamatojumam. 

Pētījuma priekšmets — jauniešu emocionāli vērtējošās attieksmes pret sevi un 

citvērtējumu savstarpējās sakarības. 

Pētījuma objekts — emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi kā Es koncepcijas 

komponents jauniešu vecumā. 

Pētījuma mērķis — veikt emocionā l i vērtējošās at t ieksmes pret sevi kā 

s istēmiskas nostādnes komponenta procesuālu un strukturālu anal īzi ; izpētīt 

jauniešu emocionāli vērtējošās attieksmes pret sevi adekvātumu citvērtējumiem 

vecumam atbilstošās nozīmīgās vērtēšanas jomās. 
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Pētījuma uzdevumi: 

1) izstudēt psiholoģisko literatūru un veikt analīzi par: 

• emocionāli vērtējošo attieksmi pret sevi kā sistēmiskas nostādnes — Es 

koncepcijas — komponenta būtību, 

• emocionāli vērtējošās attieksmes pret sevi saturiskajiem un funkcionālajiem 

aspektiem mijiedarbībā ar citiem psihiskajiem veidojumiem, 

• emocionāli vērtējošās attieksmes pret sevi kval i tat īvaj iem raksturojumiem, 

akcentējot adekvātuma kritēri ju, 

• emocionāli vērtējošās att ieksmes pret sevi veidošanās ontoģenētiskaj iem 

pamatiem, parādot tās formēšanās virzību, determinantes un l ikumsakarības, 

• citvērtējumu kā indivīda un sociālās vides mijiedarbības formu; 

2) pamatojoties uz teorētiskās literatūras analīzi, izdalīt aktuālākās emocionāli 

vērtējošās att ieksmes pret sevi jomas jauniešu vecumā; 

3) saskaņā ar pētījuma mērķi un izvirzīto hipotēzi, izvēlēties un aprobēt pētījuma 

metodikas; 

4 ) izvērtēt jauniešu emocionāli vērtējošās attieksmes pret sevi adekvātumu pēc 

citvērtējumu kritērija. 

Hipotēzes: 

• jo jauniešu emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi ir mazāk neadekvāti 

paaugstināta, jo augstāks ir viņu sociometriskais statuss klases grupā; 

• jo a d e k v ā t ā k c i t v ē r t ē j u m a m j aun i e š i spē j ve ido t savu e m o c i o n ā l i 

vērtējošo a t t i eksmi pret sevi , nosakot savas personības r aks turo jumus (pēc 

ārējā izskata , interesantuma un r a k s t u r a ) , jo adekvā t āka c i t v ē r t ē j u m a m ir 

jauniešu emocionā l i vērtējošā att ieksme pret sevi , nosakot savu sociometr isko 

statusu grupā . 

Pētījuma metodes: 

1. Teorētiskā — literatūras analīze. 

2. Empīriskās: 

• modificēta sociometrijas metode; 

• Modificēta semantiskā diferenciāla metode; 

• Holanda tests; 

5 



• pašvērtējums; 

• ekspertu metode; 

• statistiskā datu apstrāde. 

Pētījuma bāze: Rīgas vidusskolu A , B un C; Latvijas pilsētas vidusskolas D; 

Rīgas rajona vidusskolas E; Bauskas rajona vidusskolas F jaunieši vecumā no 16 

līdz 18 gadiem. 

Pētījuma metodoloģiskais pamats: sistēmiskās pieejas un cilvēka ārējās darbības 

un tās iekšējo determinantu vienotības princips. 

Pētot psiholoģiskās literatūras avotus un vispārinot darba pieredzi, izmantota 

teorētiskā analīze un sintēze. 

Pētot j auniešu emocionāli vērtējošās att ieksmes pret sevi un ci tvērtē jumu 

savstarpējās sakarības, izmantotas empīriskās metodes, rezultātu kval i tat īvā un 

kvantitat īvā apstrāde. 

Darba novitāte un teorētiskā nozīmība: veikta zinātniskās literatūras analīze un 

emocionāli vērtējošās attieksmes pret sevi konceptuāla interpretācija, emocionāli 

vērtējošās attieksmes pret sevi un citvērtējumu savstarpējo sakarību analīze. Šī 

pētījuma ietvaros izzinātas tās jomas, kurās jaunieši spēj un jomas, kurās jaunieši 

nespēj veikt adekvātu sevis vērtējumu un veidot adekvātu attieksmi pret sevi. Šāda 

informācija ir būtisks ieguldījums jauniešu vecumposma pilnīgākai izpratnei. 

Darba praktiskā nozīmība: šī pēt ī juma rezultāti ir izmantojami, izstrādājot 

rekomendācijas, kuras sekmētu adekvātas emocionāli vērtējošās att ieksmes pret 

sevi izveidi, balstoties uz vecumposmu īpatnībām, tādējādi rosinot personības 

attīstību. 

Darba rezultātu aprobācija un ieviešana: par pētī juma rezultātiem ir ziņots LU 

Pedagoģijas un psiholoģijas katedras doktorandu zinātniskajos lasījumos (1995 ) , 

LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūta doktorandu zinātniskajos lasījumos (1996, 

1997) . Par disertācijas tēmu ir izstrādātas četras publikācijas. Pētījumā iegūtās 
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atziņas ir iekļautas pedagoģiskas psiholoģijas kursa LU psiholoģijas bakalaura 

programmas studentiem un LSPA maģistratūras programmas studentiem. 

Darba apjoms un struktūra: darbs sastāv no ievada , če t r ām noda ļ ām, 

nobeiguma, secinājumiem, bibliogrāfijas, kas ietver 160 avotus (atsauces tekstā 

ir dotas pēc autora uzvārda un avota izdošanas gada — atbilstoši valodai , kādā 

tas ir izdots), un pie l ikuma. Saskaņā ar pētī juma mērķi un uzdevumiem pirmajās 

divās nodaļās tiek iztirzāti teorētiskie jautājumi par emocionāli vērtējošo attieksmi 

pret sevi kā Es koncepci jas komponentu, kas nosaka subjekta izpausmes veidus, 

aplūkota Es koncepcijas kā sistēmiskas nostādnes būtība, nozīme un funkcijas, 

analizēta emocionāl i vērtējošās attieksmes pret sevi struktūra, saturs, kval i tat īvie 

raksturojumi, tās veidošanās ontoģenētiskie nosacījumi, akcentēt i nozīmīgākie 

tās att īs t ības nosacī jumi . Trešajā nodaļā sniegts c i tvēr tē juma raksturojums; 

ceturtajā — atspoguļotas izvēlētās pētījuma metodes un grupas; izvērtēti pētījumā 

iegūtie dati, veikta to analīze un interpretāci ja . 
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1. EMOCIONĀLI VĒRTĒJOŠĀS ATTIEKSMES PRET 
SEVI BŪTĪBA UN NOZĪME PERSONĪBAS 

STRUKTŪRĀ 

1 . 1 . Emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi kā Es koncepcijas 
komponents 

Emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi kā sarežģīts psihes veidojums, kas attīstās 

uz sevis izziņas pamata un lielā mērā determinē ci lvēka uzvedību, ir saistīta ar 

citiem personības psiholoģiskajiem veidojumiem un iekļaujas ar tiem daudzveidīgās 

attiecībās. Līdz ar to emocionāli vērtējošo attieksmi pret sevi nevar aplūkot atrauti 

no konteksta un vispirms jādefinē tās vieta plašāka teorētiskā koncepta — Es — 

ietvaros. Bez šī plašākā jēdziena saturiskās apjēgsmes nav iespējama emocionāli 

vērtējošās attieksmes pret sevi pilnvērtīga interpretācija, jo, no vienas puses, ir 

svarīgi izstrādāt teorēt iskos pamatpostu lā tus , bet, no otras — rast pamatu 

p ē t n i e c i s k a j a m da rbam. T ā p ē c ī sumā sn ieg t s Es ps iho loģ i skās i zpra tnes 

raksturojums. 

Teorētiskajā literatūrā Es jēdziens tiek aplūkots ļoti plašā spektrā, piemēram, 

psihoanalīzes ietvaros tiek izdalīts motivējošais fenomens, kurš darbojas pēc realitātes 

principa; no biheiviorisma pozīcijām Es tiek interpretēts kā uzvedības kategorija; 

no kognitīvās psiholoģijas viedokļa Es tiek traktēts kā izziņas shēma, pateicoties 

kura i ind iv īds iegūst informāci ju par sevi , izsakot to note ik tos j ēdz ienos ; 

interakcionisms uzsver mijiedarbības un komunikācijas nozīmi Es izveides procesā; 

eksistenciālā psiholoģija Es būtību saskata pašaktualizācijas procesā utt. Tādēļ 

turpmākajā izklāstā — saskaņā ar šī darba ievirzi — Es tiks traktēts Es koncepcijas 

kontekstā. Šādā griezumā Es skaidrojumam, gan radot jaunu izpratni, gan sekojot 

t radic ionāla j iem uzskatiem, ir pievērsušies: V . Džeimss (V. James), C . Kūlijs 

( C . Coo le r ) , Dž. Mīds (G. Mead ) , E. Er iksons (E. Erikson), K. Rodžerss 

( C . Rogers), S . Epsteins (S. Epstein), D. Bērns (D. Bern), S .F i l ips (S . Filipp), 
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R . Bernss (R. Bumes), V . Stoļ ins (B. CTOJIHH), A. Sp i rk ins (A. CnnpKHH), 

I . Cesnakova (M.HecHaKOBa), I. Kons (M. KOH) U. C . Ir sniegti daudzi skaidrojumi, 

meklē jot atbildes uz jautājumiem, kā šis koncepts veidojas ontoģenētiski, kā tas 

attīstās, kāda ir tā struktūra, kādas ir tā funkcionālās izpausmes. 

Es jēdziena vispārējā nozīme daudzējādā ziņā ir līdzīga tam, ko virkne pētnieku 

ietver Es izpratnē visdažādākajās formās: pats (V. Džeimss), Es ideja ( C . Kūli js) , 

Es koncepci ja (Dž. Mīds, R. Bernss), Es sistēma ( H . Sal ivans) (H.Sullivan)), Es 

pieredze (P. Ši lders) (P.Schilder)), pašuztvere (D. Bērns), Es teorija (S. Epsteins)) , 

Es jēga (V. S to ļ ins ) , pašapziņa (I. Česnakova, A . Spirkins) , Es (I. Kons) . Šie 

jēdzieni tiek lietoti gan kā sinonīmi, gan nosakot to hierarhiju pēc noturīguma un 

vispārinājuma pakāpes. 

Kā redzams, vienotas nostājas nav. Tādēļ, aplūkojot teorētiskās koncepcijas, 

lietderīgi ir meklēt atbildes uz K. Gordona un K. Gergena ( C . Gordon & K. Gergen, 

1968) precīzi uzdotajiem jautājumiem, kuri organizē Es jēdziena teorētisko analīzi 

un kuriem pilnībā piekrīt arī šī darba autore. Es ir: 

1) fakts v a i konstrukts; 

2) subjekts vai objekts; 

3) struktūra vai process; 

4) viens v a i vairāki. 

Atbildot uz pirmo jautājumu, pilnībā var piekrist uzskatam, kuru pauž, piemēram, 

vācu psihologs D. Viesharts (D. Wiechardt, 1977) , ka jēdziens Es/Es koncepcija 

jāuzskata par hipotētisku konstruktu. A r to tradicionāli operē, lai gan racionāli, 

gan empīriski būtu iespējams izzināt cilvēciskās esības jomas, lai izprastu, kā indivīds 

iegūst, sistematizē un strukturē zināšanas par sevi, ko viņš par sevi domā un kā 

sevi vērtē, k ā izpaužas v iņa funkcionēšana dinamiskajā apkārtējā pasaulē. Autors 

uzsver komplekso pieeju personības izpētē — viņaprāt, situācija un persona atrodas 

savstarpējā saistībā. H. Sal ivans (H. Sallivan, 1953) , pauž vēl radikālāku nostāju, 

apgalvojot, k a pat jēdziens personība ir zinātniska abstrakcija, jo to nav iespējams 

izolēt no interpersonālām attiecībām u n interpersonālas rīcības. 

Nākamie divi K. Gordona un K. Gergena izvirzītie jautājumi — subjekts/objekts 

un struktūra/process —jāaplūko kopā, j o tie ir cieši saistīti. Šādu jautājuma nostādni 

psiholoģijā a izsāka V. Džeimss (V. James, 1890 ) un, kā l iec ina z inātniskās 

publikāci jas , tā ir aktuāla līdz pat mūsdienām. Taču jāatzīst, ka Es/pats (Self) 

divpusīgā daba ir interpretēta jau pirms šiem pētniekiem. Tā kā šie jautājumi 
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uzskatāmi par īpaši nozīmīgiem Es traktējumam, tad pie tiem pakavēsimies nedaudz 

vairāk. Jau 17 . gadsimtā Oksfordas angļu valodas vārdnīcā (Oxford English Diction

ary) Es tiek definēts filosofiskā aspektā, šķirot novērotāju Es (subjektīvais apziņas 

stāvoklis) u n Es novēroto (kāda persona ir pēc būtības) (cit . pēc D. Offer, 1987; 

111—112) . Filosofu atziņās sastopama subjekta un objekta izšķiršana. Piemēram, 

V. Leibnics uzskatīja, ka pastāv empīriskais Es, kurš ir mūsu iekšējā pieredze, un 

racionālais Es, kas ir priekšnoteikums jēdziena Es empīriskai identitātei . Vēlāk šo 

domu izvērsa I. Kants, kurš uzskatīja, ka sevis apzināšanās ietver divējādu Es: Es 

kā domāšanas subjekts (tīri reflektējošs Es), kas nozīmē tīro apercepciju un Es kā 

uztveres objekts, t. i., iekšējās izjūtas objekts (cit. pēc 1. Kons, 1984; 9 — 1 0 ) . 

V. Džeimss, runājot par pats/ Es divpusīgo dabu, uzskatīja, ka pats/Es apvieno 

Es, kurš apzinās (1) un Es kā objekts (Me). Abi pats/Es aspekti vienmēr eksistē 

vienlaicīgi. Es, kurš apzinās ir indivīda tīrā pieredze un Es kā objekts ir šīs pieredzes 

saturs. Tātad jārunā par atšķirību starp tīro Es, t. i., izzinošo Es, kas ļauj veikt sevis 

izziņas procesu un empīrisko Es, t. i., izzināmo Es, kas ir šī procesa rezultāts. Līdz 

ar to Es var traktēt: 

1) kā subjektu / kā objektu; 

2) kā procesu — cilvēks izzina sevi, veido priekšstatu un attieksmi pret sevi, 

uzkrāj sevis vērtējumus/ kā rezultātu — sevis vērtējums un attieksme pret sevi. 

Tieši šāda pieeja ir pamats personības kā viengabalainas sistēmas izpratnei, kā 

nostādnei att iecībā uz sevi pašu, kas ir šī darba teorētiskās koncepcijas pamats un 

par ko detalizētāk tiks runāts turpmāk. 

Līdz ar to Es koncepta interpretācija psiholoģiskajās teorijās nosacīti var tikt 

izvērtēta šādi : 

1) strukturālā Es izpēte; 

2) procesuālā Es izpēte; 

3) Es divpusējās dabas izpēte. 

Nepieciešams apzināties, ka vairumā gadījumu var runāt t ikai par akcentiem, 

kuri ir pamatā autoru uzskatiem, respektīvi, galvenā vērība tiek pievērsta Es izveides, 

attīstības procesam vai Es struktūrai. Piemēram, procesuāli aplūkojot Es ģenēzi, 

teoriju autoriem ir jāsecina, kāds ir šīs ģenēzes rezultāts. Visbiežāk tiek izvērtēta 

Es divpusējā daba. Arī šī darba ietvaros autore pētāmā koncepta pilnvērtīgai 

izpratnei akcentē Es procesuālo un strukturālo pieeju, jo, no vienas puses, saskaņā 

ar izvirzīto mērķi ir jāanalizē rezultāts — emocionāli vērtējošā att ieksme pret sevi, 
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no otras, — šis rezultāts ir atkarīgs no Es ģenēzes procesa un ir interpretējams uz tā 

pamata. 

Iztirzājot strukturālo pieeju Es izpratnei, jāsecina, ka mēģinājumi psiholoģijas 

teorijā noteikt, kādi Es eksistē — pamatojoties uz katram pētniekam atbilstošiem 

pieņēmumiem — ir pazīstami jau kopš V . Džeimsa (V. James, 1890) darbiem. Viņa 

Es iedalījums ietver: 

• materiālo Es (ci lvēka ķermenis, apģērbs, īpašums ut t . ) ; 

• sociālo Es (tas, ko indivīdā atzīst apkārtējie c i lvēki ) ; 

• garīgo Es (subjekta psihisko spēju un noslieču kopums).-

Līdz ar šo Es traktējumu aizsākusies tradīcija, kuras ietvaros Es jomai piedēvē 

ne t ikai indivīda izpausmi apkārtējā vidē, bet ari pašu vidi. Piemēram, Mērfijs 

(Murphy, 1947) Es definīcijā ietver arī indivīdam tuvu stāvošu, sfērai mans piederošu 

notikumu, attiecību, īpašību, vietu. Šādai pieejai piekrīt arī H. Tomē (H. Tomae, 

1968) , S. Epsteins (S. Epstein, 1993) u. c. Pēdējais piedāvā paplašinātās Es teorijas 

modeli, kurš ietver trīs subteorijas: 

1) Es teoriju; 

2) apkārtējās vides teoriju; 

3 ) šo abu subteoriju mijiedarbību. 

Respektīvi veids, kā indivīds sevi redz, ir atkarīgs no viņa apkārtējās pasaules 

uztveres. Apkārtē jā pasaule konceptualizējas viņa paša domāšanas refleksijā un 

otrādi. 

Paz ī s t ami vē l daudzi c i t i t eorē t i sk i m ē ģ i n ā j u m i n o t e i k t Es s t r u k t ū r u 

(M. Rosenberg, 1979; D. Offer, 1987; D. John & W. Keil, 1972; O. Tzeng (cit. 

pēc B.CTOJIHH, 1983) u. c ) . Jautājums, vai strukturāli var apskatīt Es un ja var, 

tad kādi un cik ir šie Es, paliek atklāts. Par to plašāk tiks runāts 1 .2 . nodaļā. 

Anal izējot Es koncepciju, īpaša uzmanība jāvel ta fenomenoloģijas virziena 

pārstāvja K. Rodžersa (C . Rogers) personības teorijai, kurā Es vai Es koncepcija ir 

centrālais jēdziens. Tas tiek traktēts kā iegūtās pieredzes organizējošais princips. 

Teori ja sakņojas pieņēmumā, ka cilvēks dzīvo galvenokārt savā individuālajā un 

subjektīvajā pasaulē, Es veidojas mijiedarbībā ar sociālo vidi un ir pašuztveres 

s i s tēma. Es koncepc i j a , pēc K. Rodžersa domām, ir organizēts , saskaņots , 

konceptuāls geštalts, kas veidots no perceptīviem raksturojumiem I un Me un no 

perceptīvajām attiecībām I un Me ar citiem cilvēkiem un dažādiem dzīves aspektiem, 

kā arī vērtībām, kas ir saistītas ar šīm percepcijām. Šis geštalts ir pieejams apziņai, 
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kaut gan ne vienmēr tas ir apzināts. Tas ir mainīgs un procesuāls, bet ik brīdi veido 

specifisku veselumu, tas saglabā savu pamatstruktūru, kas indivīdam ļauj palikt 

vienam u n tam pašam cilvēkam (K.PomKepc, 1994) . T ā kā K. Rodžerss savā teorijā 

proponē ci lvēka pašaktualizāciju, tad jāsecina, ka l ielāks akcents tiek l ikts uz Es 

koncepcijas procesuālo izpratni. Viņš raksta: "Es retāk tiek uztverts kā objekts, 

biežāk — kā process" (turpat; 27 ) . 

S a v u k ā r t D . Bērna (D. Bern, 1993 ) pašuztveres teor i j a ir m ē ģ i n ā j u m s 

biheiviorālās paradigmas ietvaros parādīt Es uztveri. Ša jā gadījumā runa ir par to, 

ka indivīds vēro savu uzvedību tāpat kā ārējais novērotājs, t. i. , izzina sevi tāpat kā 

citus cilvēkus. Savu iekšējo stāvokļu, emociju, nostādņu, uzvedības, apstākļu, kuros 

tā norisinās, novērošana neatšķiras no citu ci lvēku izzinās. Šeit var saskatīt ari 

V. Džeimsa emociju teorijas ietekmi, saskaņā ar kuru, piemēram, ci lvēks raud ne 

tāpēc, ka viņam ir bēdīgi, bet bēdājas tāpēc, ka raud. 

D. Bērna (D. Bern, 1993; 97) pašuztveres teorijas pamatu veido divas tēzes: 

1) ci lvēks atpazīst savas nostājas un sajūtas caur to, ka novēro savu izturēšanos 

un izdara secinājumus; 

2 ) ja norādījumi ir vāji vai nav interpretējami, tad persona ir tādā stāvoklī kā 

ārējais novērotājs , kas arī ņem vērā apstākļus, ja grib atklāt citas personas stāvokli . 

D. Bērns (D. Bern, 1993; 98 ) raksta: "Ja gribam zināt, kā jūtas cita persona, tad 

jānovēro tās izturēšanās; atbilstoši tam pati persona, ja grib zināt, kā viņa jūtas, 

novēro savu izturēšanos." Tādējādi autors formulē pašuztveres un citu uztveres 

identiskumu. Secinājumi par sevi, kas sakņojas uzvedības rādītājos, atspoguļojas 

personības struktūrā, īpaši sevis novērtējumā un attieksmē pret sevi. 

Pievēršot ies nodaļas sākumā uzdotajam pēdējam j au tā jumam: Es ir viens 

vai va irāki , jāpiekrīt uzskatam, ka note iktā personības attīstības posmā veidojas 

monolī ts personības kodols , iekšēj i vienots s istēmisks veselums, kas nodroš ina 

indivīda līdzības sev u n autent iskuma izjūtu. Piemēram, S. Epsteins (S. Epstein, 

1993) r u n ā par indivīda konceptuālo s istēmu, kas ir saist ī ta ar emoc i j ām. Ta i 

ir h ie ra rh i ska s t ruktūra un tā sastāv no t. s. augstākās kārtas postulāt iem (t. i . , 

p lašs sub jek t īvās pieredzes v i spār inā jums) , kuri izve idojas j a u p iecu gadu 

vecumā u n t. s. zemākās kārtas postulātiem (t. i . , situatīva pieredze) . Tā veidojas 

neapz inā t i , mi j i edarb ībā a r apkār tē jo pasau l i . " Ind iv īds koncep tua l i zē j a s 

emocionā l i nozīmīgos notikumos, un š ie koncepti organizē viņa izturēšanos" 

(S . Epstein, 1993 ; 1 6 ) . Es teor i jas kodols ir stabi ls , taču autors uzsver, ka 
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attīstībai nepiec iešama arī spēja integrēt j aunu pieredzi — caur zemākas kār tas 

postu lā t iem. 

Tradicionāl i kā pilnīgākā t iek uzskatīta E. Eriksona pieeja, kuras ietvaros autors 

runā par Ego identitātes veidošanās procesu un raksturo to kā šī procesa rezultātu. 

E. Eriksons raksta: "Katrā indivīdā ir viņa Es — apziņas un gribas centrs, kas var 

transcendentēt un kuram jāpārdzīvo psiholoģiskā identitāte" ( 3 . SpHKCOH, 1986; 

146) , kas ir "subjektīvi iedvesmota līdzība sev un veseluma izjūta" (turpat; 28 ) , 

kura veidojas jauniešu vecumā, ko autors pielīdzina enkuram, kas nepieciešams 

c i l vēkam šeit un tagad eks i s tēšana i ( turpat ; 5 1 ) . E. Er iksona koncepc i j a ir 

visaptveroša, jo tā akcentē procesa un stāvokļa daudzpusīgo dabu. Piemēram, 

indivīda attīstības gaitā tiek uzsvērts gan bioloģiskais, gan sociālais determinētības 

princips, t iek akcentētas gan kultūras īpatnības, gan katra individuālās iespējas. 

E. Eriksons diferencē jēdzienus Es, patība un Ego. Pēc autora uzskata šos jēdzienus 

var at t iec ināt uz apzināto vai neapzināto subjekta personībā (turpat; 229 ) . Es pēc 

E. Eriksona domām ir apzināts par t ik, par cik cilvēks saka es. Patības l ielākā daļa 

atrodas priekšapziņā. Par apzinātu tā var kļūt , kad Es šo patību par tādu padara un 

tas notiek par tik, par c ik Ego t am piekrīt. Savukārt Ego ir neapzināts, nekad nevar 

izjust pašu Ego, t ikai tā darbību, respektīvi, sintezējošo funkciju. E. Eriksons uzsver 

šīs funkci jas lomu un nozīmi personības dzīvē. Tieši Ego bērnības fragmentus un 

identifikācijas savieno organizētos tēlu kompleksos un personificētos geštaltos. Ego 

ir centrā la i s organizējošais faktors, kuram katrā dzīves stadijā ir jāsastopas ar 

mainīgiem Es, kuriem jāsintezējas ar tiem Es, kuri palikuši pagātnē un kuri ir 

paredzami nākotnē (turpat; 2 2 1 ) . Ego uzdevums ir palīdzēt apgūt dzīves pieredzi 

un vadīt indivīda darbību tā, lai no viņa dzīves dažādām, bieži pretrunīgām stadijām 

un aspektiem, būtu iespējams sintezēt vienotu veselumu (turpat; 91 ) . Ego darbs — 

izvēlīgi izdarīt nozīmīgās identifikācijas visas bērnības garumā un pakāpeniski 

integrēt Es tēlus. Š ī integrācija kulmināciju sasniedz identitātē (turpat; 219 ) . Ego 

ir organizējošs princips, kas nodrošina indivīda kā vienotas personības eksistenci. 

To raksturo līdzība sev un vienotība attiecībā uz iekšējo pieredzi (turpat; 8 3 ) . Es, 

savukārt, i r vārdisks apstiprinājums, saskaņā ar kuru cilvēks izjūt, ka es ir apziņas 

centrs pieredzes pasaulē, kur viņam ir pēctecīga identitāte un kur viņš valda pār 

savu prātu (turpat; 231 ) . Arī K. Rodžerss uzskata, ka, kaut arī Es ci lvēka dzīves 

laikā mainās, tas saglabā savu pamatstruktūru, kas ļauj mums būt vienam un tam 

pašam cilvēkam (K. PoņMepc, 1994) . 
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Sekojot E. Eriksona uzskatiem, I. Kons (I. Kons, 1984; 10—11) , runājot par 

Es problēmu, sākotnē j i izdala šādus aspektus — identiskums ( p a t ī ba ) , Ego 

(subjekt iskums) , Es tēls. Tie visi ir cieši saistīti . Ego ir kā regulatīvs mehānisms, 

kas prasa psihiskās darbības kontinuitāt i un informāciju par sevi pašu. Es tēls 

personības identiskumu un subjektiskumu it kā padara pilnīgu un v ienla ikus 

koriģē izturēšanos. Identitāte pēc autora domām ir stabil itātes un mainīguma 

objektīvā dia lekt ika . Ego nosaka apzinātas rīcības pašregulācijas mehānismus un 

procesus. Es ir apzinātā pašrealizācija. Es tēls determinē konkrētos procesus un 

mehānismus, pašvērtējuma adekvātuma pakāpi . Attīstot teorētiskos uzskatus un 

sekojot krievu psiholoģijas tradīci jām, autors (H. KOH, 1984; 29—30) identitāt i 

traktē kā dzīves darbības motīvu, mērķu, dzīves jēgas nostādņu vienotību, kad 

subjekts apzinās sevi kā patību. Viņš atzīst, ka ir grūti šo fenomenu definēt, jo tas 

att iecas uz subjektīvo real i tāt i . Iekšējās patības struktūras izpratne prasa va i rāku 

jēdz ienu d i ferenc iāc i ju . Var runāt par eks i s tenc iā lo Es, kas ir sub jekt īvs , 

individuālās esības organizējošs regulatīvi aktīvs princips; par kategoriālo Es, 

kas ir indivīda priekšstats par sevi, viņa Es tēls; pārdzīvojamo Es, kas ir sevis 

izjūta. Katram no šiem elementiem atbilst noteikt i specifiski psihiskie procesi 

un stāvokļ i : eksistenciāla jam Es — pašregulāci ja un paškontrole; kategoriā la jam 

Es — pašizziņa un pašvērtējums; pārdzīvojamam Es — pašizjūta ( H . KOH, 1984; 

3 0 ) . Protams, šāds dalījums ir nosacīts. Piemēram, kategoriālais Es, kas ir vistuvāk 

kognitīvai izpratnei, nevar būt izprotams atrauti no citām identitātes modalitātēm 

un e lement iem. 

Savukārt A. Spirkins (A. CnupKHH, 1972; 132—133) Es traktē kā augstāko un 

sarežģītāko integrālo veidojumu cilvēka garīgajā pasaulē, viņa visu apzināti īstenoto 

psihisko procesu dinamisku sistēmu. Es — autors raksta — ir gan apziņa, gan 

pašapziņa kā veselums. Tas ir personības morāli psiholoģiskais, raksturoloģiskais 

un pasaules uzskata kodols. Es ir apziņas psihisko parādību subjekts integrālajā 

veselumā. Es objektīvo pasauli pārvērš subjektīvā realitātē. 

Tātad Es koncepcijas jēdziena analīze parāda, ka dažādi autori, pamatojoties uz 

noteikt iem principiem, izdara dažādus teorētiskus akcentus. 

Šī analīze ļauj noteikt optimālāko veidu Es koncepci jas kā teorētiskās un 

praktiskās izpētes objekta interpretācijai. Tā ir Es koncepcijas izpratne, kuras pamatā 

ir sistēmiskā pieeja. Respektīvi, Es koncepcija tiek traktēta kā nostādne attiecībā 

uz sevi pašu, kura ietver trīs savstarpēji saistītus komponentus: 
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1) kognitīvo (izzinošo) — noteiktu priekšstatu par objektu; 

2) afektīvo (emocionālo) — pozitīvas vai negatīvas jūtas pret objektu; 

3) uzvedības — gatavību noteikta veida darbībai. 

Jāuzsver, ka nostādnes objekts un subjekts šajā gadījumā sakrīt, tādējādi ci lvēks 

vienmēr ir individuāls un specifisks, lai arī cik vispārīgi būtu minētie komponenti . 

Saist ībā ar nostādnes sistēmu savas teorijas iztirzā vairāki autori — H. Freijs 

(H. Frey), K. Hauzers (K. Haufier), E. Ben ings (E. Benning), R. Bernss , 

I. Cesnakova , I. Kons u. c. Pēdējais no v iņ iem raksta : "Nostādnes atvieglo 

personības pielāgošanos videi (nostādne nost iprina to, kas ve ic ina subjekta 

vajadzību apmier ināšanu) , izzināšanu (nostādne sistematizē subjekta un objekta 

mij iedarbības agrāko pieredzi), pašrealizāciju (stabila sociālo nostādņu sistēma 

ir n e p i e c i e š a m s per son ības radošās a k t i v i t ā t e s , p a š audz inā š ana s u. tm l . 

priekšnoteikums) un psiholoģisko pašaizsardzību (noteikta nostādņu sistēma ļauj 

indivīdam izvairīties no tādu īstenības aspektu apzināšanās, kuri varētu satricināt 

viņa personības stabi l i tāt i" (I. Kons, 1984; 6 2 ) . 

Piemēram, R. Bernss (P. EepHC, 1986; 27) piedāvā šādu Es koncepcijas izpratni: 

1) Es tēls — indivīda priekšstats par sevi; 

2) pašvērtējums — šī priekšstata afektīvs vērtējums, kuram piemīt dažādas 

intensitātes pakāpes, jo konkrētās Es tēla iezīmes var izsaukt vairāk vai mazāk 

spēcīgas emocijas, kas saistītas ar to pieņemšanu vai nosodīšanu; 

3) potenciālās uzvedības reakcijas, t. i., tās konkrētās darbības, ko var izsaukt Es 

tēls un pašvērtējums. 

Es koncepcijas izpētes laukā, kurš tiek iztirzāts šādā — sistēmiskas nostādnes — 

griezumā, eksistē atšķirības. Piemēram, D. Freijs, E. Benings (D. Fre} & E. Benning, 

1983) un K. Hauzers (K. Haufier, 1983) kā trešo nostādnes komponentu min: 

kontroles apzināšanos. Nav vienotības arī uzskatā par to, pie kura Es koncepcija 

komponenta pieskaitāms vērtējums. Kā jau minēts, R. Bernss (P. EepHC, 1986) to 

pielīdzina afektīvajam, bet, piemēram, I. Kons (M. KOH, 1969) kā otro komponentu 

min emocionāli afektīvo, bet kā trešo — vērtējošo un gribas. 

Lai atspoguļotu procesuālo un strukturālo pieeju un lai izteiktu divus Es 

koncepcijas fundamentālus nosacījumus: 

1) zināšanu par sevi iegūšana; 

2) attieksmes pret sevi radīšana, 

šī darba ietvaros, pamatojoties uz sistēmiskas nostādnes izpratni, tiek pieņemts, ka 
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Es koncepcijas kā nostādnes attiecībā uz sevi pašu, kā viengabalainas sistēmas 

interpretācija, paredz trīs savstarpēji cieši saistītu komponentu — subjekta Es tēls, 

priekšstats par sevi; sevis vērtējums un emocionālā nostādne; subjekta paš-

regulācija — izdalīšanu. Tātad tā ir priekšstatu un vērtējumu sistēma, kura ir saistīta 

ar afektīvo sfēru un izpaužas darbībā. Es koncepcija nosaka ne tikai to, kāds indivīds 

patiesībā ir, bet arī ko viņš par sevi domā, kā sevi vērtē. 

Tātad Es koncepcija ietver: 

1) izveidojušos indivīda priekšstatu par sevi, kurā ietilpst: vērtējoši priekšstati, 

kuri rodas uz sevi vērstu reakciju rezultātā; priekšstati par to, kā Es izskatās citu 

ci lvēku acīs; priekšstati par to, kāds Es gribētu būt; 

2) emocionāli vērtējošo attieksmi pret sevi; 

3) pašregulāciju. 

Kā redzams, šī darba ietvaros tiek pieņemts, ka vērtējošais aspekts attiecas gan 

uz kognitīvo, gan afektīvo Es koncepcijas komponentu. Darba fokuss ir vērsts uz 

emocionāli vērtējošo attieksmi pret sevi, tādēļ tai tiks pievērsta l ielāka vērība. 

Turpmākajā izklāstā ieskicēsim kognitīvo un uzvedības Es koncepcijas komponentus 

tik daudz, cik tas nepieciešams kopainas izpratnei. 

Kognitīvā aspekta sakarā runa ir par to, ka zināšanas par sevi tiek uzkrātas 

sarežģītā pastarpinātā sevis izziņas procesā dzīves laikā un ir Es koncepcijas saturiskā 

puse, no vienas puses, bet, no otras — tajās atklājas emocionāli vērtējošās attieksmes 

pret sevi objekts. Parasti šo Es koncepcijas aspektu teorētiskajā literatūrā dēvē par 

vispārīgo Es tēlu vai kognīcijām pret sevi. R. Bernss raksta: "Vispārīgajā Es tēlā 

ietilpst indivīda lomu, statusa, psiholoģiskie, atributīvie raksturojumi, viņa īpašuma 

apraksti, dzīves mērķi un katrs no tiem ir mazāk vai vairāk nozīmīgs. Sie elementi 

var mainīt ies atkarībā no konteksta, dzīves pieredzes. Vispārīgais Es tēls atspoguļo 

noturīgās uzvedības tendences, no vienas puses, un uztveres izvēlīgumu — no otras" 

(P . BepHC, 1986; 3 3 ) . Kā stabila kognit īvā struktūra tas sakņojas s i tuāc i ju 

abstrakcijās, kurās indivīds izveido savu Es tēlu (S. Coopersmith, 1967) . 

Tā kā indivīda priekšstati par sevi subjektam liekas pārliecinoši, neatkarīgi no 

tā, vai tie pamatojas objektīvās zināšanās vai subjektīvā viedoklī, vai tie ir patiesi, 

vai aplami (P. EepHC, 1986; 3 3 ) , tad jāakcentē, ka katram subjektam ir svarīgi 

adekvāti apzināties sevi mainīgos dzīves un pašas personības attīstības apstākļos. 

Neapšaubāmi , ka iegūtās zināšanas par sevi att īst ības gaitā t iek precizētas, 

padzi ļ inātas , paplaš inātas . Kā norit pašizziņa, kā veidojas Es tēla kogni t īvā 
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sarežģītība, noturība, subjektīvā nozīmība, vai pastāv tās iekšējais veselums un 

stabilitāte? Atbildi uz šo jautājumu sniedz I. Cesnakova (M. HecHaKOBa, 1977) , 

kura nosacīti izdala divus pašizziņas l īmeņus: 

1) veidojas atsevišķi Es un savas uzvedības tēli, kas saistīti ar konkrētu situāciju, 

pašizziņa noris Es — cits cilvēks kontekstā; 

2) indivīds operē ar jau gatavām formulētām zināšanām par sevi, kas iegūtas 

dažādos laikaposmos, dažādās situācijās — pašizziņa noris Es — Es kontekstā. 

Pirmajā gadījumā var runāt par sevis uztveri un pašnovērtējumu, otrajā — par 

pašanalīzi un sevis apjēgšanu. Pašizziņas procesā kā vissvarīgākā jāizdala spēja sevis 

paša daudzveidīgos tēlus, kas veidoti dažādās situācijās, savienot vienotā veselumā 

(M. HecHaKOBa, 1977; 3 0 ) , lai pakāpeniski veidotos vispārināts Es tēls, kurš it kā 

saplūst no daudziem atsevišķiem konkrētiem Es tēliem, kuri rodas pašuztveres, 

pašnovērtējuma un pašanalīzes gaitā. Vispārīgais Es tēls, kas radies no atsevišķiem, 

situatīviem tēliem, satur kopējas, raksturīgas iezīmes un priekšstatus par savu būtību. 

Ta jā atsevišķie uztvērumi savienojas , izdalās kaut kas noturīgs, v ispār ināts , 

nemainīgs. Šis vispārinātais tēls izpaužas atbilstošā sevis izpratnē (turpat; 9 9 ) . 

Līdz ar to ir skaidri redzams, ka Es tēls ir pamats emocionāli vērtējošās attieksmes 

pret sevi izveidei — kognitīvais, emocionālais, vērtējošais aspekts te ir cieši saistīts. 

To pierāda arī daudzie pētījumi (piemēram, O. Tzengs (O. Tzeng (cit. pēc B. CTOJIHH, 

1983), H. Mumendi (H. Mummendey, 1993), M. Rozenbergs (M. Rozenberg, 1979) 

u. c.) 

Trešais Es koncepcijas komponents — pašregulācija — , kā jau iepriekš minēts, 

ietver pašizziņas un emocionāli vērtējošās attieksmes pret sevi rezultātus. Šādu Es 

koncepcijas aspektu savos darbos akcentē, piemēram, T. Šibutani (T. UIn6yraHH, 
1969) . Tātad Es koncepcija ir arī indivīda uzvedības determinētajā un, pateicoties 

tai, subjekts iegūst paškontroles, savas rīcības patstāvīgas virzīšanas, sevis veidošanas 

un vadīšanas spēju. H. Salivans (H. Suilivan, 1953) uzskata, ka "Es sistēma kontrolē 

ci lvēka uzvedību — vienas rīcības formas tā sankcionē, citas aizliedz." Pietiekoši 

augsts pašregulācijas līmenis, kas objektīvi izpaužas visu apzināto uzvedības reakciju, 

rīcību, verbālo izpausmju smalkumā, definētībā, adekvātumā, ļauj domāt par 

pietiekoši nobriedušu personības attīstības līmeni kopumā. 

Iztirzātie uzskati, kas ir nepieciešams fons emocionāli vērtējošās attieksmes pret 

sevi interpretācijai , ļauj izdarīt vairākus secinājumus. 

Pirmkārt , jāpieņem, ka Es ir pētnieku radīts hipotētisks konstrukts , nevis 
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substanciā la ontoloģiska rea l i tāte . Turk lā t Es kā zinātniska abstrakci ja t iek 

traktēta atšķirīgi : saskaņā ar katra autora teorētisko un metodoloģisko nostādni . 

Otrkārt, Es ir lietderīgi aplūkot gan kā subjektu, gan kā objektu, gan strukturāli , 

gan procesuāl i . No vienas puses, tas ļauj izprast Es attīstības gaitu, tā izveides 

l ikumsakar ības , no otras, — Es kā attīstības rezultāta traktējums ir optimāls 

pamats pētn iec i ska jam darbam. Tādē ļ arī Šī darba turpmāka jā izklāstā l ie la 

uzmanība t iks velt ī ta šo abu jautā jumu r is inā jumam. 

Treškārt , Es jātraktē kā vienots sistēmisks veselums, integrāls un integrējošs 

faktors . Ša j ā kontekstā Es t iek aplūkots kā iekšējs psiholoģisks kodols , kā 

individuālās pasaules un priekšstatu par sevi sistēma, kas ietver arī vērtējošo 

komponentu un tā ārējo izpausmi. Šāda Es interpretāci ja sasaucas ar izpratni par 

personības ident i t ā t i . Tā t iek pie l īdz ināta s is tēmai , kas organizē uzskatus , 

nostādnes, motīvus un ir personības pamats, kas nosaka tās neatkārtojamību vai 

līdzību sev un nemainību. 

Cetur tkār t , jāsecina, ka Es iespējams traktēt ne t ika i kā inter ind iv iduā lu 

ve ido jumu , bet p iesa i s t ī t tā i zpra tne i arī apkār t ē jo r e a l i t ā t i un sub j ek tu 

mij iedarbības procesu. 

Piektkārt , iztirzātās nostādnes ļauj skaidrāk iezīmēt un norobežot emocionāl i 

vērtējošās att ieksmes pret sevi teorētiskās izpētes fokusu. 

Jāsecina, k a centrāl ie zinātniskās analīzes jautā jumi ir: emocionāl i vērtējošās 

att ieksmes pret sevi funkcionālā izpausme, saturs, satura apzinātības pakāpe, 

dažādo tās k o m p o n e n t u sub jek t īvā nozīmība un in t eg r i t ā t e ; k v a l i t a t ī v i e 

raksturojumi ; ģenēze. Tātad darba teorēt iskajā daļā jāmeklē atbildes uz tr im 

pamatj autāj umiem: 

1) objektīvi ontoloģisko: kas ir emocionāli vērtējošā att ieksme pret sevi kā Es 

koncepci jas komponents; 

2 )kogn i t īv i gnozeoloģisko: kā tā veidojas; 

3) subjekt īv i procesuālo: kā funkcionē tās psihiskie mehānismi . 

Šīs anal īzes rezultāts var kalpot par fundamentālu pamatu pētniec iska jam 

darbam. 
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1.2. Emocionāli vērtējoša attieksme pret sevi ka individuāli 
sociāla problēma 

Ir iztirzāta emocionāl i vērtējošās att ieksmes pret sevi v ieta p lašākā — Es 

koncepcijas — kontekstā, parādot to kā vienotas sistēmas elementu, kas paredz 

vērtējošu un afektīvu att ieksmi pret sevi, līdz ar to ir iespējams pievērst ies 

specifiskāku jautājumu izklāstam. 

Anal izējot teorētisko literatūru, kā jau minēts, nākas sastapties ar atšķirīgiem 

uzskatiem, kopīgā koncepta apzīmēšanai tiek lietoti atšķirīgi termini: apmierinātība 

ar sevi ( V . Džeimss (V. James)), sevis pieņemšana (K. Rodžerss (K. Rogers)), 

pašc i eņa (M. Rozenbergs (M. Rosenberg)), p a švē r t ē j ums ( S . Kuper smi t e 

(S. Coopersmith)), uzmanība, kas vērsta uz sevi (D. Bērns (D. Bem)), emocionāli 

vērtējošā att ieksme pret sevi (I. Cesnakova (M. ^ecHūKOBa)) pašat t ieksme 

(S. Pantiļejevs (C. llāHTHJīGCB)), Es jēga (V. Stoļins (B. CTOJĪHH)), U . C . Ir arī autori 

( C . Gordon, 1968 ; P . Symonds , 1 9 5 1 , J. Holender, 1 9 7 2 ) , kur i šķir d ivus 

psiholoģiskos raksturojumus, kas ir att ieksmes pret sevi radīšanas pamatā — 

vērtēšana un simpātiju pret sevi izjūta. 

Šajā darbā t iek lietots termins emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi, jo uzskatāms 

par precīzāko. Tas ietver gan sevis vērtējumu, gan afektu pret sevi un līdz ar to 

sasaucas a r vispārīgo uzskatu par racionālā un emocionālā komponentu vienību. 

(Šo ideju apstrīd S. Pantiļejevs (C. FlaHTHJieeB, 1991 ; 4 5 ) , kurš noliedz, ka indivīdu 

var saprast caur psihiskajiem raksturojumiem — pārdzīvojumiem, nostādnēm, 

emocionālajiem stāvokļiem un kurš noliedz, ka pašattieksme ir pakļauta dal ī jumam 

kognit īvajā un emocionālajā aspektā (turpat; 9 9 ) ) . 

No teorēt iskās jēdziena analīzes izrietošā šī darba koncepcija apl iecina, ka 

emocionāl i vērtējošā attieksme pret sevi tiek traktēta kā nostādnes vērtējošā un 

afektīvā daļa. Šāds uzskats ir empīriski pamatots (M. Rosenberg, 1965; 1979; 

H. Kaplan, 1976; S. Coopersmitn, 1967; P. EepHC, 1986 u. c ) . Jāpiekrīt R.Bernsam, 

kurš raksta: "Es koncepcija ir ne tikai savu personības īpašību konstatāci ja un 

noteikšana, bet arī vērtējošo raksturojumu kopums un ar to saistītie pārdzīvojumi 

[••] Nostādnes afektīvais komponents ne t i ek uztverts v ienaldzīg i , bet rada 

vērtējumus un emocijas, kuru intensitāte ir atkarīga no konteksta un kognit īvā 

satura" (P. EepHC, 1986 ; 33 — 3 4 ) . 

Tāpat kā runājot par Es koncepciju, arī emocionāli vērtējošās attieksmes pret 

19 



sevi sakarā reprezentējas un organiski savijas divi savstarpēji saistīti aspekti — 

procesuālais un strukturālais. To izpēte, no vienas puses, ir vērsta uz sevis vērtējumu 

un attieksmes pret sevi izveides un tās noteicošo apstākļu un veidu atklāšanu, no 

otras — uz kvalitatīvo īpatnību izdalīšanu, kas ir integrētas noteiktā cilvēka zināšanu 

un attieksmju sistēmā. 

Analizējot šo sistēmu, jāakcentē būtisks aspekts: uzmanība jāpievērš tam, ko 

nozīmē vērtēšanas situācija. Ir skaidrs, ka vērtēt kādu objektīvās vai subjektīvās 

pasaules izpausmi nozīmē izveidot savu attieksmi pret to, noteikt tās nozīmi priekš 

sevis, jo vērtēšana prasa uztveramo faktu organizāciju un interpretāciju. Saturiski 

tas nozīmē uztveramā fenomena pieņemšanu vai nepieņemšanu, atzīšanu vai 

nosodīšanu. Tātad nepieciešams to samērot ar kādu iekšēju etalonu, personīgo 

raksturojumu, salīdzināt ar noteiktu vērtību skalu. Līdz ar to var teikt, ka būtisks 

ir ne tikai pats vērtēšanas objekts, bet arī subjekts, kurš veic šo vērtēšanu. Minētā 

nostādne pilnībā ir att iecināma gan uz sevis vērtējumu, gan uz citvērtējumu. Šajā 

nodaļā iztirzājamās emocionāli vērtējošās attieksmes pret sevi kontekstā, jāmin 

A . Zaharovas (A. 3axapoBa, 1993; 6) domas par sevis vērtēšanas situāciju, kura, 

pēc autores domām, "ietver sevī divus analīzes aspektus: objektīvo realitāti un 

paša subjekta īpašības un izpausmes. Saturiskā pašvērtējuma vērtējuma puse integrē 

abus minētos virzienus". Šāda izpratne prasa uzsvērt personības vērtību sistēmu, 

kas kā zināms atskaites punkts katram ci lvēkam veidojas jau kopš bērnības. Tiesa, 

vērtību apguve vēl nenozīmē, ka tās noteiks indivīda izturēšanos. Par korelāci ju 

starp vērtību kognitīvo l īmeni un ci lvēka darbību var runāt tikai tad, kad vērtības 

kļuvušas par personības struktūras e lementu. No vienas puses, to pamatā ir 

personības iekšējais statuss, sociālā pozīcija, morālās un intelektuālās attīstības 

l īmenis , no otras — tās nosaka mērķus, vajadzības, intereses. S . Pant i ļe jevs 

( C . DīaHTHJieeB, 1983 ) , runājot par pašatt ieksmes saturisko aspektu, sekojot 

A . Ļeontjeva (A. JīeoHTbeB, 1975) idejām, uzsver, ka tajā ietilpst subjektīvo 

nozīmju sistēma, kurā Es jēga atklājas subjektam. Pašattieksmi, pēc autora domām, 

var saprast tikai reālās subjekta attiecībās un darbībā, kuru determinē motīvi, kas 

saistīti ar subjekta kā personības pašrealizāciju. Savukārt emocionālo vērtību 

attieksmi izsaka subjekta Es jēga attiecībā pret galvenaj iem motīviem un vērtībām 

(katrā attīstības situācijā tie ir atšķirīgi) . 

Tātad par personību nav iespējams spriest, nezinot, kādas kvalitātes vai darbības 

jomas tā uzskata par prioritārām, jo emocionālo attieksmi nenosaka paši notikumi 

• 
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un pārdzīvojumi, bet tas, kā tie tiek interpretēti. Turklāt ci lvēka sevis vērtējums ir 

saistīts arī ar sabiedriskajām vērt īborientāci jām, vispārpieņemtaj iem morāles 

kanoniem. Līdz ar to var teikt, ka pastāv vērtību skala, kas nosaka personības 

lomu, īpašību, attieksmju nozīmīguma hierarhiju, no kuras ir atkarīga attieksme 

pret sevi un cit iem, tā nosaka, ko cilvēks uzskata par vērtīgu citos un sevī, ko viņš 

noraida, pret ko cīnās. Veidot attieksmi pret sevi un novērtēt sevi nozīmē projecēt 

sevi noteiktā hierarhiskā sistēmā. 

Kopumā augstākminētās idejas var ietvert jēdzienā, ko izsaka pasaules uzskats — 

vispārināts, sakārtots skats uz pasauli un līdz ar to uz sevi pašu, kas pielīdzināms 

sava veida dzīves filosofijai, kura nosaka indivīda dzīves stratēģiju, vai sava veida 

garīgai prizmai, caur kuru ci lvēks uztver un vērtē real i tāt i tās daudzveidībā. 

V. Stoļins (JB. CTOJIHH, 1983; 268—272) , runājot par pasaules uzskatu, raksta, ka 

tā ir noteikta pasaules koncepcija un cilvēka koncepcija. Pasaules uzskats veido 

garīgo kodolu un pamatu cilvēciskai individualitātei. Visi personības struktūras 

elementi tajā vai citā pakāpē ir atkarīgi no pasaules uzskata — priekšstatiem un 

jēdzieniem par pasauli un cilvēka vietu tajā, par cilvēciskās dzīves jēgu, kas ir šīs 

struktūras pamats. Kā redzams, katra indivīda vērtību sistēma, kura izpaužas pasaules 

uzskatā, kalpo par prizmu apkārtējās realitātes un sevis uztverei, vērtējumam, 

interpretācijai . 

Tātad emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi prasa kompleksu izpēti —jāiztirzā 

subjektam piemītošā sevis vērtēšanas un attieksmes pret sevi radīšanas specifika 

vienotībā ar tās rezultātu. Emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi uzskatāma par 

sarežģītu psiholoģisku veidojumu, kas iekļauts daudzveidīgās psihiskās attiecībās, 

tāpēc jāizdala vairāki vektori, kas nodrošina emocionāli vērtējošās att ieksmes pret 

sevi vispusīgu izpratni: jāpēta tās funkcijas, saturs, kval i tat īv ie raksturojumi. 

Turpmākajā izklāstā aplūkosim katru no tiem. 

1. 2 . 1. Emocionāli vērtējošās attieksmes pret sevi kā sistēmiskas nostādnes 
komponenta funkcionālā izpausme 

Izklāsts par emocionāli vērtējošās attieksmes pret sevi funkcionālo izpausmi 

jāsaista ar Es koncepciju. Analizējot teorētisko literatūru, jāsecina: l ielākā daļa 

pētnieku uzsver, ka Es koncepcija ir personību integrējoša un tai piemīt vadošs un 

selektīvs raksturs. Tiek runāts par to, ka Es koncepcija uztur iekšēju saskaņotību 
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un vienotību. Tajā pašā laikā tā nodrošina jaunās pieredzes apguvi un šīs pieredzes 

iekļaušanos subjekta psihē. Šādas saskaņotības un vienotības uzturēšana spēkā, no 

vienas puses, un pieredzes datu asimilācija, no otras, uzskatāma par Es koncepcijas 

vadošo funkciju. Turklāt, runājot par Es koncepcijas uzturēšanu spēkā un pieredzes 

apguvi, tiek akcentēts , ka ci lvēkam piemīt tieksme pēc pozitīva priekšstata par 

sevi, pēc pozitīvas attieksmes pret sevi. 

Atkar ībā no autora teorētiskās nostādnes, t iek akcentēts viens vai otrs Es 

koncepcijas funkcijas aspekts. Piemēram, H. Sal ivans (H. Sullivan, 1953) uzskata, 

ka Es sistēma ir konservatīva, tā liek šķēršļus personības pārkārtošanās ceļā, piešķirot 

ta i noturību un mērķtiecību. Es sistēma veic aizsargfunkciju pret negat īvām 

iedarbībām, tā būtībā ierobežo indivīda pieredzi. S. Epsteins (S. Epstein, 1993) 

akcentē pieredzes datu asimilāciju, kā jau tas minēts iepriekš, — caur zemākas 

kārtas postulātiem. Viņš izdala trīs Es koncepcijas pamatfunkcijas: 

1) pieredzes datu asimilācija; 

2) Es vērtības izjūtas uzturēšana spēkā; 

3 ) emocionālā līdzsvara (Lust—Unlust—Balance) iegūšana, t. i., c i lvēkam ir 

t ieksme nemainīt iesakņojušos emocionālos postulātus, kas izveidojušies viņa 

pieredzē. 

M. Rozenbergs (M. Rosenberg, 1979) uzskata, ka cilvēcisko uzvedību nosaka 

divi motīvi: 

1) tieksme pēc pozitīva Es tēla; 

2) tieksme uzturēt spēkā jau izveidotu Es shēmu. 

F. Hope (F. Hoppe, 1930) akcentē tieksmi noturēt pašapziņu pēc iespējas 

augstākā l īmenī. To, viņaprāt, iespējams panākt ar augstu personīgo sasniegumu 

un Es l īmeņa (pretenziju l īmeņa) palīdzību. 

Es koncepci jas stabil i tāt i skaidro arī amerikāņu sociālpsihologi P. Sekords 

(P . Secord) un K. Bakmans (K. Bacman). Viņuprāt, Es tēla stabilitāte prasa, lai 

būtu saskaņoti trīs komponenti: 

1) zināms Es aspekts; 

2) tas, kā subjekts šai aspektā interpretē savu izturēšanos; 

3 ) v iņa priekšstats par to, kā cita persona izturas pret viņu un uztver viņu šajā 

aspektā. 

Ci t iem vārdiem sakot, 2. un 3. vajag saskanēt ar 1., ar Es tēlu. Lai šo saskaņotību 

pastiprinātu, indivīds izmanto vairākus mehānismus. 
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1. Sociālā apkārtne ietverta personības Es tēlā tikai t ik daudz un tādā veidā, kā 

to uztver s u b j e k t s . J a c i tu pras ības n e s a s k a n ar pe r son ības Es t ē l u va i 

pašnovērtējumu, personība tās bieži sagroza. Daudzi pētījumi rāda, ka indivīda 

priekšstats par sevi pašu un par to, kā, pēc viņa domām, citi viņu priekšstata, 

saskan vairāk, nekā pašnovērtējums un apkārtējo dotais novērtējums. 

2. Indivīds labāk grib satikties ar tiem cilvēkiem, kurn attieksme ir visatbilstošākā 

vina Es tēlam. 
» 

3. Indivīda dotais citu cilvēku novērtējums bieži atkarīgs no tā, kā tie novērtē 

vina izturēšanos. 

4. Arī personīgās īpašības tiek vērtētas selektīvi, atkarībā no tā , cik tās ir svarīgas 

Es tēla vispārīgajai saskaņotībai. 

5. Tīši vai netīši indivīds var izturēties tā, lai apkārtējos izraisītu atsauksmi, kas 

atbilst viņa Es tēlam. T o panāk ar paškontroli u. tml. ( cit. pēc I. Kons, 1969; 

5 8 — 5 9 ) . 

Šī teorija spilgti parāda ne vien to, kādā veidā Es koncepcija tiecas uzturēt iekšēju 

saskaņotību un stabil itāti , bet arī to , cik svarīgi, lai indivīdam būtu adekvāts 

(atbilstošs) priekšstats par sevi, adekvāta emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi. 

Bez tā ci lvēkam ir grūti optimāli funkcionēt apkārtējā vidē, veidot attiecības ar 

apkārtējiem. Kā atzīmē K. Rodžerss (K. Rogers), kongruence Es pieredzei ir svarīga, 

jo tā nosaka arī pašaktualizāciju (K. PojļMiepc, 1994) . Tā nosaka arī pretenziju 

l īmeni (F. Hoppe, 1930 ) . 

Es koncepcijas prasība pēc iekšējās stabilitātes un vienotības jāuzskata par ļoti 

nozīmīgu. T ā ir "indivīda līdzības sev vai konstantuma problēma — saglabāšanās 

mainīgajās un pārejošajās situācijās" (M. HecHaKOBa, 1977; 7 6 ) . 

Psiholoģijas vēsture pazīst daudzus mēģinājumus interpretēt to, kādā veidā Es 

kā organizējošais princips uztur spēkā personību, saskaņo subjekta priekšstatus, 

jūtas, idejas. Pirmkārt, runa ir par mēģinājumiem psihodinamiskās orientācijas 

ietvaros definēt aizsardzības mehānismus, ar kuru palīdzību indivīds pārstrādā savu 

pieredzi (Z. Freids (S. Freud)), A . Freida (A. Freud) u. c ) . Sākotnēji psiholoģiskie 

aizsardzības mehānismi t ika traktēti kā veids, lai atr is inātu konfliktu starp apziņu 

un bezapziņu, kā libido enerģijas transformācija sociāli pieņemamā formā. Vēlāk 

psiholoģisko aizsardzību interpretēja kā Ego pamatfunkc i ju , kura atbi ld par 

integrāciju un adaptāci ju. P. Lekijs (P . Lecky) bi ja viens no pirmajiem, kurš šīs 

idejas attiecināja uz Es koncepciju kā vienotu sistēmu. 
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Otrkār t , šīs problēmas r i s inā jums pazīstams arī kogn i t īva j ā ps iholoģi jā . 

Eksperimenti, kuri izriet no L. Festingera (L. Festinger) kognitīvās disonanses teorijas, 

pierāda, ka cilvēks maina savas nostādnes un viedokļus par sevi tā, lai tie nebūtu 

pretrunā ar personīgo uzvedību (F. Haiders (F. Hider), T. Ņūkoms (T. Newkom), 

Č. Osguds ( C . Osgud), P. Tanenbaums (P. Tannenbaum) u. c. Kognitīvās disonanses 

teorijas ietvaros tiek runāts par apziņas saturu. Ja apziņā nonāk, piemēram, divi 

pretrunīgi viedokļi, tad kognitīvā disonance nosaka, ka cilvēks meklēs to saskaņotību 

(konsonanci) . 

Tādējādi jāsecina, ka Es koncepcijas saturiskajiem elementiem — priekšstatiem 

par sevi un to afektīvajiem vēr t ē jumiem— ir atšķirīga apzinātības pakāpe un 

a t t ī s t ības ga i t a . At šķ i r ī go e l ementu apzināt ības pakāpi var d i ferencēt no 

"neskaidrām, difūzām reakci jām ar neskaidru savas uzvedības motivāci ju, tās 

rezultātiem, personīgajām vērtībām līdz skaidri apzinātai emocionāli vērtējošai 

attieksmei pret sevi ciešā saistībā ar personības pārliecībām un uzskatiem, atbilstoši 

c i tvērtējumam" (M. HecHaKOBa, 1977; 116) . Zināšanas par sevi un emocionāli 

vērtējoša att ieksme pret sevi nav vienlīdz spilgti izteiktas un skaidras, "tās var 

eksistēt neapzinātu domu un jūtu līmenī vai kā intuīcija un priekšnojautas " (turpat; 

122) . 

R. Bernss (R. Burnes), bez Es koncepcijas iekšējās saskaņotības, izdala vēl divas 

funkcijas. Viņš uzskata, ka Es koncepcija nosaka to, kā tiks interpretēta indivīda 

pieredze — tā ir arī ci lvēka gaidu avots. Tātad Es koncepcija darbojas kā sava 

veida filtrs, kurš nosaka situācijas uztveri, izejot caur šo filtru, situācija tiek apjēgta, 

iegūst nozīmi, kas ir saskaņā ar ci lvēka priekšstatu par sevi, jo indivīda dzīvi vada 

priekšstati par sevi un šo priekšstatu afektīvs vērtējums. Es koncepcija nosaka arī 

indivīda gaidas, t. i., priekšstatu par to, kam jānotiek. Piemēram, ci lvēki, kuri ir 

pārliecināti par savu personīgo vērtību, sagaida, ka arī citi attieksies pret viņiem 

tāpat (P . EepHC, 1986) . 

No sacītā izriet, ka par īpaši aktuālu jāuzskata jautājums, cik adekvāti indivīds 

spēj sevi novērtēt, cik adekvāts ir viņa priekšstats par sevi. Tāpēc šī darba praktiskās 

izpētes daļā meklēsim atbildes uz šo jautājumu. 

Šīs apakšnodaļas nobeigumā var secināt, ka, pirmkārt, Es koncepcija ir uzskatāma 

par noslēgtu un motivētu reducēt nesaskaņas. Pieredze, kura ir pretrunā ar Es 

koncepciju, netiek uztverta, cilvēks izvairās apzināties pieredzes daļu, kura apdraud 

Es koncepciju (K. Pojļ>Kep, 1994) . Vienlaikus ar Es koncepcijas uzturēšanu spēkā 
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norit pieredzes datu asimilācija. Otrkārt, izprotot Es koncepcijas izpausmes nozīmi 

subjekta opt imāla i funkcionēšanai reālajā pasaulē, ir jāuzsver adekvātu sevis 

vērtējumu nozīme personības struktūrā. Par adekvātuma noteikšanas jomu jāuzskata 

emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi. 

1. 2 . 2 . Emocionāli vērtējošās attieksmes pret sevi saturs 

Vispirms jāakcentē — vairums autoru atzīmē, ka eksistē vispārīgs sevis vērtējums 

un attieksme pret sevi, kas ir vienots monolīts un universāls veidojums un kas ir 

integrējies no atsevišķām kognīcijām, to vērtējumiem un afektiem attiecībā pret 

sevi. Līdz ar to iespējams izšķirt specifiskās emocionāli vērtējošās attieksmes pret 

sevi, ko visbiežāk dēvē par specifiskajiem (parciālajiem, atsevišķajiem, lokālaj iem) 

pašvērtē jumiem un kuras nosaka globālās (vispārīgās) emocionāl i vērtējošās 

attieksmes pret sevi saturu. 

Specifiskās emocionāli vērtējošās attieksmes pret sevi atspoguļo to, kā indivīds 

novērtē sevi attiecībā pret kādu specifisku vērtību, tās izsaka subjekta konkrēto 

izpausmju vērtējumus un attieksmes pret tiem, piemēram, pret noteiktām īpašībām 

un stāvokļiem, attiecībām, spējām, iespējām, fiziskajiem un garīgajiem rakstu

rojumiem, rīcību utt. Atsevišķās emocionāli vērtējošās attieksmes pret sevi var 

šķirt pēc satura, kam tās ir adresētas — par vērtēšanas priekšmetu var kļūt indivīda 

ķermenis, psihiskās īpašības, morālās kvalitātes, sociālās attiecības un milzum daudz 

citu personības izpausmju veidu. Tās ir saistītas arī ar lomu teoriju, jo ci lvēks 

nevar sevi apzināties un definēt, neņemot vērā sociālo lomu sistēmu, kurā viņš ir 

iesaistīts. Piemēram, S. Filips (S. FiUpp, 1975) runā par vērtējumiem atsevišķām 

Es dimensi jām, kas ir atšķirīgas pēc situacionālās attiecību sistēmas.V. Strobe 

(W. Stroebe, 1978) pašvērtējumus saprot kā Es vērtības izjūtas (globālās emocionāli 

vērtējošās attieksmes pret sevi) specifiskās dimensijas. 

Tātad specifiskajām emocionāli vērtējošām attieksmēm pret sevi var būt gan 

situatīvs, gan ilgstošs raksturs, tās var funkcionēt kā operatīvi sevis vērtējumi, kas 

atspoguļo subjekta dzīves apstākļu izmaiņas. Teorētiskajā l iteratūrā parasti tiek 

izdalīti vairāki emocionāli vērtējošās attieksmes pret sevi saturiskie e lementi . Es 

var iztirzāt: 

1) laika kontekstā: Es pagātnē, Es tagadnē (patiesais/īstais Es) un Es nākotnē; 

2 ) kā realitātes vai ideāla attiecību: reālais Es un ideālais Es; 

25 



3) pēc ci lvēka izpausmes sfērām. 

Pagā tnes Es, t agadnes Es un nākotnes Es var p ie l īdz ināt A . Zaharovas 

(A. 3axapOBa, 1993) izdalītajiem sevis vērtējumiem —prognostiskajam, aktuālajam 

un retrospektīvajam. Prognostiskais Es (pašvērtējums) ir subjekta personiskais savu 

iespēju vērtējums un savas attieksmes pret šīm iespējām izpratne. Aktuā la is Es 

(pašvēr tē jums) ve ic vēr tē jumu esošā s i tuāc i j ā un no tā izriet paškontro le . 

Retrospektīvais Es (pašvērtējums) ļauj izprast sasniegto attīstības l īmeni, darbības 

rezultātu sekas, l iek pamatus savas attīstības perspektīvu noteikšanai . Svarīgs tā 

raksturojums ir subjekta kritiskums attiecībā pret sevi. 

Reālā Es un ideālā Es salīdzinājumā nozīmīga ir pakāpe, kādā indivīds spēj sasniegt 

Es ideālu. Šī ir aktuāla psiholoģijas un psihoterapijas tēma, kurai veltīti daudzi 

pētījumi. Piemēram, K. Rodžerss (K. Rogers) ir norādījis, ka reālo Es ir iespējams 

atklāt personīgajā pieredzē, un akcentējis, ka psihiskās veselības saglabāšanai — 

pozitīvai Es koncepcijai — ir nozīmīga abu šo Es kongruence (K. Pojrxcepc, 1994) . 

Ideālais Es saistīts ar nākotni, ar to, kāds cilvēks gribētu kļūt, ar to īpašību apjēgšanu, 

kas nepieciešamas subjektīvas pilnības sasniegšanai. Jo vairāk cilvēks pietuvojas 

raksturojumam, kas viņam nosaka ideālo Es, jo pozitīvāka ir emocionāli vērtējošā 

at t ieksme pret sevi . Turpret ī , ja c i lvēks izjūt l ie lu atšķir ību starp ideālā Es 

raks turo jumu un rea l i tā t i , tad a t t ieksme pret sevi var būt negat īva , sevis 

vērtējums — zems. 

Piemēram, O. Tzengs (O. Tzeng) emocionāli vērtējošo att ieksmi pret sevi 

kognitīvā aspektā traktē un aplūko kā semantisko lauku sistēmu. Priekšstatu sistēma 

par sevi, pēc autora domām, ietver: ideālā Es, pagātnes Es, patiesā Es dažādus 

variantus. Katrs no Es savukārt ir izvietots divās subjektīvās telpās — afektīvajā 

(to izsaka vērtējums, spēks, akt iv i tā te ) un denonatīvajā (to izsaka ideālisms/ 

reālisms). Tātad šajā gadījumā autors piedāvā noteiktu kognitīvo struktūru modeli. 

Tieši šīs struktūras ir pakļautas atsevišķu vērtējumu un att ieksmju izveidei (cit . 

pēc B. CTOJIHH, 1983) . 

Savukārt D. Džons un V. Kails (D. John & W. Keil, 1972) savā pētījumā izdala: 

reālo/ideālo Es un pagātnes/heterorefleksīvo Es. 

D. Ofers (D. Offer, 1987) , pamatojoties uz longitudināla pētījuma rezultātiem, 

nosakot svarīgākās indivīda izpausmes sfēras, kuras ir pakļautas vērtējumam jauniešu 

v e c u m ā , izda la : ps iho loģ i sko Es, soc iā lo Es, s eksuā lo Es, ģ imen i sko Es, 

problēmrisinošo Es. 
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Pazīstama ir amerikāņu psihologa M. Rozenberga (M. Rosenberg, 1979) izpratne 

par Es, kas tiek traktēts kā attieksmes priekšmets. Viņš izdala sekojošas Es jomas: 

ķermeniskais Es, sociālais Es, iekšējais Es, apzinātais/neapzinātais Es, īstais/neīstais 

Es un tiem atbilstošās īpašības. Saskaņā ar šo pieņēmumu autors izdala Es tēlus, 

kas ir savdabīga kognitīvā shēma: 

• īstais Es (kāds es sev liekos īstenībā attiecīgajā brīdī) ; 

• dinamiskais Es (personības tips, par kādu kļūt ir mans mērķis) ; 

• fantastiskais Es (kāds es gribētu būt, ja viss būtu iespējams); 

• ideālais Es (personības tips, kādam, es jūtu, man jābūt, pamatojoties uz 

apgūtajām morāles normām un paraugiem); 

• nākamais vai iespējamais Es (personas tips, par kādu, man šķiet, es varu 

kļūt ; tas nav obligāti pozitīvs tēls) ; 

• idealizētais Es (kādu man patīkami redzēt sevi; šis tēls var ietvert gan īstā 

Es, gan ideālā Es, gan nākamā Es komponentus) ; 

• v irkne iztēloto Es — tēlu un masku, kādās indivīds parādās, lai aiz tām 

noslēptu kādas sava reālā Es negatīvas, slimīgas vai vienkārši intīmas iezīmes un 

vājības (cit. pēc I. Kons, 1969; 6 0 ) . Visi šie tēli daudziem pavedieniem saistīti ar 

ci lvēka sociālo pieredzi un viņa reālo mijiedarbību ar citiem ci lvēkiem. 

D. Ļeontjevs (JJ. JleoHTbeB, 1993; 40—42) runā par Es kā savas personības 

pārdzīvojuma formu, kurā tā atklāj sevi, izdalot vairākas Es šķautnes. 

1. Ķermeniska is jeb fiziskais Es, kas ir sava ķermeņa kā Es iemiesojuma 

pārdzīvojums. 

2. Sociālais lomu Es, kas ir sevis kā kādu sociālo lomu vai funkciju pārstāvja 

izzina. 

3. Psiholoģiskais Es, kas ietver savu īpašību, dispozīciju motīvu, vajadzību un 

spēju uztveri, kā arī atbild uz jautā jumu: "kāds es esmu?". Tas ir Es koncepcijas 

pamats. 

4. Eksistenciālais Es, t. i., sevis kā aktivitātes avota vai pasīva iedarbības objekta 

izjūta, savas brīvības vai nebrīvības pārdzīvojums. 

5. Att ieksme pret sevi vai Es jēga, kurā var izdalīt pašcieņu; att ieksmi pret sevi 

it kā no malas un sevis pieņemšanu, nepastarpinātu emocionālo attieksmi pret 

sevi. Ir iespējama augsta sevis p ieņemšana un zema pašcieņa, kā arī otrādi . 

Att ieksmes pret sevi vienotības integritāte ir autonomija, neatkarība no citu 

spriedumiem. 
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Jāpieņem, ka starp atsevišķajām emocionāli vērtējošajām attieksmēm pret sevi 

pastāv neviennozīmīgas savstarpējās attiecības, tajās katrs indivīds vienā ziņā sevi 

redz augstāk, citā — zemāk par citiem. Tātad atsevišķajām emocionāli vērtējošām 

att ieksmēm pret sevi var būt atšķirīga nozīmība un tās var būt atšķirīgā mērā 

vispārinātas un emancipētas no ārējiem vērtējumiem. Funkcionāli atšķirīgā Es 

dažādo aspektu subjektīvā nozīmība ļauj harmonizēt savas sociālās un personīgās 

pretenzijas, rast optimālu, sev derīgu pašrealizācijas virzienu, kompensēt vājības. 

Neapšaubāmi ir svarīgi, uz ko indivīds balsta savu vērtības izjūtu, piemēram, kura 

darbības sfēra viņam ir nozīmīga. 

Tātad kvalitatīvās atšķirības piešķir emocionāli vērtējošām attieksmēm pret sevi 

diferenciālu raksturu, kā rezultātā katram koncepta komponentam ir sava specifika. 

Tādēļ jāaplūko, kā specifiskās emocionāli vērtējošās attieksmes pret sevi iekļaujas 

globālajā emocionāli vērtējošajā attieksmē pret sevi, kā notiek pretrunu sintēze, 

kā tiek apvienoti pēc satura atšķirīgi sevis vērtējumi un attieksmes pret sevi, jo 

globālā emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi prasa iekšēju vienotību, tās būtība 

ir sevis kā viengabalaina veseluma izpratne. 

Jautā jumu par to, kā veidojas globālā emocionāl i vērtējošā attieksme pret sevi, 

dažādi autori aplūko atšķirīgi. Viens skaidrojums saistās ar izpratni, ka tā ir 

atsevišķo sevis vērtējumu summa (H. Butler & M. Haigh, 1954) . Piemēram, 

D. Freijs (D. Frey, 1983 ; 149) raksta: "Es vērtības izjūta ir pašvērtējumu summa 

a t sev i šķās d imens i j ā s" . Šāda koncepta in terpre tāc i j a uzskatāma par pārāk 

vienkāršotu. 

Izplatītāks ir viedoklis, ka personības izpausmes dažādās jomas un īpatnības, 

kuras var kļūt par emocionāli vērtējošās attieksmes pret sevi objektu, nav vienlīdz 

nozīmīgas. Atsevišķā vērtējuma nozīme ir atkarīga no vērtējamā aspekta nozīmes. 

Šāda izpratne sastopama jau V. Džeimsa darbos (B. JJxceHMC, 1982) , kurš uzskata, 

ka neveiksmes maznozīmīgās dzīves jomās maz iespaido pašcieņu. U n ta i seko 

daudzi autori ( S . Coopersmith, 1967, M. Rosenberg, 1982, C . Wylie, 1974 u. c ) . 

At t i ec īg i mazāknozīmīgāka jām jomām ir mazāka loma globālās emocionā l i 

vē r tē jošās a t t i eksmes pret sevi izveidē (M. Rosenberg, H . Kaplan, 1 9 8 2 ) . 

P iemēram, V. Štrobe (W. Stroebe, 1978) uzskata, ka Es vērtības izjūta var tikt 

traktēta kā sprieduma par Es speciālajām dimensi jām novērtējuma rezultāts: jo 

svarīgāka ir kāda noteikta dimensi ja , jo ciešākai vajadzētu būt sakarībai starp to 

un globālo pašvērtības izjūtu. 
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Eksistē mēģinā jumi veidot sarežģītus h ierarhiskus modeļus (R. Shavelson, 

I. Hubner, G. Stanton, 1976) saistībā ar sevis vērtē jumu. Šajā gadī jumā tiek 

uzskatīts, ka globālais pašvērtējums atrodas hierarhiskas struktūras virsotnē un tas 

var t ikt sadalīts akadēmiskajā un neakadēmiskajā (t. i., saistīts vai nesaistīts ar 

panākumiem māc ībās ) , bet pēdēja is — fiziskajā, emocionā la jā un sociā la jā 

pašvērtējumā. Šāds modelis ir ērts empīriskiem pētījumiem, taču kopumā jāatzīst, 

ka eksistē ļoti daudzveidīgas personības izpausmes jomas un diezin vai tās ir 

iespējams reducēt uz augšminētajām. Pieņemamākā ir šeit paustā ideja par globālās 

emocionāli vērtējošās attieksmes pret sevi hierarhisko struktūru. 

S. Pantiļejevs (C . IlaHTHJieeB, 1991 ,1993) pašattieksmes organizācijas izpratnei 

piedāvā dinamiskās hierarhijas principu. Viņš, runājot par Es jēgu, seko V. Stoļina 

(B. CTOJJHH, 1983, 1985) pausta jām idejām, kuras , kā jau minēts , sakņojas 

A . Ļeontjeva (A. JJeoHTbeB, 1975) uzskatos par personīgo jēgu. S. Panti ļejevs 

pa š a t t i e k sm i t r ak t ē kā Es j ēga s izpausmi sub j ek t am un izdala t a j ā d ivas 

apakš s i s t ēmas — pašvēr tē jošo ( caMOOueHOHHaa) un emoc ionā lo vēr t ību 

(3MOU,HOHaj ibH0 — ueHHOCTHaa) sistēmu, turklāt katra no tām, viņaprāt, specifiski 

ir saistīta ar Es jēgu. Fenomenoloģiski šīs sistēmas atrodas it kā vienā plaknē, taču 

pēc būtības tās ir dažādu līmeņu sistēmas, kas atrodas atšķirīgās attiecībās ar Es 

jēgu (C . īJaHTHJieeB, 1991 ; 37 ) . Autors uzskata, ka atšķirība pastāv pašā vērtēšanas 

mehānismā: sociālais salīdzinājums vai salīdzinājums ar kādu etalonu ir att iecināms 

uz pašvērtējošo sistēmu, bet attieksme pret sevi ir vērtējums Es — Es sistēmas 

ietvaros (turpat; 4 1 ) , tātad nav att iecināma uz ārējiem fenomeniem. Līdz ar to 

tiek izteikts pieņēmums, ka vērtēšanas process attieksmes pret sevi sistēmā ir 

dialoģisks un saistīts ar Es — Es attiecībām. Motīvu hierarhija un noteikta subjekta 

sociālā pozīcija nosaka to vispārīgo formu, kurā Es jēga atklājas subjektam. Turklāt 

katra no divām attieksmes pret sevi sistēmām arī ir hierarhiska. Taču šīs hierarhijas 

ir atšķirīgas. To pamatā ir atšķirīgi attieksmes pret sevi organizācijas principi vienotā 

sistēmā (turpat; 45 ) . Pirmajā gadījumā hierarhija veidojas saskaņā ar M. Rozenberga 

(M. Rosenberg, 1979) izvirzīto psiholoģiskā centrālisma pr incipu, t. i . , j ebkura 

komponenta nozīme ir atkarīga no tā vietas kopīgajā struktūrā. Šo komponentu 

struktūra veidojas, pirmkārt, no to apzinātības skaidrības un, otrkārt, no to secības 

un loģiskās saskaņotības vienam ar otru. Otrajā gadījumā sistēmas komponenti 

vienlaikus ietilpst arī citā hierarhijā, kuru nosaka nevis to subjektīvā nozīmība, 

bet gan personīgā jēga, kuru tie iegūst attiecībā pret jēgu veidojošiem komponentiem. 
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Šīs hierarhijas ir pakļautas jēgas integrācijas principam, saskaņā ar kuru jēdzieniskās 

attiecības ieņem augstāku pozīciju hierarhijā un galu galā nosaka subjekta vispārīgo 

noturīgo attieksmi pret sevi. S. Pantiļejevs saturiski izdala vadošo vai nozīmīgāko 

pašattieksmi kopīgajā struktūrā, kura nosaka vispārīgo toni vai jūtīgurna modalitāti, kurā 

Es jēga izpaužas subjektam. Cit i pašattieksmes sistēmas komponenti iekļaujas tajā 

hierarhiski un ieņem mazāk nozīmīgu vietu nekā kodolstruktūra. Pašu komponentu 

hierarhiju pēc nozīmības nosaka motīvu hierarhija, attiecībā pret kuriem indivīda Es 

tiek apveltīts ar personīgo jēgu (turpat; 93 ) . 

Šie uzskati neapšaubāmi bagātina attieksmes pret sevi izpratni un, lai gan ir 

veikti arī empīriskie pētījumi (B. CTOJIHH, 1983; C. UammeeB, 1991; 1993) , tie 

drīzāk uzskatāmi par saturiski loģiskiem spriedumiem, nekā par praktiskās izpētes 

pamatu. 

Pastāv uzskats (D. Hoge & I. McCarthy, 1984; H. Marsh, 1986) , ka integrālais 

pašvērtējums, kas veidojies no atsevišķiem pašvērtējumiem un globāli emocionāli 

vērtē jošās a t t ieksmes pret sevi, ir atšķir īgi konst rukt i , kur iem ir atšķir īgs 

psiholoģiskais saturs. Šāda jautājuma interpretācija nesaskan ar šī darba ietvaros 

noteikto teorētisko koncepciju, jo arī vispārējā emocionāli vērtējošā attieksme 

pret sevi, tāpat kā atsevišķie sevis vērtējumi un attieksmes pret sevi, ietver gan 

vērtējumu, gan afektu. 

Šīs apakšnodaļas nobeigumā var secināt, ka emocionāli vērtējošā attieksme pret 

sevi funkcionē dažādās formās un veidos, ka tai piemīt gan globāli/vispārīgi, gan 

atsevišķi/parciāli raksturojumi. Tātad eksistē divi sevis vērtējuma un attieksmes 

pret sevi veidi — atsevišķais un vispārīgais. Pēdējais veidojas daudzu dažādu indivīda 

vērtē jumu un emocionālo pārdzīvojumu, kas radušies dažādās s i tuāci jās , un 

atsevišķu situatīvu tēlu, kas satur vispārīgas, raksturīgas pazīmes un priekšstatus 

par savu būtību, integrācijas rezultātā, ņemot vērā to subjektīvo nozīmīgumu un 

izdalot noteiktu hierarhiju. Vispārīgā emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi tiek 

traktēta kā maz dinamiska, vienota un stabila. Līdz ar to var teikt, ka izmaiņas 

emocionāli vērtējošās attieksmes pret sevi struktūrā un kvalitātē var notikt tikai 

tādu faktoru ietekmē, kas aizskar emocionāli vērtējošās att ieksmes pret sevi 

hierarhijas kodolu. Attiecībā uz citām ietekmēm emocionāli vērtējošā attieksme 

pret sevi paliek rezistenta, saglabājot savus pamatraksturojumus, kas nosaka tās 

veselumu un kvalitatīvo savdabību. Svarīga šī pētījuma atziņa — iespējams izdalīt 

atsevišķus sevis vērtēšanas aspektus un tos praktiski mērīt. 
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1 . 2 . 3 . Emocionāli vērtējošas attieksmes pret sevi kvalitatīvie raksturojumi 

Tātad, kā noskaidrots, emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi ir uzskatāma 

par sarežģītu, tās izveides process — par pretrunīgu un nevienmērīgu. Specifiskās 

emocionāli vērtējošās attieksmes pret sevi atrodas dažādos noturīguma un brieduma 

līmeņos, starp tām pastāv neviennozīmīgas saites un tām ir atšķirīga apzinātības 

pakāpe. Nozīmīgāko personības sevis vērtējumu un attieksmju pret sevi sintēze 

atspoguļojas savas būtības izpratnē, kura paredz noteiktu izpausmi. Kāda tā ir? 

Eksistē dažādi viedokļi , un teorētiskajā l iteratūrā tiek iztirzāti vairāki emocionāli 

vērtējošās attieksmes pret sevi kvalitatīvie raksturojumi. Tā var būt: pozitīva/ 

negatīva; pārliecinoša/nepārliecinoša; stabila/dinamiska; adekvāta/neadekvāta; 

augsta/zema. Piemēram, I. Česnakova (H. HecHaKOBa, 1977) izdala sekojošas 

emocionāli vērtējošās attieksmes pret sevi kvalitātes: adekvātums, noturība, dziļums. 

V. Stoļ ins (B. CTOJIHH, 1983) , kurš attieksmi pret sevi traktē Es jēgas kontekstā, 

uzskata, k a to var izteikt ar šādu emocionālu mērījumu palīdzību (un empīriski to 

pierāda): simpātijas/antipātijas pret sevi; cieņa/necieņa pret sevi, ticība sev, kas 

iekšējā dialoga procesā integrējas pozitīvā vai negatīvā personības att ieksmē pret 

sevi. S. Panti ļe jevs (C . FlaHTHJieeB, 1993) pašattieksmi konstruē pēc deviņiem 

faktor iem: iekšējais godīgums, iekšēj ie konfl ikt i , pieķeršanās sev, pašvērt ība, 

pašpārliecība, atspoguļotā pašattieksme, apvainojumi sev, sevis pieņemšana, pašvadība. 

Kā īpašu emocionāl i vērtējošās at t ieksmes pret sevi kompleksu A . Zaharova 

(A. 3axapoBa, 1993) izdala procesuālos rādītājus: pamatotība (argumentēt ība) , 

refleksija, funkcionēšanas ticamība (pašvērtējums funkcionē dažādās modal i tātes : 

kategoriskā, kad viennozīmīgi tiek atspoguļots subjekta personiskais savu īpašību 

vērtējums, vai problemātiskā, kad tiek realizētas neviennozīmīgas att ieksmes pret 

sevi) un iedarbība (kā pašregulācijas mehānisms). 

Saskaņā ar šī pētī juma mērķi un darba fokusu, norobežosimies ar divu kvalitatīvu 

raksturojumu — pozitīvs/negatīvs un adekvāts/neadekvāts — analīzi . Pirmais no 

tiem jāaplūko globālās emocionāli vērtējošās attieksmes pret sevi kontekstā, bet 

otrais — specifisko emocionāli vērtējošās attieksmes pret sevi kontekstā. 

Kā l iecina teorētiskie avoti, globālā emocionāli vērtējošā att ieksme pret sevi 

paredz personības vispārīgu spriedumu par savu vērtību: sevis pieņemšanu vai 

nepieņemšanu; pašcieņas jūtas pret sevi, sevis atzīšanu vai neatzīšanu; apmierinātību 

vai neapmierināt ību ar sevi kopumā utt. Lai arī apzīmējumi ir atšķirīgi, kopīgo 
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uzskatu varētu definēt šadi: emocionāli vērtējoša attieksme pret sevi ir indivīda 

nostādne pret sevi , loira rodas pakāpeniski un iegūst paraduma raksturu, tā izpaužas 

kā sevis atzīšana vai neatzīšana, ko nosaka personisks spriedums par savu vērtību 

un nozīmību (S . Coopersmitn^S-967). Emocionāli vērtējošā att ieksme pret sevi 

atspoguļo pašcieņas attīstības pakāpi, savas vērtības izjūtu, pozitīvu vai negatīvu 

att ieksmi pret to, kas ietilpst Es jomā (M. Rosenberg, 1965) . Izsakoties lakoniski, 

v a r r e zumē t , ka g l obā l ā s e m o c i o n ā l i v ē r t ē j o š ā s a t t i e k s m e s pre t s ev i 

pamatkval i tat īvais raksturojums ir pozitīva vai negatīva emocionāl i vērtējošā 

attieksme pret sevi. Ja šī globālā emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi ir pozitīva, 

tas tiek uzskatīts par optimālu variantu, jo tad tiek realizēta personības produktīva 

akt ivitāte, kas nodrošina maksimālu tās potenciāla izpausmi. To var pielīdzināt 

sevis pieņemšanai, savas vērtības izjūtai. Negatīvas emocionāli vērtējošās attieksmes 

pret sevi sinonīms ir negatīva attieksme pret savu personību, sevis nepieņemšana, 

savas nepilnvērtības izjūta, sevis noliegšana. Piemēram, E. Fromms (E. Fromm) 

pašcieņu aplūko kā pozitīvu pašaktualizāciju, kas bagātina indivīdu, ļaujot mīlēt 

sevi un citus (cit. pēc JH. BJIUDM, 1996; 6 4 ) . Visai pārliecinoši ir M. Rozenberga 

(M. Rosenberg) empīrisko pētī jumu dati par ci lvēka pašcieņas pakāpes ietekmi un 

izturēšanos. Pazemināta pašcieņa padara ci lvēka Es tēlus un uzskatus par savu Es 

nes tab i lus . Indivīdiem ar pazeminātu pašcieņu ir tendence norobežoties no 

apkārtēj iem, rādot t iem neīsto seju (iztēloto Es). Tas tiek darīts, lai slēptu savas 

vājības. Taču nepieciešamība tēlot lomu pastiprina iekšējo sasprindzinājumu. 

Ci lvēki ar zemu pašcieņu ir īpaši viegli ievainojami un jūtīgi pret visu, kas skar 

viņu personību. Viņus visvairāk satrauc citu ci lvēku sliktās domas par viņiem, kā 

arī jebkura neveiksme personīgajā vai darba dzīvē. Rezultātā šiem ci lvēkiem ir 

tieksme uz psihisku izolāciju un bēgšanu no īstenības sapņu pasaulē (cit. pēc I. Kons, 

1969; 6 8 — 6 9 ) . 

Savukārt specifisko emocionāli vērtējošo attieksmju pret sevi kontekstā jārunā 

par tādu kva l i ta t īvu izpausmi kā adekvāta/neadekvāta emocionāl i vērtējošā 

att ieksme pret sevi un šajā gadījumā tradicionāli tiek lietots termins pašvērtējums. 

īpašības un raksturojumi, ko ci lvēki sev piedēvē, ne vienmēr ir objektīvi, ne 

vienmēr citi tām piekrīt, respektīvi, emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi ne 

vienmēr atklāj patieso personības būtību — cilvēka priekšstati par sevi ne vienmēr 

atbilst ī s tenībai . Taču tie v iņ iem liekas pārl iecinoši — neatkar īg i no tā, vai 

pamatojas uz objektīvām zināšanām, vai subjektīvu viedokli, vai tie ir patiesi, vai 
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nepatiesi. Emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi akumulē visu personības dzīves 

pieredzi, taču ar to ne vienmēr pietiek, lai sevi novērtētu pareizi, adekvāti, atbilstoši. 

Tādēļ jautājums par emocionāli vērtējošās attieksmes pret sevi adekvātumu ir īpaši 

aktuāls, jo emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi kā Es koncepcijas komponents 

ir uzvedības determinētajā, tā l ielā mērā regulē indivīda rīcību, palīdz apzināties 

savu vietu dzīvē, izraudzīties profesiju, regulē lēmumu pieņemšanu, ietekmē 

personīgās veiksmes un neveiksmes, tieksmi pēc pašpilnveides. Turklāt jāatzīmē, 

ka vienīgi gadījumā, ja priekšstats par sevi ir adekvāts, var runāt par adekvātu 

rīcību un par tādu personību raksturojošu iezīmi kā briedums. Līdz ar to svarīgi ir 

novērtēt faktu, cik adekvāta jeb piemērota ir cilvēka emocionāli vērtējošā attieksme 

pret sevi. A . Spirkins (A. CnnpKMH, 1972; 150) raksta: "Adekvāts vai neadekvāts 

pašvērtējums rada gara harmoniju, kas nodrošina saprātīgu pārliecību par sevi vai 

nepārtrauktus konfliktus, kas ci lvēku dažkārt noved neirotiskā stāvoklī. Maksimāli 

adekvāta attieksme pret sevi ir pašvērtējuma augstākais l īmenis." 

Teorē t i sk i adekvātuma l īmeņa note ikšanas sakarā parast i runā par tr im 

mērī jumiem: 

1) adekvāta emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi (pašvērtējums); 

2) n e a d e k v ā t i p a a u g s t i n ā t a e m o c i o n ā l i v ē r t ē jo šā a t t i e k s m e pret sev i 

(pašvērtējums); 

3) n e a d e k v ā t i p a z e m i n ā t a e m o c i o n ā l i v ē r t ē j o š ā a t t i e k s m e pre t s ev i 

(pašvērtējums). 

Ja c i lvēkam ir neadekvāti paaugstināta emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi, 

viņš izvēlas darbības, kas viņam nav pa spēkam, un neveiksmes smagi pārdzīvo vai 

atbildību noveļ uz cit iem, tādējādi nesaņemot vēlamo apkārtējo ci lvēku atsaucību. 

Līdz ar to indivīds var meklēt sabiedrību, kas nodrošinātu v iņa paaugst ināto 

pretenziju apmierinājumu. Paaugstināta emocionāli vērtējošā att ieksme pret sevi 

mazina kritisku attieksmi pret sevi, bet šāda attieksme ir uzskatāma par vienu no 

tieksmes pēc pašpilnveides avotiem. 

Neadekvāti zema emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi saistās ar to, ka indivīds 

neveiksmes pārdzīvo dziļāk un smagāk, nekā mierīgs un par sevi pārliecināts cilvēks. 

Reālos panākumus viņš uztver kā nejaušību; daudzas problēmas v iņam šķiet 

neatr is ināmas. Sevis nenovērtēšana mazina aktivitāt i , pazemina iniciatīvu; pat 

izraugoties mērķi, ci lvēki ar pazeminātu emocionāli vērtējošo attieksmi pret sevi 

necer uz panākumiem, viņi neizvēlas grūti sasniedzamus mērķus. Ja zema emocionāli 
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vērtējošā att ieksme pret sevi sasaucas ar noraidošu, neuzticīgu att ieksmi pret 

ci lvēkiem, tad indivīdam var būt raksturīga paaugstināta trauksmes izjūta, bailes 

no negatīva vērtējuma, paaugstināts jūtīgums, tieksme sašaurināt saziņas loku — 

jo viņš necer uz labestīgu attieksmi pret sevi. 

Ja emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi ir adekvāta, nav akcentuēti novirzīta 

(t. i., par maz vērtīga vai pārāk vērtīga), tad indivīds to ikdienā neizjūt, apziņā 

nefiksē, bet gluži vienkārši dzīvo savu, sev atbilstošu dzīvi. 

Ja attieksme pret sevi nav adekvāta, tiek izjaukts psihiskais līdzsvars un mainās 

uzvedības stils. A . Zaharova (A. 3axapoBa, 1993; 28—29) raksta: "Adekvāts 

pašvērtējums ir viena no personības pozitīvajām īpašībām, kas ir nepieciešams 

priekšnosacījums personības labvēlīgai attīstībai, bet neadekvāts —jebkurā variantā 

sarežģī dzīvi, ir konfliktu cēlonis gan pašam ar sevi, gan ar apkārtējiem." Neadekvāta 

emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi var būt par pamatu "melīgu pašaplie-

cināšanās ceļu meklējumiem" (A. CnnpKHH, 1972; 152) . Tā ir neatbilstošu pre

tenzi ju izvēles avots . M. Fr īdmanis (M . OpnffMaH, 1988 ; 63 ) uzskata , ka 

paaugstināts vai pazemināts pašvērtējums, rada neadekvātuma efektu, kas uzskatāms 

par vienu no disharmoniskas personības veidošanās nosacījumiem. 

Tiesa, neadekvāta emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi ne vienmēr tieši koreiē 

ar nevēlēšanos kaut ko sev atzīt. Var būt arī tā, ka cilvēks sevi vērtē adekvāti, bet 

vēlas, lai citi viņu vērtētu savādāk. Jebkurā gadījumā vērtēšanas disonanse, būdama 

iekšējo konfliktu cēlonis un rezultāts, rada konfliktsituācijas — gan iekšējas, gan 

ārējas. 

Jāakcentē , ka emocionāli vērtējošās attieksmes pret sevi veidošanās lielā mērā 

ir atkarīga no ci lvēka panākumu un neveiksmju pieredzes un no viņa izvēlēto 

vērtību atbilstības sociāli nozīmīgām vērtībām. Šajā aspektā ir svarīgi, cik pareizi 

indivīds apzinās savas spējas, cik pareizi novērtē savus potenciāli sasniedzamos 

mērķus. Līdz ar to jārunā par vēl vienu psiholoģijas jēdzienu — pretenziju l īmeni. 

K. Levins (K. Lewin) ar to izprata mērķu grūtības pakāpi, kurus subjekts sev izvirza 

un cenšas sasniegt (cit. pēc ( X XeKxay3eH, 1986) . F. Hope (F. Hoppe, 1930) 

pretenziju līmeni (Es l īmeni) traktēja kā personības īpašību, kurai ir izšķiroša loma 

īpašību un sasniegto rezultātu vērtējumā. V. Džeimss (V. James) rakstīja, ka eksistē 

noteikts atskaites punkts subjektīvajām veiksmēm un neveiksmēm. Viņš akcentēja 

pretenziju un emocionāli vērtējošās attieksmes pret sevi (pašcieņas) savstarpējo 

saistību, ko attēloja sekojošā formulā: 
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panākumi 

pašcieņa = 

pretenzijas. 

Formula nosaka, ka pašcieņas līmenis ir atkarīgs no panākumu un pretenziju 

attiecības. Pretenziju līmenis ir kā mēraukla, pēc kuras indivīds novērtē savas 

darbības rezultātus un tos prognozē. Ci lvēka pretenzijas raksturo uzdevumu grūtības 

pakāpe, kuras attiecīgais cilvēks sev izvirza vai izvēlas reālajai darbībai. Jo augstākas 

pretenzi jas, jo augstākiem jābūt panākumiem, pretējā gadījumā ci lvēks jūtas 

neapmierināts. V. Džeimsa formula būtībā norāda, kādā veidā indivīds var uzlabot 

priekšstatu par sevi — vai nu jāpalielina skaitītājs, vai jāsamazina saucējs, jo attieksme 

pret sevi ir svarīga šo abu rādītāju savstarpējā attiecība (B. JJxeHMC, 1982) . 

Pretenziju līmenis būtiski raksturo personību, jo palīdz indivīdam sevi vērtēt, 

salīdzinot pretenzijas ar vēlamajiem darbības rezultātiem un reālajiem sasniegumiem. 

Tas rosina subjekta aktivitāti , ar to saistās ci lvēka rīcība un sasniegto rezultātu 

pārdzīvojums. Taču jāuzsver, ka panākumi un neveiksmes tiek vērtēti caur subjekta 

Es koncepcijas prizmu. Piemēram, F. Hopes (F. Hoppe, 1930) veiktie pētījumi 

atk lā j , ka viens un tas pats subjektīvais rezultāts var būt panākums vienam un 

neveiksme citam; un, kas var būt panākums vienos apstākļos, var būt neveiksme 

citos. Vēl vairāk — iegūtais rezultāts ir panākums vai neveiksme tikai tādā mērā, 

kādā to aplūko pētāmais. Līdz ar to var teikt, ka katra cilvēka darbības zona, kuras 

ietvaros viņš vērtē savu rezultātu kā panākumu vai neveiksmi, ir ierobežota un 

specifiska. Tā kā indivīds pats izvēlas tos standartus un vērtības, att iecībā pret 

kuriem viņš sevi vērtē, var pieņemt, ka panākumu vai neveiksmju, kompetences 

un nekompeteneces subjektīvā izjūta ir atkarīga no pretenziju l īmeņa un ietekmē 

indivīda att ieksmi pret sevi. To pierāda, piemēram, O' Brīna un S . Epšteina 

(O' Brien & S. Epstein) eksperimenti, kuros pētīta Es vērtības un kompetences 

izjūtas saistība (cit. pēc W. Stroebe, 1978) . 

Nobeigumā jāatbild uz jautājumu, attiecībā pret ko ir iespējams noteikt, vai 

emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi ir adekvāta vai neadekvāta. Praktiski ir 

iespējams izdalīt šādus kritēri jus, ar kuriem var samērot emocionāl i vērtējošo 

attieksmi pret sevi: 

1) testu rezultāti; 

2 ) praktiskās darbības rezultāti; 

3 ) citu ci lvēku dotais vērtējums. 
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Noslēgumā var secināt, ka pastāv divi emocionāli vērtējošās attieksmes pret 

sevi pamatraksturojumi, no kuriem viens attiecas uz globālo, bet otrs — uz specifisko 

emocionāli vērtējošo attieksmi pret sevi. Pirmajā gadījumā runa ir par pozitīvu/ 

negatīvu sevis vērtējumu un attieksmi pret sevi, otrajā gadī jumā runa ir par 

adekvātu/neadekvātu (paaugstinātu/pazeminātu) emocionāli vērtējošo attieksmi 

pret sevi. Turklāt jāuzsver, ka adekvāta emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi ir 

nepieciešams psiholoģisks nosacījums optimālai personības funkcionēšanai un 

pašrealizācijai. 



2. EMOCIONĀLI VĒRTĒJOŠĀS ATTIEKSMES PRET 
SEVI KĀ ES KONCEPCIJAS KOMPONENTA IZVEIDES 

ONTOĢENĒTISKIE PAMATI 

Kā zināms, cilvēks savā attīstībā izdzīvo vairākus vecuma periodus, un katram 

no tiem atbilst noteiktu personības psiholoģisko funkciju un īpašību kulmināci ja . 

Kā noteikt šos periodus? Ir pētījumi, kas pierāda, ka nevis kalendārais vecums, bet 

sociālais un veselības stāvoklis, ģimenes situācija un dzīves apstākļi nosaka ci lvēka 

psihiskās attīstības līmeni (H. Tomae, 1969; L7. Lehr, 1972; R. Bergler, 1966; 

1968) . Taču, aplūkojot personības attīstību, tradicionāli kalendārais vecums tiek 

ņemts vērā kā variants pie grupēšanas. Arī šī darba ietvaros neatkāpsimies no šīs 

tradīcijas, kas būtībā ir optimālākā iespēja teorētiski iztirzāt vecumposmu īpatnības. 

Tajā pašā laikā jāapzinās, ka indivīda hronoloģisko vecumu un attīstības fāzi lielā 

mērā nosaka arī kultūras un sabiedrības vispārīgās iezīmes, sociālekonomiskais 

stāvoklis, vēsturiskā situācija, kurā notiek šī attīstība, kā arī paaudzes īpatnības, 

dzimums un individuāli psiholoģiskās īpatnības. 

Acīmredzot augšminētās problēmas nostādne ir pamats apstākl im, ka nav 

vienotas pieejas vecumposmu dalījumā. Vecumposmu periodu saturu, kas labāk 

ļauj saprast personības attīstības l ikumsakarības, atsevišķu vecumposmu specifiku, 

l a i ka robežas , nosaka per iodizāc i jas autora pr iekšs ta t i par sva r ī g āka j i em , 

būtiskākaj iem attīstības nosacījumiem. Līdz ar to ontoģenētiskajās psiholoģijas 

teorijās neeksistē kāds viens noteikts viedoklis par personības psihiskās attīstības 

kritēr i j iem. Turklāt dažādās teorijās attīstība tiek raksturota no atšķirīgiem skatu 

punkt iem — atkarībā no konceptuālās orientācijas. Piemēram, psihoanalīzē tiek 

akcentēts seksualitātes nobriešanas aspekts, lauka teorijā — psihosociālā adaptācija, 

kognitīvajās teorijās uzsvērtas pieaugošās prāta spējas utt. Pilnīgai Es koncepcijas 

veidošanās izpratnei svarīgi ir visi personības attīstības aspekti, respektīvi, indivīda 

fizisko, sociālo, kognitīvo, emocionālo, gribas, seksuālo īpašību attīstība. 

Neraugoties uz teorētiskajām atšķirībām, tradicionāli tiek uzskatīts, ka savas 
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individuālās būtības un iekšējās pasaules, savu domu, jūtu un uzvedības apzināta 

izzināšana un vērtēšana kļūst iespējama tikai pusaudžu vecumā, bet indivīda Es 

koncepcijas kā personības kodola (šādā izpratnē to var pielīdzināt identitātes izjūtai 

un pašapziņai), kura ļauj ne tikai apzināties savu ārējo pasauli, bet arī izdalīt sevi 

tajā, rašanās periodu, lai arī cik pakāpeniski veidotos tās atsevišķie komponenti , 

uzskata jauniešu vecumu, kad indivīds tuvojas augstāko psihisko funkciju attīstības 

virsotnei. Tā kā pusaudžu un jauniešu vecumposmi ir cieši saistīti, robežas starp 

tiem ir izplūdušas, tad turpmākajā izklāstā tiks lietots jēdziens nobriešanas vecums, 

izdalot tajā divas attīstības fāzes. Pirmajā fāzē veidojas šim vecumposmam raksturīgās 

īpatnības, bet otrajā — notiek to stabilizācija, nostiprināšanās un pilnveidošanās; 

rodas vispārināts priekšstats par sevi, kas iekļaujas personiskā Es izpratnē un 

pārdzīvojumos, notiek sava pasaules uzskata veidošana. Šī fāze seko pēc brāzmainas 

un nevienmērīgas augšanas visos aspektos. Nosacīti var teikt, ka pirmā fāze atbilst 

pusaudžu, bet otrā — jauniešu vecumposmam. 

Pirms raksturot nobriešanas vecumposma nozīmīgākās tendences, jāakcentē 

fakts, ka Es koncepcija rodas pakāpeniski, ka visa iepriekšējā personības pieredze 

ir svarīga, ieliktie pamati lielā mērā nosaka to, kāds indivīds būs, kad kļūs pieaudzis. 

"Orientieri , kas ielikti bērnībā, uztur paši sevi visā cilvēka dzīves garumā, atteikties 

no tiem ir ļoti grūti" (T". EJĪIOM, 1996; 44 ) . Piemēram, S. Epsteins (S. Epstein, 

1993; 18) , iztirzājot globālo emocionāli vērtējošo attieksmi pret sevi, raksta: "Per

sonas ar augstu Es vērtības izjūtu ir internalizējušas mīlošo vecāku daļu: vecāki ir 

bijuši priecīgi par panākumiem un toleranti pret neveiksmēm. Vēlāk tas nozīmē 

optimistisku skatu uz dzīvi un spēju izturēt ārējo spiedienu turpmākajā dzīvē. 

Savukārt personas ar zemu Es vērtības izjūtu ir internalizējušas naidīgo vecāku 

daļu: vecāki ekstrēmi kritiski ir reaģējuši uz neveiksmēm, bet par panākumiem 

izrādījuši īslaicīgu prieku. Turpmākajā dzīvē šāda persona ir jūtīga pret neveiksmēm 

un noraidījumiem, ar tieksmi uz tolerances frustrāciju, pesimistisku skatu uz dzīvi." 

Turpmākajā izklāstā raksturosim nozīmīgākos periodus un šo periodu ieguldījumu 

Es koncepcijas izveidē, iztirzājot vairākas koncepcijas. 

V. Merl ins (B. MepntiH, 1970) Es struktūrā izdala četrus komponentus, kurus 

iesaka aplūkot kā pašapziņas attīstības fāzes: 

1) līdzības sev apzināšanās (aizsākas jau apmēram 11 mēnešu vecumā, kad zīdainis 

sāk atšķirt izjūtas, kuras nāk no viņa ķermeņa, no izjūtām, kuras rodas ārējo apstākļu 

iedarbības rezultātā); 
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2) sava Es kā aktivitātes avota, kā darbības subjekta apzināšanās (rodas 2 līdz 3 

gadu vecumā, kad bērns ir apguvis personu vietniekvārdus, kad izpaužas negatīvisma 

pirmā fāze, par kuru l iecina teikums: "es pats !" ) ; 

3 ) savu individuālo psihisko funkciju apzināšanās pašnovērošanas rezultātu 

vispārināšanas ceļā (aizsākas jaunākā skolas vecuma beigās); 

4 ) sociālt ikumiskais pašvērtējums (vajadzība pēc tā un spēja uz to veidojas 

pusaudžu un jauniešu vecumā, pamatojoties uz uzkrāto darbības un saskarsmes 

pieredzi). 

I. Kons (I. Kons, 1984; 72—73) piedāvā šādu Es ģenēzes izpratni: 

1) zemākais līmenis — neapzināti priekšstati pārdzīvojumu līmenī — pašizjūta 

un emocionālā attieksme pret sevi; 

2) atsevišķu īpašību apzināšanās un pašvērtējums; 

3 ) no atsevišķiem pašvērtējumiem un īpašību apzināšanās veidojas vienots Es 

tēls; 

4 ) šis tēls iekļaujas personības vērtīborientāciju vispārīgajā sistēmā, kas saistīta 

gan ar mērķu, gan līdzekļu, kas nepieciešami šo mērķu sasniegšanai, apzināšanos. 

I. Kons akcentē šo līmeņu funkcionālo sasaisti un vienlaikus autonomiju. 

Kā integratīva teorija, kas lielā mērā sintezē daudzveidīgās psiholoģiskās atziņas 

par personības attīstību, sīkāk ir jāapskata E. Eriksona (E. Erikson) koncepcija. 

Autors centrā izvirza subjekta identitātes veidošanos, kas saistāma ar jaunības 

vecumposmu, kad izveidojas saite starp pagātni un tagadni, kad rodas iespēja īstenot 

vienu no personības attīstības ceļ iem. Iegūtā identitāte īsteno Es vienību. 

E. Eriksons c i lvēka att īst ībā izdala astoņas s tadi jas . Ident i tā tes izveides 

vecumposms sakrīt ar piekto stadi ju. Personības kval i tat īvās pārmaiņas notiek 

katrā no šīm stadijām, un katrai no tām ir savs specifisks attīstības uzdevums. 

E. Eriksons uzskata, ka attīstība norit caur krīzi, kas ir neizbēgams pagrieziena 

punkts, kr i t iskais moments, pēc kura attīstība pagriezīsies vienā vai otrā virzienā, 

izmantojot izaugsmes iespējas, spēju izveseļoties un tālāk diferencēties ( 3 . 3pHK-

COH, 1996; 2 5 ) . Šī turpmākā diferenciācija kļūst arvien saturīgāka "tādā mērā, 

kādā paplašinās indivīdam nozīmīgo ci lvēku loks — no mātes līdz visai c i lvēcei" 

(turpat; 3 2 ) . 

Autors uzsver Ego sintezējošo funkciju, kas jaunības vecumā iepriekšējās dzīves 

fragmentus, iepriekšējās identitātes savieno organizētā tēlā un personificētā geštaltā 

(turpat; 7 3 ) , respektīvi, tas palīdz indivīdam apgūt dzīves pieredzi un vada viņa 
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darbību tā, lai no viņa dzīves dažādām, bieži vien pretrunīgām stadijām un aspektiem 

būtu iespējams sintezēt vienu veselumu — savu personīgo identitāti . Galīgā visu 

iepriekšējo identitāšu savienošana, protams, ir grūts attīstības uzdevums, līdz ar to 

arī šis c i lvēku attīstības posms var būt pretrunu un galējību pilns. 

E. Eriksons uzskata, ka attīstība norit konfliktu — gan iekšēju, gan ārēju — 

veidā, un atklāj divas galējās personības attīstības l īnijas: normālo un anormālo. 

Katram indivīdam jāiziet caur šo konfliktu, uzsūcot sevī tā atrisinājumu. Jauniešu 

vecums ir laiks, kad no jauna jāmēģina atrisināt iepriekšējo gadu krīzes (turpat; 

139) . 

E. Eriksons uzsver, ka, pirmkārt, katrs no vitālas personības e lementiem ir 

sistēmiski saistīts ar visiem pārējiem un ka tie visi ir atkarīgi no katra elementa 

secības un attīstības; un, otrkārt, katrs elements eksistē kādā noteiktā formā līdz 

Ego paredzētā, kritiskā, noteicošā laika iestāšanās brīdim. 

Z īda iņa v ecumā būtu j ā v e i d o j a s f u n d a m e n t ā l a m m e n t ā l ā s v i t a l i t ā t e s 

pr iekšnoteikumam — pamatuzticēšanās izjūtai. Ta veido identitātes pamatus. 

Pamatuzticēšanās trūkums nobriešanas vecumā, kad jāattāl inās no bērnības, var 

radīt nopietnas problēmas, jo uzticēšanās pārvēršas par spēju ticēt (turpat; 113) . 

Agrā bērnība raksturojas ar gribu būt pašam, apliecināt savu autonomiju. Kā 

cēloni tam, līdzīgi Z. Freidam (S. Freud), autors akcentē spēju kontrolēt savus 

izvadorgānus, tiek uzsvērta arī verbalizācijas nozīme. Šī stadija kļūst par galveno, 

lai veidotu attiecību starp labo gribu, naidpilno pašapliecināšanos un kompulsīvu 

pašierobežošanos vai pakļāvīgu iztapību. "Paškontroles izjūta bez pašcieņas 

zaudēšanas ir ontoģenētiskais brīvas gribas avots. Neizbēgami radusies paškontroles 

zuduma izjūta un vecāku ārējā kontrole rada noteiktu tendenci šaubu un kauna 

pārdzīvojumam" (turpat; 119) . Šīs stadijas ieguldījums identitātes krīzē ir ļoti 

nozīmīgs. Šajā laikā notiek pirmā emancipācija no mātes, bet jaunības vecums ir 

attāl ināšanās no bērna dzīves, no pirmējās vides, tātad daudzējādā ziņā atkārto šo 

p i rmo emanc ipāc i j u . Šīs stadi jas ieguld ī jums — vīr išķība būt nea tka r ī gam 

indivīdam, kurš pats var izvēlēties un veidot personīgo nākotni (turpat; 124— 

125 ) . 

Bērnības vecumā tiek uzsvērta lomu spēļu nozīme, jo šajā laikā bērns pārliecinās, 

par kādu personu viņš var kļūt. Šīs stadijas kodols ir trīs aspekti, kuri vienlaicīgi 

gatavo krīzi. Pirmkārt, bērns savās kustībās kļūst brīvāks un uzstājīgāks, kā rezultātā 

veidojas plašāks un viņam neierobežotāks mērķu rādiuss. Otrkārt, v iņa valodas 
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izjūta kļūst tik pilnīga, ka viņš sāk uzdot nebeidzamus jautājumus par nebeidzamām 

l ie tām. Nesaņemot vajadzīgo atbildi , viņš var veidot daudzu l ietu nepareizu 

skaidrojumu. Treškārt, runa un motorika, kas attīstās, ļauj bērnam izplatīt savu 

iztēli uz tik daudzām lomām, ka tas viņu dažkārt biedē. No šīs stadijas bērnam ir 

jāiziet ar iniciatīvas izjūtu, lai reāli izjustu savas ambīcijas un mērķus. Bērnības 

stadijā notiek arī dzimumdiferenciācija, respektīvi, veidojas iedīgļi vīrišķīgai vai 

sievišķīgai iniciatīvai , kā arī dzimumparaugi, kuri kļūst par būtisku sastāvdaļu 

pozitīviem vai negatīviem identitātes aspektiem. Bērni sāk darboties kopā, līdz ar 

to attīstās sadarbības spējas. Starp grupas psiholoģiskajiem fenomeniem vēlākā 

la ikā var veidoties gatavība sekot jebkuram l īderim. Šīs stadijas ieguldī jums 

turpmākā identitātes attīstībā ir bērna iniciatīvas un mērķa izjūtas veidošanās, kas 

ved uz c i lvēka iespēju realizāciju (turpat; 125—132) . 

Skolas vecumā notiek identifikācija ar uzdevumu. Tieši sājā stadijā bērns izrāda 

visl ielāko spēju uz apmācību un disciplīnas ievērošanu. Nokļūstot skolā, kas ir 

patstāvīga pasaule ar saviem mērķiem un ierobežojumiem, sasniegumiem un 

sarūgtinājumiem, bērnā var attīstīties radošās spējas vai, tieši pretēji, var veidoties 

nepilnvērtības izjūta. Sociālajā jomā šī stadija ir izšķirošā, jo veidojas kompetences 

izjūta, kas ir pamats, lai indivīds spētu kooperatīvi piedalīties pieaugušo dzīvē. 

Ša jā laikā par svarīgāko sevis vērtējuma kritēriju kļūst efektivitāte un kompetence 

(turpat; 133—138) . 

Jaunības gadi ir īpaša eksistence starp bērnību un pieaugušā vecumu — tā ir 

fizioloģiskās dzimumnobriešanas laiks un nākamā pieaugušā lomu nenoteiktība. 

Tas ir periods starp bērnību un specialitātes iegūšanu. Šajā laikā krīze var atrisināties 

jaunu identifikāciju ceļā ar vienaudžiem vai līderiem ārpus ģimenes. Jaunas un 

drošas ident i tā tes mek lē jumi visuzskatāmāk izpaužas patstāvīgos cent i enos 

pašnoteikties un saprast citam citu. Tas ir laiks, kad tieksme pēc drošas vienveidības 

izpaužas bezgalīgā jaunu iespēju un iepriekšējo identifikāciju vērtību pārbaudē. 

Tajos gadījumos, kad galējā pašnoteikšanās personīgu vai sociālu iemeslu dēļ ir 

apgrūtināta, rodas lomu sajaukums, t. i., jaunais cilvēks nesintezē, bet pretnostāda 

savas seksuālās, etniskās, profesionālās un tipoloģiskās iespējas un izlemj par labu 

kādai no tām (turpat; 96 ) . 

Šis ir ne t ikai profesionālās identitātes laiks, bet arī laiks, kad ļoti nozīmīga 

kļūst vides ideoloģiskā struktūra, jo bez ideoloģiskās pasaules vienkāršojuma jaunā 

ci lvēka Ego nav spējīgs organizēt pieredzi atbilstoši savām konkrētajām iespējām 

41 



un arvien pieaugošajai iesaistītībai notikumos. Jaunībā indivīds ir daudz tuvāk 

dotajam vēsturiskajam brīdim nekā agrāk. Jaunībā dzīves vēsture krustojas ar 

sabiedrības vēsturi — tiek uzsūkts viss, kas iekļaujas vēsturiskajā loģikā — caur 

mākslu un zinātni, caur drāmu, kino un beletristiku (turpat; 3 6 ) . Šis periods ir 

labvēlīgs tai jaunatnes daļai, kura ir labi sagatavota, lai pievienotos jauna jām 

tehnoloģijas tendencēm, un tāpēc var identificēt sevi ar jaunām lomām, kuras 

paredz kompetenci un jaunrades spēju, šī jaunatnes daļa var pilnīgāk saredzēt 

neskaidro ideoloģiskās attīstības perspektīvu (turpat; 141) . 

E. Eriksons uzsver arī kognit īvo spēju att īst ību, pamatojot ies uz Ž. Piažē 

(J. Piaget) secinājumiem. Šajā laikā tas ir spēcīgs instruments jaunības uzdevumu 

risināšanā, jo tas nozīmē, ka ir iespējams operēt ar hipotētiskiem apgalvojumiem 

un ir iespējams iedomāties potenciālās attiecības — neatkarīgi no tā, vai tās var 

konkrēti pārbaudīt. 

Šī stadija beidzas tikai tad, kad notiek identitātes kristalizācija, t. i., pēc kvalitatīvām 

un kvantitatīvām izmaiņām personībā, kuras noteiks visu turpmāko dzīvi. 

Moratorijs — tā ir identitātes atlikšana tiem, kas vēl nav gatavi pieņemt atbildību 

un gribētu dot sev laiku sagatavoties atbildei: "kas es esmu?", "kāds es esmu?". 

Psihosociālā moratorija laikā jaunie cilvēki ar personīgiem lomu eksperimentiem 

var atrast savu vietu sabiedrībā, nišu, kura ir noteikta un precīzi viņiem atbilst. 

Kanādiešu psihologs D. Mars i ja (D. Marcia, 1980 ) , sekojot E. Eriksona 

uzskatiem, identitātes krīzē izdala četrus līmeņus. 

1. Difūzā identitāte — kad indivīds vēl nav izvēlējies un neatrodas krīzes periodā. 

2. Iepriekšnolemtība — kad cilvēks vēl nespēj patstāvīgi pieņemt lēmumus, 

koncentrējas uz savu nākotni, pasaules uzskatu un dzimumu lomu atbilstoši tam, 

kādu viņu gribētu redzēt citi, respektīvi, viņš ir iekļāvies pieaugušo attiecību sistēmā, 

bet nav to izdarījis patstāvīgi. 

3. Moratorijs — kad jaunais cilvēks atrodas pašnoteikšanās procesā. Tas izpaužas 

plašā un pretrunīgā cilvēka uzskatā par personīgo dzīvi, kad ci lvēks cenšas atrast 

kompromisu starp personīgām vēlmēm, vecāku gribu un sociālajām prasībām. 

4. Nobriedusi identitāte — tas nozīmē, ka indivīda krīze ir noslēgusies, viņš ir 

atradis sevi un praktisko pašrealizāciju. Indivīds apliecina nopietnību nākotnes 

vērtējumos, balstoties uz personīgiem priekšstatiem. 

E. Eriksons diferencē arī nevēlamās Ego identitātes formas — negatīvo identitāti 

un identitātes sajaukumu. Pēdējais izpaužas tajā periodā, kad jaunais ci lvēks izjūt 
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sarežģītu pārdzīvojumu gammu, kas saistīta ar tuvības vajadzības rašanos, galējo 

profesijas izvēli, psihosociālo pašnoteikšanos (turpat; 177) . Negatīvā identitāte 

nosaka to, ka cilvēki cenšas nebūt tādi, kādus tos vēlas redzēt sabiedrība. Negatīvā 

identitāte ir kroplīgi veidota no iepriekšējām identifikācijām un lomām, kuras 

krit iskajās attīstības stadijās likās visnevēlamākās vai bīstamākās, bet tajā pašā 

laikā visreālākās. Citos gadījumos negatīvo identitāti determinē nepieciešamība 

atrast nišu un aizsargāties no pārliekiem ideāliem, ko prasa vecāku slimīgās ambīcijas 

vai aktualizē augstākstāvošas autoritātes ( 3 . SpmccoH, 1996; 84 ) . 

Šīs stadijas pozitīvais iznākums ir pārliecība, ka aktīvs, izvēlīgs Es ir vadošais un 

spēj būt priekšgalā sociālajām struktūrām, kuras šai vecuma grupai piedāvā savu 

vietu (turpat; 259) . 

Tātad nobriešanas periodā būtu jāveidojas iekšējās ident i tātes izjūtai . Lai to 

izjustu, j auna j am c i lvēkam jāiegūst pārl iecība par to, ka viņš ir tas pats c i lvēks , 

kurš saglabā savu Es l a ikā un dažādās interpersonālās s i tuāc i jās ; ka ci t i c i lvēki 

viņu uztver kā līdzīgu pašam sev la ikā un dažādās s i tuāc i jās ; ka cit i v iņu uztver 

tāpat kā v iņš uztver sevi, kā raksta E. Eriksons (turpat ; 9 6 ) , jāsa jūt sa ikne 

starp to, par ko viņš ir k ļuvis i lgajos bērnības gados un par to, par ko viņš 

varētu kļūt nākotnē , starp v iņa priekšstat iem par sevi un to, kādu viņaprāt 

v iņu redz c i t i un ko v iņ i no v iņa gaida. Gal īgā visu ident i tā tes e l ementu 

savienošanās vienā punktā izrādās diezgan grūts uzdevums. Stabi la iekšējās 

ident i tātes izjūta ir šī perioda beigu pazīme un pr iekšnosacī jums, lai veidotos 

pieaudzis indiv īds . 

E. Eriksons uzsver, ka jauniešu vecumā veidojas noturīga identitāte — iekšēji 

saskaņotu priekšstatu par sevi sistēma. 

Kādi ir cēloņi tam, ka indivīds var apzināties sevi, ka Es koncepci ja kļūst 

noturīgāka un ka tajā notiek kval i tat īvas izmaiņas? Lai atbildētu uz šo jautā jumu 

un sniegtu nobriešanas vecumposma raksturojumu, atspoguļojot personības 

attīstības reālos aspektus, jābalstās uz trim tradicionālajām pieejām, kas aplūko 

indivīda attīstību, t. i., bioģenētisko, socioģenētisko un psihoģenētisko. Pēdējā 

no tām ir daudzšķautņaināka, šīs pieejas ietvaros var izdalīt vairākus virzienus: 

psihodinamisko, kognit īvo un personoloģisko. Protams, bioloģiskā, sociālā un 

psiholoģiskā fenomena izdalīšana ir zinātniska abstrakci ja , jo šie trīs faktori 

savstarpēj i ir cieši saist ī t i un cits citu i e t ekmē . Taču teorēt i ska jā izklāstā 

uzskatāmības labad šādu strukturētu pieeju saglabāsim. 
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Bioloģiskie nobriešanas aspekti. 

Sasaiste starp fiziskajiem un psihiskajiem procesiem ir tikusi aplūkota vairākās 

teor i jās . V ā c u psihologs H. Remšmi t s (H. Remschmidt) izvērtē tr īs no tām 

(X. PeMuiMHffT, 1994; 82—83) . 

1. Psihofiziskais paralēl isms — fiziskie un psihiskie procesi norit paralēl i , 

neiespaidojot viens otru. Šī teorija ir pretrunā ar ikdienas pieredzi. 

2. Mācība par identitāti —ķermenis un dvēsele ir vienas un tās pašas realitātes 

dažādas puses. Šī teorija ir abstrakta un prasa papildus hipotēzi par to, kāda ir 

minētās realitātes daba. 

3. Empīriskais duāl isms — psihiskais un fiziskais eksistē šķirti, bet mi j ie

darbojas. Jāpiekr ī t autoram, ka šis ir visreāl ist iskākais modelis . Fizioloģiskās 

izmaiņas l i ek pamatus indivīda psihiskās un psihosociālās dzīves pārveidei, taču 

pašas par sevi to neizsauc. No tā izriet, ka fizioloģiskās izmaiņas ir psiholoģisko 

un psihosociālo izmaiņu priekšnosacījums. Piemēram, vairogdziedzera pastiprināta 

darbība pal ie l ina pusaudžu uzbudināmību un kair ināmību. Pusaudžu fiziskā tēla 

disharmoni ja projecējas arī uz apkārtējo pasauli, ko viņi uztver kā konfl ikt iem 

pilnu un sasprindzinātu. 

Bioloģiskās izmaiņas, kas saistās ar dzimumnobriešanu, atklāj nobriešanas fāzi 

un l iek pamatu turpmākaj iem attīstības procesiem. Nobriešanas vecumposma 

sākumā, pēc samērā vienmērīga attīstības posma indivīds sāk strauji augt. No

tiekošās izmaiņas tiek regulētas hormonāli . Endokrīnā pārveide, no vienas puses, 

sagatavo dzimumnobriešanu — parādās sekundārās dzimumpazīmes, no otras — 

nodrošina nozīmīgas funkcionālas un morfoloģiskas izmaiņas dažādās orgānu 

sistēmās. T ā kā augšana notiek galvenokārt uz ekstremitāšu rēķina, tad ķermenis 

veidojas neproporcionāls, kustības kļūst stūrainas. Paliel inās fiziskais spēks, notiek 

galvas smadzeņu strukturālas un funkcionālas izmaiņas. Rodas pārmaiņas arī ārējā 

izskatā, kas , protams, rada pastiprinātu interesi par sevi. Atrās transformācijas, 

kas notiek pubertātes periodā, ir jāintegrē noturīgā identitātes izjūtā, nepārtraukti 

jāpielāgojas fiziskām un fizioloģiskām izmaiņām. Ša jā la ikā dzimumidentif ikāci ja 

sasniedz augstāku l īmeni nekā iepriekšējā vecumposma. Jāuzsver, ka fiziskā 

attīstība, ieskaitot organisma konstitucionālās īpatnības un nobriešanas tempu, 

būtiski ietekmē personības psihiskos procesus. 

I. Kons (1984; 1985; M. KOH; 1975; 1984) un H. Remšmits (X. PČMIIIMHMT, 

1994) uzsver ķermeņa patstāvīgo un pagaidu iezīmju ietekmi uz indivīda uzvedību 
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un psihi. Svarīga loma šīm iezīmēm ir arī Es koncepcijas veidošanās procesā. 

Piemēram, I. Kons (M. KOH, 1975) uzskata, ka pastāv somatiskā tipa (endomorfais, 

mezamorfais, ektomorfais) pastarpināta ietekme uz psihi, jo šie tipi pēc veiktaj iem 

pētījumiem nav vienlīdz pievilcīgi. Tā kā ārējais izskats ir ļoti svarīgs Es koncepcijas 

elements, tad būtu jāņem vērā faktori, kas rada nemieru, respektīvi, jaunais cilvēks 

sev jautā : "vai es esmu pietiekami pievilcīgs?", "vai man ir pievilcīgas ķermeņa 

formas?". Kritērijus, pēc kuriem izvērtēt atbildes uz šiem jautājumiem, lielā mērā 

nosaka sabiedrības piedāvātie standarti. 

Nozīmīga ir arī sociālā reakci ja uz izmaiņām indivīda ārējā veidolā, jo arī šī 

reakcija tiek iekļauta priekšstatos par sevi, respektīvi, ietekmē sava fiziskā aspekta 

vērtējumu. Jaunais ci lvēks salīdzina sevi ar vienaudžiem, ar priekšstatiem par 

normu attiecībā uz augumu, izmēriem, svaru, proporcijām utt. Ja ir atrasts pozitīvs 

apstiprinājums: "esmu pievilcīgs", tad tas labvēlīgi ietekmē indivīda emocionāl i 

vērtējošo att ieksmi pret sevi un otrādi. "Augums, spēks un dzimumnobriešanas 

pazīmes l ielā mērā nosaka indivīda stāvokli vienaudžu vidū, tādēļ kļūst par viņa 

sasprindzinātas intereses un uzmanības objektu" (H. KOH, 1975 ; 13 ) . 

Kā zināms, attīstība norit nevienmērīgi, un tas veido specifisku situāciju klasē, 

jo fiziskās attīstības līmenis iespaido gan skolēnu intereses, gan uzvedības stilu. 

Vienā un tajā pašā vecumā sastopami gan akcelerāti , gan retardāti . Starpība 

attīstības tempā manāmi ietekmē psihi un Es koncepciju. Akcelerāti jūtas drošāk 

vienaudžu vidū un viņu Es tēls ir izdevīgāks. "Agra fiziskā attīstība dod priekšrocības 

auguma, fiziskā spēka ziņā utt. , veicina l ielāku prestižu vienaudžu vidū. Savukārt 

retardātus biežāk nomoka mazvērtības izjūta, grūtības emociju izpaušanā, viņi biežāk 

nekā akcelerāti izjūt nepilnvērtību" (I. Kons, 1985; 37 ) . 

H. Remšmits pat atzīst, ka akcelerātu intelekts ir nedaudz augstāks, v iņ iem ir 

labākas sekmes mācībās, viņi pārspēj vēlu nobriestošas personības attīstībā un 

līdz ar to saņem l ie lākas apkārtējo simpāti jas, ir hdzsvarotaki, pār l iec inātāki par 

sevi, ir mazāk kautrīgi . Pretstatā tam — vēlāk nobriedušaj iem ir mazāk ticības 

sev, va i rāk bažu un mazāk spēju īstenot savus p lānus . īpaš i nozīmīga agra 

nobriešana ir zēniem (X. PeMUiMHjjT, 1994; 8 5 ) , jo , acīmredzot, parādoties 

l i e lākam fiziskajam spēkam un sekundāra jām dzimumpazīmēm, viņi iegūst 

pozitīvāku sociālo novērtējumu. 

Tātad ārējam izskatam ir ārkārtīgi svarīga nozīme Es koncepcijas veidošanās 

procesā, jaunie cilvēki tam pievērš lielu uzmanību. 
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Sociālie nobriešanas aspekti. 

Nobriešanas periodā risinās ari daudzveidīgas pārmaiņas sociālajā jomā. Sociālo 

attīstības teor i ju kontekstā (K. Levins (K. Levin); Dž. Elders (G. jr. Elder); 

C. Kūlijs (C . Cooler); Dž. Mīds (G . Mead); A . Petrovskis (A. FleTpoBCKHH) 

apkārtējās vides procesiem personības attīstībā t iek piedēvēta izšķiroša nozīme, 

vide tiek aplūkota kā galvenais psihiskās attīstības avots. 

Šādā skatījumā personības jēdzienā tiek akcentēta indivīda kā sabiedrības locekļa 

izpratne, u n attīstības gaitā t iek uzsvērtas viņā integrētās, sociāli svarīgās iezīmes, 

p iemēram, normatīvo sociālo lomu diapazona paplaš ināšanās , kas izpaužas 

mijiedarbībā ar citiem. Var uzskatīt, ka socioloģiski nobriešanas laiks beidzas līdz 

ar jaunā ci lvēka integrāciju pieauguša cilvēka dzīvē. 

V iena n o nobriešanas vecuma iezīmēm ir sa ist ī ta ar pāror ientēšanos no 

pieaugušajiem (vecākiem, skolotājiem) uz vienaudžiem. Saskarsme ar vienaudžiem 

ir nozīmīgs informācijas avots, savstarpējo attiecību veids, emocionālo kontaktu 

iespēja. Iesaistīšanās vienaudžu sabiedrībā paplašina iespējas pašapliecināties, palīdz 

atrast jaunus pašizteiksmes līdzekļus, palīdz apgūt jaunas lomas, palīdz pilnveidot 

saskarsmes prasmes, dod sevis vērtējuma kritērijus. Grupa ļauj iegūt noteiktu sociālo 

statusu. Kā zināms, A. Maslovs (A. Masfou/) vajadzību hierarhijā izdala arī vajadzību 

pēc personības atzīšanas, kas stiprina pašcieņu un pašvērtības jūtas. Par vadošo 

uzvedības motīvu nobriešanas perioda sākumā kļūst iespēja apliecināt sevi vienaudžu 

vidū, iekarot autoritāti, vienaudžu cieņu un uzmanību. Tātad ļoti svarīgi, lai indivīds 

t iktu atzīts, lai izjustu piederību grupai. Saskarsme ar vienaudžiem ļauj arī izzināt 

sevi. I. Kons (1984; 4 6 ) raksta: "Jaunais cilvēks vienmēr sevi salīdzina ar grupas 

Mēs tēlu — tipisku sava vecuma vienaudzi, jo izzināt un saprast sevi var tikai 

redzot savu atspoguļojumu otra cilvēka personības spogulī." 

Saskarsme l ie lā mērā nosaka to, kā veidosies indivīda priekšstats par sevi, jo 

pirms savu īpašību izzināšanas un novērtēšanas ir jā iemācās izzināt un novērtēt 

otra c i lvēka īpašības. A . Gurkinas (A. rypKHHa) veiktā pētī juma secinājumi ir 

šādi : īpašību loks, ko jaunais ci lvēks apzinās atklāj is vienaudža personībā, kā arī 

secība, k ādā v iņš tās ir apzinājies, ir pilnīgi adekvāt i tam, kā v iņš tās apzinās 

at t iec ībā pret sevi pašu. Pakāpeniskā savu īpašību izziņā saglabājas tā pati 

pēctecība, kas c i tu ci lvēku izziņā, t. i., sākotnēji tiek izdalīti fiziskie raksturojumi, 

pēc tam īpašības, kas saistītas ar kādu darbību, un beidzot personības īpašības, 

kas saistītas ar iekšējo pasauli . Kā redzams, otra c i lvēka izzināšana apsteidz 
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pašizziņu un tā kļūst par pašizziņas atbalstu un avotu (cit. pēc L. Božoviča, 1975; 68) . 

Vecāku ietekme šajā la ikā ir ierobežota, vienaudžu viedokl is ir svarīgāks, 

taču vērt ību or ientāc i ja , sociālo normu izpratne, morāles vērtē jumi visupirms 

tomēr ir atkarīgi no vecākiem. Vienla ikus ar vajadzību pēc saskarsmes pal ie l inās 

arī saskarsmes izvēlīgums, rodas t ieksme pēc v ientul ības , kas saistīta ar savas 

apkārtē jās pasaules un citu c i lvēku dziļāku izpratni un at t ieksmju ve idošanu. 

Arī nobriešanas vecuma otrajā fāzē svarīga ir saskarsme ar vienaudžiem. Jaunieši 

pārdzīvo šīs saskarsmes rezultātus un savu statusu grupā — šajā la ikā notiek 

diferencēšanās pēc emocionālās pievilcības — iezīmējas robežas starp sociometrisko 

zvaigžņu un izolēto grupējumiem. Apmierinātība ar savu statusu grupā ir nozīmīga 

Es koncepcijas veidošanās procesā. 

Līdzās vajadzībai pēc piederības kādai grupai izpaužas vajadzība pēc emocionālā 

si ltuma un kontakta ar otru ci lvēku. Spēcīga ir nepieciešamība pēc intīmas, dziļas 

saskarsmes — draudzības, mīlestības, — ko raksturo saprašanās, atklātība, jūtu 

nesavtība. "Draudzība ir kā savdabīga psihoterapijas forma — tā jauniet im ļauj 

izteikt jūtas, kas piepilda viņu, un saņemt atbalstu, tā nepieciešama, lai viņš spētu 

pašapliecināties" (M. rpaHOBCKan, 1988; 3 7 1 ) . Šajā laikā ir īpaša nepieciešamība 

izjust sevi saprastu. "Draudzība ir kā pašatklāsmes skola un citu ci lvēku sapratnes 

skola" (I. Kons, 1985; 107) . 

Tātad interese par vienaudzi, pārdomas par viņa īpašībām, uzvedību, ļauj 

jaunajam cilvēkam ieskatīties sevī, analizēt savu uzvedību saskarsmē, tikt skaidrībā 

ar savām jūtām. Tādējādi var teikt, ka saskarsme lielā mērā nosaka to, kā veidojas 

priekšstats par sevi un attieksme pret sevi. 

Jāsecina, ka arī izmaiņas sociālajos kontaktos raksturo nobriešanas posmu. Tā 

ir, pirmkārt, tieksme pēc neatkarības no vecākiem un sabiedrības l ikumiem, no 

vienas puses, bet, no otras — vajadzība pēc atbalsta un savas vietas sabiedrībā, 

otrkārt , tādas grupas nepieciešamība, kas piedāvā vērtē jumu un emocionālu 

atbalstu. 

Iztirzājot psiholoģiskos nobriešanas aspektus, kā pirmā jāmin psihodinamiskā pieeja, 

kas galveno akcentu attīstībā liek uz bērnības pieredzi, kad veidojas psiholoģiskie 

aizsargmehānismi, Ego un Superego. 

Psihodinamiskajās personības teorijās attīstība tiek aplūkota no četriem 

aspektiem (T. EJIHDM, 1996) : 

1) psihes struktūras veidošanās; 
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2 ) psihoseksuālā att īst ība, kas nozīmē pāreju no infanti lās uz nobriedušu 

seksualitāti jeb patiesu seksualitāti; 

3 ) attiecības ar cit iem cilvēkiem; 

4 ) psiholoģisko aizsargmehānismu veidošanās. 

īpaši l iela nozīme attīstības procesā tiek veltīta psihoseksuālajai attīstībai. Tiek 

uzskatīts, ka nobriešanas vecums vai, specifiskā terminoloģijā runājot — ģenitālais 

vecumposms, kad personības tapšanas gaitā indivīds sasniedz patieso seksualitāti , 

ir noslēdzošais. 

Kognitīvā pieeja personības attīstībā akcentē ci lvēka uzvedības iziezīmju maiņas līdz 

ar domāšanas attīstību. Tām lielu vērību pievērsis šveiciešu psihologs Z. Piažē. 

Viņš savu pētījumu rezultātā ir izdalījis kognitīvās attīstības stadijas, kuras atklāj 

domāšanas pilnveidošanās sakarības. Pēc Z. Piažē (cit. pēc X. PCMIIIMHJJT, 1994; 

99—101 ) domām, attīstība ir nepārtraukta divu procesu— asimilāci jas , t. i., 

ārējo iespaidu un notikumu iekļaušana subjektīvo saišu sistēmā, un akomodācijas, 

t. i., subjektīvo shēmu izmaiņas ārējo notikumu ietekmē, mijiedarbība, kas paredz 

arvien l i e l āku not iekošā apjēgšanu. Nobriešanas perioda sākumā kogni t īvā 

attīstība sasniedz formālo operāciju stadiju, kad domāšanas operācijas nesaistās 

ar konkrē t i em pr iekšstat iem. Es koncepci jas veidošanās aspektā tas ir ļoti 

nozīmīgi, jo paplašina introspekcijas iespējas un rada spēju vispārināt plašo iegūtās 

pieredzes spektru. Formālā abstraktās domāšanas stadija atbrīvo indivīdu no 

konkrētās piesaistes objektiem, ļauj aplūkot spriedumus kā hipotēzes, no kurām 

var izdarīt dažādus secinājumus. Būtiskas strukturālas izmaiņas kognit īvajā sfērā 

notiek trijos virzienos. 

1. Att īstās kombinēšanas spējas, kas ļauj klasificēt priekšstatus saskaņā ar 

patvaļīgi izvēlētiem augstākās kārtas kritēri j iem. Kombinējot priekšstatus, var 

sistemātiski izzināt pasauli, atklāt iespējamās izmaiņas. 

2. Propozicionālo orientāciju attīstība, kas ir prāta darbība, ko veic nevis ar 

priekšstatiem, bet ar pastarpinātiem jēdzieniem. Tas dod iespēju analizēt jebkuru 

situāciju, neatkarīgi no reālajiem apstākļiem, kļūst iespējama personīgo domu 

refleksija, domāšana sāk pakļauties formālajai loģikai. 

3. Hipotētiski deduktīvās domāšanas izveide. 

Arī Ļ. Vigotskis (Jl. BbirorcKHH, 1983) atzīst, ka šis ir kva l i ta t īv i j auns 

domāšanas posms. Sajā periodā turpina attīstīties teorētiskā domāšana, domāšanas 

operāci jās parādās pilnīgi jaunas formas, indivīds pāriet uz augstākas formas 
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intelektuālo darbību — domāšanu jēdzienos, kas ir jauns intelektuāls mehānisms. 

Autors uzsver, ka šis process ietver sevī dziļas izmaiņas gan domāšanas saturā, gan 

formā. Domāšanas saturs transformējas jēdzienu veidošanā, kas rada iespēju atklāties 

objektīvai sabiedriskai apziņai, sabiedrības ideoloģijas pasaulei. Jaunais ci lvēks spēj 

abstrahēt ies no konkrē t i uzskatāmā materiāla , spēj spriest vārdiski , att īstās 

klasifikācijas, analoģijas, vispārināšanas spējas. 

Gan Ž. Piažē, gan Ļ . Vigotskis atzīst, k a domāšanas j aunā kva l i t ā te ļauj 

indivīdam interesēties par abstraktaj iem priekšmetiem — mūziku, filosofiju, 

politiku. Taču Ļ. Vigotskis uzsver arī domāšanas pretrunīgumu, kas izpaužas 

domāšanas saturā. 

Iespēja veidot prāta slēdzienus, sekojot kombinēšanas un formālās loģikas 

l i kumiem, ļauj izvirz ī t h ipotēzes , izdarīt s e c inā jumus un ek spe r imen tā l i 

pārbaudīt to pareizību. Indivīds uzdevumu r is ināšanā sāk izmantot dažādas 

stratēģi jas, parāda domāšanas un spriedumu elastību, spēj saskatīt pr iekšmetus 

un parād ības no dažādiem redzes leņķiem. Kvalitatīvi nozīmīgākais domāšanā, 

kas ve ido jas šajā la ikā , ir spēja uzdevumu ris ināšanā meklē t visus iespējamos 

variantus un atrast efektīvākos. Rodas interese par dažāda veida abstraktām 

problēmām — pol i t iku , individuālo brīvību un ci tām. Veidojas spēja operēt ar 

ideālām s i tuāc i j ām un apstākļ iem, kas l i e l ā mērā rada pretenzijas pieaugušo 

pasaulei . T ā kā iegūts dziļāks, v ispār inātāks skat ī jums uz l ietām, iespējama arī 

pasaules uzskata, ideālu veidošana. 

Minētās izmaiņas kognitīvajā struktūrā veido introspekcijas spēju, kas ir īpaši 

nozīmīga Es koncepcijas tapšanas procesā, jo kļūst iespējams novērtēt personīgās 

domas, jū tas un uzvedību. Lai tas varētu notikt, nepieciešams izdalīt subjektu un 

objektu. Jaunie cilvēki iegūst spēju reģistrēt savas personīgās un apkārtējo ci lvēku 

reakcijas. Otrs nozīmīgākais introspekcijas aspekts — jaunais cilvēks spēj atšķirt 

pretrunas starp domām, vārdiem un darbiem. 

Kā atzīmē Ļ. Vigotskis (J7. BbirorcKHH, 1983) , galvenais, kas jāuzsver pašapziņas 

veidošanās procesā — ka līdz ar to pa īstam ir iespējams sākt saprast savu iekšējo 

pasauli un, pateicoties tam, ka veidojas jēdzieni, iespējama pašuztveres intensīva 

attīstība, pašnovērošana, iekšējās eksistences izzināšana un savu pārdzīvojumu 

izpratne. Ļ . Vigotskis uzskata, ka nobriešanas vecuma sākumposmā domāšana 

jēdzienos nav vadošā domāšanas forma, tā atrodas veidošanās procesā starp 

priekšstatiem (no iepriekšējās attīstības stadijas) uz jēdzieniem. 
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Intelektuālā attīstība, pēc Ž. Piažē uzskatiem, ir arī bāze morālai attīstībai. 

Nobriešanas vecumā iezīmējas krasa personības nobīde uz dziļākiem integrāliem 

morāliem vērtējumiem, veidojas ideāls, kas kļūst par indivīda uzvedības motīvu. 

Tātad nobriešanas vecumposma aizsākas indivīda domāšana jēdzienos, kas ir 

pamats spējai sistematizēt un vispārināt priekšstatus par sevi, izprast savu darbību, 

rīcību un pārdzīvojumus. 

Personoloģiskā pieeja personības attīstībā pirmajā plānā izvirza apziņu un pašapziņu, 

paredzot, ka personības attīstība ir radošs dzīves mērķu un vērtību veidošanās un 

realizācijas process. 

Personības tapšanu caur sava Es atklāšanu aplūko vācu psihologs E. Sprangers 

(E. Spranger). Au tor s par ps ih iskās a t t ī s t ības pamatkr i t ē r i j u izvirza savas 

individual i tātes apzināšanās procesu — Es atklāšanu, taču viņš arī uzsver, ka 

"pašizpratne dažreiz ir vēl vairāk ierobežota nekā citu saprašana. Pilnīgā izpratnē 

ietilpst viedoklis, kas sniedzas pāri savai pašbūtībai. Subjekts pats sevi saprot tikai 

l ielākās sakarībās, kas sniedzas pāri viņa šaurajai subjektivitātei. Jo vairāk viņš šīs 

sakarības uzņem sevī kā garīgu formu, kas aizvien pieaug, un tās apzinās, jo bagātāka 

top pašizpratne" (E. Sprangers, 1929; 8—12) . Autors izdala trīs galvenos aspektus, 

kas raksturo Es atklāšanu. 

1. Sava Es atklāšana, kas ir individualizācijas (metafizisks) pamatpārdzīvojums. 

2. Pakāpeniska dzīves plāna rašanās, kas ir pašbūtības (formas) iekļaušanās dzīvē. 

3. leaugsana atsevišķās dzīves nozarēs, kas ir zināma izvēle dažādajās dzīves jomās. 

A r gar īgo Es a tk lāšanu nav jāsaprot , ka indiv īdam līdz šim nav bij is Es 

pārdzīvojumu — arī bērnam ir savs Ego, bet viņam tas ir pašsaprotams, viņš to 

neapzinās. Jaunības gados notiek "skata vēršana uz iekšpusi (refleksija), atklāšana, 

ka subjekts ir pasaule pati par sevi, kas uz visiem laikiem kā saliņa ir atdalīta no 

citām pasaulēm, lietām un ci lvēkiem" (turpat; 34 ) . E. Sprangers uzsver, ka Es 

neatklājas uzreiz, tādēļ rodas iekšēja spriedze, kas rada pretrunīgas īpašības, tieksmes 

un tendences, kas savstarpēji gan cīnās, gan pastāv līdzās, nosakot jaunā cilvēka 

nestabilitāti , kurš sākumā sevi nesaprot, jo redz kustību tikai no virspuses, viņš vēl 

nesaprot īsto būtību un dziļāko motivāciju. Jaunietī rodas jauna Es izjūta, mostas 

apziņa, k a radusies dziļa plaisa, kas šķir Es no Ne Es. Subjektivitāte top pasaule 

pati par sevi. Tās dabiskas sekas ir refleksija, jaunietis jautā : "kāpēc es esmu?" , 

"kāda ir manas dzīves vērtība?" (turpat; 3 5 ) . Jaunietis vienlaicīgi gan bēg no sevis, 

gan tiecas sevi atrast. 
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E. Sprangers diferencē Es pārdzīvojuma trīs apzinātības pakāpes. 

1. Apziņa, kas apmierinās ar pašu pārdzīvojumu vai notikumu kā tādu. 

2. Apziņa, kas cenšas novērot pārdzīvojumu (pirmā refleksijas pakāpe) . 

3 . Apziņa, kas ietver sevī dvēseles pārdzīvojumus jēdzienos un pārvēršas par 

apziņas zināšanu (otrā refleksijas pakāpe) . 

Tātad refleksija par sevi norāda, ka izveidojies jauns Es, un cilvēks sāk nospraust 

sev jaunus dzīves mērķus, pakāpeniski rodas dzīves plāns, t. i. , "virziens, ko iegūst 

iekšējā dzīve, kad viņā veidojas zināms spēka paralelograms no īpatnējām dziņām 

un ārpasaules ietekmēm. No šī neapzinātā un neatskārstā iekšienes labirinta veidojas 

cilvēks [..] No daudziem iespējamiem Es, kas slēpjas iekšienē, jāizceļ tas karaliskais" 

(turpat; 3 8 ) . Divu augšminēto aspektu mijiedarbe rada jaunu pārdzīvojumu — 

sākas patstāvīga vērtēšana, jo ir sākušies personīgās jēgas pārdzīvojumi un top 

spriedumi. Jaunais cilvēks garīgajā ziņā ir radīšanas spējīgs, un no tā izriet, ka aktīva 

līdzdalība sabiedriskajās norisēs ir iespējama tikai ar nobriešanu, jo tikai šajā laikā 

rodas iespēja diferencēt sabiedrības veidojumus, pārdzīvot tos un ienest tajos kaut 

ko no sevis vai paņemt sev. 

E. Šprangeru var uzskatīt arī par pašapziņas un vērtīborientācijas izpētes aizsācēju, 

kurš personību saista galvenokārt ar emocionālu garīgās pasaules un pašapziņas 

attīstību. 

Var secināt, ka jauniet im, kurš pārdzīvojis pusaudža vecumu pretrunīgo laiku, 

pamatmotīvs pirmām kārtām saistās ar dzīves jēgas meklējumiem, savas vietas 

atrašanu, jo viņam jau ir radies vispārināts priekšstats par cilvēka personību un 

par sevi, kas ļauj veidot savu pasaules uzskatu, t. i., iezīmēt personisko uzskatu 

zinātnes, sabiedrības, politikas, morāles jomā. Kā otrs nozīmīgākais aspekts jaunības 

vecumposma jāuzsver pašnoteikšanās, kas ietver sevī gan profesijas izvēli, gan 

ārpusprofesionālo darbību, gan dzīves pozīcijas izvēli. Tieši jauniešu vecumā veidojas 

noturīgu uzskatu sistēma par pasauli, savu sūtību dzīvē, indivīds sāk apzināties 

savas uzvedības motīvus. Līdz ar to veidojas ideāli , kas gūst arvien plašāku 

vispārinājumu, un jaunietis tos sāk izmantot sevis un citu vērtēšanā; veidojas dzīves 

plāns. 

Jāmin vēl viens no Es koncepcijas veidošanās aspektiem — dzīves plāna rašanās: 

no vienas puses, personība vispārina un paplašina savus mērķus, integrē un 

hierarhizē motīvus, kas veido stabilu vērtīborientācijas kodolu, no otras puses, 

notiek mērķu un motīvu konkretizācijas un diferenciācijas process, izkristalizējas 
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vairāk vai mazāk reālistisks, uz īstenību orientēts darbības plāns. Kā piemēru var 

minēt ļoti nozīmīgo izvēli, kas saistīta ar jauniešu vecuma centrālo jaunveidojumu, 

kā to uzsver D. Elkoņins (JJ. SJIKOHHH, 1984) , — gan profesionālo, gan personīgo 

pašnoteikšanos. 

Šīs nodaļas nobeigumā varam secināt, ka nobriešanas vecumposma otrajā fāzē 

izveidojas personības kodols, kas "it kā ir saplūdis no atsevišķiem tēliem, kuri ir 

radušies pašuztveres, pašnovērojuma un pašanalīzes gaitā" (H. HecuaKOBa, 1977; 

99) vai "no visām nozīmīgākajām identifikācijām, tajā pašā laikā tās izmainot, ar 

mērķi radīt vienotu un ar cēloņiem saistītu veselumu" (3. 3pMKCOH, 1986; 171) . 

Pašizziņas līmenis nobriešanas vecumposma rada iespēju veidot vispārinātu 

priekšstatu par sevi; not iek tās aspektu — satura, skaidrības, stabi l i tātes, — 

kvalitatīvās izmaiņas. Sis priekšstats ir pamats arī attieksmei pret sevi un nosaka 

tam atbilstošu uzvedību. Tātad Es koncepciju var aplūkot kā integrālu procesu un 

rezultātu, kas attīstās un uz kura pamata sevis apzināšanās, emocionāli vērtējošā 

attieksme pret sevi un uzvedības pašregulācija kļūst arvien sarežģītāka. 

Saskaņā ar pētījuma mērķi un uzdevumiem, veiktā Es koncepcijas attīstības un 

nobriešanas vecumposma analīze ļauj izdalīt jomas, kuras ir īpaši nozīmīgas jauniešu 

vecumā un kuras nosaka praktiskā pētījuma saturu. Tās ir: ārējais izskats, saskarsmes 

prasmes, att ieksme pret personību kopumā un profesionālā pašnoteikšanās. 
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3. CITVERTEJUMS KA INDIVĪDA UN SOCIĀLĀS 
VIDES MIJIEDARBĪBAS FORMA 

Psiholoģijas teorijā pastāv uzskats, ka cilvēks nesaraujami ir saistīts ar vidi, kurā 

viņš dzīvo, savukārt vide lielā mērā nosaka to, kāda personība būs kopumā, kādas 

būs tās atsevišķās iezīmes un raksturojumi. īpaši šis viedoklis ir proponēts no sociāli 

orientētajām teorijām, kurās indivīda apkārtnei un sociālajiem procesiem tiek 

piešķirta nozīmīga loma. Piemēram, K. Levins (K. Levin), dinamiskā lauka teorijas 

radītājs, psiholoģijā ieviesa formulu B = F (P,E), kas nozīmē, ka ci lvēka izpausme, 

no vienas puses, ir personības, bet, no otras — apkārtējās vides funkcija. Autors 

izmanto dzīves telpas konceptu, lai skaidrotu gan aktuālās uzvedības nosacītību, 

gan arī ontoģenētisko attīstību. Savukārt H. Sal ivans (H. Sullivan, 1953) raksta: 

"cilvēks ir sociālā lauka daļ iņa." Viņš apgalvo, ka personība ir c i lvēka dzīvei 

raksturīgo interpersonālo situāciju modelis jeb patents. Autors akcentē, ka indivīdu 

nav iespējams atdalīt no interpersonālām attiecībām un rīcības. 

Mēģinā jums izdalīt daudzveidīgās apkārtējās vides ietekmes pieder sociāli 

ekoloģiskās pieejas pārstāvim U . Bronfenbreneram (U. Bronfenbrenner), kurš, 

iztirzājot cilvēka un vides mijiedarbību, izdala četras ekosistēmas sastāvdaļas. 

1. Mikrosistēma, t. i., tuvākā apkārtne (skola, mājas) . 

2. Mezosistēma, t. i., mijiedarbība starp dzīves jomām (skola un ģ imene) . 

3. Ekzosistēma, t. i., galvenokārt sabiedriskie institūti , varas orgāni, admi

nistratīvās iestādes. Indivīdi nepastarpināti neiekļaujas šajā sistēmā, taču ir pakļauti 

tās ietekmei . 

4. Makrosistēma, t. i-, kultūras un subkultūras normas, pasaules uzskatu un 

ideoloģiskās pozīcijas, kas valda sabiedrībā. 

Eksistē arī mēģinājumi akcentēt tikai kādu vienu indivīda un sociālās vides 

mijiedarbības aspektu. Piemēram, Dž. Elders (G. jr. Elder) Es koncepcijas izveidē 

uzsver noteiktu lomu repertuāra apguvi. Ir skaidrs, ka to l ie lā mērā nosaka 

sociālkulturālā vide. Arī transakciju analīzes pamatl icējs E. Berne (E. Beme) 
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uzskata, ka saskarsmes procesā jau kopš bērnības tiek apgūtas dažādas lomas, kuras 

vē l āk t i ek izspēlētas turpmākās dzīves scenār i jos . S avukā r t A . Petrovsk is 

(A. IJeTpoBCKHH, 1987) akcentē integrācijas nozīmi dažādās sociālajās grupās — 

indivīda attiecības ar referento grupu. Sākumā tā ir ģimene, vēlāk — bērnudārzs, 

tad — skolas, klases kolektīvs un neformālās apvienības utt . Katrai grupai ir 

raksturīgs savs darbības un saskarsmes stils. Autors paredz trīs fāzes, kā indivīds 

iekļaujas grupā: adaptāciju, kad reducējas bērna individuālās īpašības; indivi

dualizāciju, kad bērns sāk meklēt savu individualitātes izpausmi grupā; integrāciju, 

kad bērns saglabā tās īpašības, kuras atbilst grupas prasībām un personīgai 

vajadzībai iekļauties grupas dzīvē, un arī grupa kaut kādā mērā maina savas 

normas, uztverot savai attīstībai vērtīgas personības īpašības. Bērnībā adaptācijas 

process va lda pār individualizāciju. Pusaudža vecumā individualizāci ja dominē 

pār adaptāci ju . Jaunībā integrāci ja dominē pār individual izāci ju . Līdz ar to 

pusaudža gadus var piel īdzināt indiv idua l i tā tes izpausmei, bet j aun ībā būtu 

jānotiek integrācijai arī sabiedrībā. 

Tātad indivīda dzīvē sociālajām ietekmēm ir ļoti liela nozīme. Kā īpašu subjekta 

un sociālās vides mijiedarbības formu var izdalīt citvērtējumu, kas cilvēku ietekmē 

visu mūžu. Pirmkārt, tas ir mijiedarbības veids ar apkārtējo vidi, otrkārt, to var 

iztirzāt gan kā procesu, gan kā rezultātu. "Kā process tas ietver vērtētāja attieksmi 

pret vērtējamā objekta nozīmību, kas realizējas caur vērtētāja pasaules uzskatu. Kā 

rezultāts tas paredz noteiktu attieksmi pret izziņas procesā iegūto informāciju." 

(77. JJoŌJiaeB, 1984; 3 — 5 ) . Kā mijiedarbības veids ar apkārtējo vidi citvērtējums 

spilgti izpaužas, pirmkārt, interiorizāci jas procesā un , otrkārt, sociā la jā salī

dzinājumā. 

Interiorizācijas principu psiholoģijā ieviesa francūzis P. Žanē (P. Janet). Tas 

nozīmē, k a indivīda psihe interiorizē citu ci lvēku nostādnes, pozīcijas, att ieksmes 

pret sevi un apkārtējo pasauli . Tātad var teikt, ka sociums l ie lā mērā determinē 

Es koncepcijas saturu. Līdzīgus uzskatus pauž Ļ. Vigotskis (JJ. BbirojjCKHH, 1983) , 

kultūrvēsturiskās koncepcijas radītājs, kurš akcentē ārējo darbību interiorizāciju, 

t. i . , pašapziņu kā sociālo apziņu, kas ienesta iekšā. Ci tu ci lvēku ietekmi un viņu 

attieksmes interiorizāciju aplūko arī S . Rubinsteins (C. PyOHHUiTeHH, 1973) , kurš 

uzsver, ka ārējās ietekmes darbojas caur iekšēj iem nosacī jumiem, A . Ļeontjevs 

(A. JleoHTbeB, 1975) , S . Filips (S. Filipp, 1993 ) , E. Eriksons (E. Erikson) u. c. 

Piemēram, pēdējais n o minēta j iem autoriem raksta: "Ci lvēc iskā apkārtne ir 
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sociāla, un Ego iekšējā pasaule ir veidota no citu ci lvēku Ego, kas v iņam ir 

nozīmīgi." (3. 3pMKCOH, 1994; 2 3 0 ) . Arī H. Freijs (H. Frey, 1983) akcentē , ka 

emocionāl i vērtējošā att ieksme pret sevi (Es vērtības izjūta) var tikt uzskatīta 

par sociālās mijiedarbības rezultātu. Visspilgtāk interiorizācijas princips izpaužas 

bērnībā, jo sākotnējos priekšstatus par sevi bērns neizstrādā pats, bet pārņem no 

pieaugušo attieksmes pret sevi. Piemēram, H. Sal ivans uzsver, ka bērns sevi vērtē 

pēc tā, kā viņu vērtē nozīmīgie citi , jo bērna psihe vēl nav piet iekami attīstīta, 

un vienīgais orientieris ir citu c i lvēku reakci ja . Bērns pasīvi uzņem spriedumus 

(sākumā ar empātijas palīdzību, vēlāk — ar vārdiem, žestiem, r īc ību) . "Ja viņš ir 

negribēts, un vecāki pret viņu izturas nežēlīgi un pazemojoši, tad arī v iņa patība 

kļūst tāda, un uz cit iem viņš reaģē līdzīgā veidā. Ja bērns ir mīlēts un gaidīts, 

viņš iegūst mīlošu un cieņas pilnu att ieksmi pret sevi" (cit . pēc r. EJIIOM, 1996; 

110 ) . 

Šī darba kontekstā nozīmīgi ir amerikāņu sociologu Č. Kūlija (C. Cooler) un 

Dž. Mīda (G. Mead) uzskati. Autori būtībā ir pārņēmuši P. Žanē interiorizācijas 

ideju. Viņi akcentē sociālo mijiedarbību, uzskatot, ka ci lvēkam jau no dzimšanas, 

bet dažkārt jau pat pirms tās, nozīmīgākās ir savstarpējās attiecības. Vispārinot šīs 

teorijas atziņas, var secināt, ka tā kopumā sakņojas trijos postulātos: 

1) cilvēki uz apkārtējo vidi reaģē atkarībā no tām nozīmēm, ar kurām viņi apvelta 

savas vides elementus; 

2) šīs nozīmes ir sociālās mijiedarbības rezultāts; 

3) sociokulturālās nozīmes ir pakļautas izmaiņām, kuras notiek individuālās 

uztveres rezultātā šīs mijiedarbības ietvaros (cit. pēc 3. EepH, 1986; 4 9 ) . 

Č. Kūlijs (C. Cooler, 1912) terminoloģiski lieto jēdzienu Es ideja, un viņa teorija 

tiek dēvēta par atspoguļotā Es teoriju. Autors uzskata, ka ci lvēkam par galveno 

orientieri kļūst cita cilvēka Es, t. i., indivīda priekšstats par to, ko par viņu domā 

citi — Es ideja veidojas apkārtējo cilvēku uzskatu ietekmē, subjekts atspoguļo 

apkārtējo ci lvēku reakcijas. Tā ietver sevī trīs komponentus: 

1) priekšstatu par to, kāds es liekos citai personai; 

2) priekšstatu par to, kā šis cits mani novērtē; 

3 ) un ar to saistīto pašvērtē jumu, kas izpaužas lepnuma vai pazemojuma 

izjūtās. 

Izšķiroša nozīme ir tā dēvētajām primārajām grupām (ģimenei, vienaudžiem). 

Nepastarpinātās attiecības starp grupas locekļiem dod atgriezenisko saiti sevis 
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vērtējumam. Jāuzsver, ka indivīds citu domas neapgūst mehāniski , bet vairāk vai 

mazāk tās apjēdz un atlasa pēc saviem kritērij iem. Tātad var secināt, ka Es ideja 

veidojas apkārtējo cilvēku uzskatu ietekmē, un jāakcentē subjektīvi interpretējamās 

atgriezeniskās saites nozīme. 

Tālākattīstot V. Džeimsa (V. James) un C. Kūlija teorētiskos uzskatus, Dž. Mīds 

(G. Mead, 1934) raksta, ka cilvēkā Es (Self) tapšana ir indivīda iekšienē notiekošs 

sociāls process, kura ietvaros rodas V . Džeimsa izdalītais Es, kurš apzinās un Es kā 

objekts. Kultūrpieredze kā sarežģītu simbolu kopums nosaka, ka cilvēks ir spējīgs 

paredzēt otra cilvēka rīcību un to, kā otrs paredz viņa uzvedību. Rezultātā ci lvēka 

apziņā rodas Me, t. i., vispārināts c i tu ci lvēku vērtējums, ko viņš nosauc par 

ģenealizēto citu vai to, kāds citu vērtējumā ir Es kā objekts. Me veido cilvēka apgūtās 

nostādnes, bet I to, kā cilvēks kā psihiskās darbības subjekts uztver to Es daļu, 

kura apzīmēta kā Me. I un Me kopums veido integrālo Es (Self). I Dž. Mīds traktē 

kā psihiskās dzīves nesakārtotus impulsus, ko zināmā mērā var pielīdzināt bezapziņai. 

Jebkura rīcība sākas kā I impulsīva reakcija, bet tālāk attīstās kā Me, jo tā atrodas 

sociālkulturālu faktoru ietekmē. Tātad var sacīt, ka I dod impulsu psihiskās dzīves 

plūdumam, bet Me virza to noteiktā gultnē. Sociālās sankcijas, prasības, normas 

bērns interiorizē pakāpeniski, pārvēršot tos par savām personīgajām vērtībām un 

iekļaujot tās savā Es. Tādējādi indivīdam veidojas spēja reaģēt pašam uz sevi, 

veidojas nostādne attiecībā uz sevi, kas ir samērojama ar citu ci lvēku attieksmi 

pret viņu. Autors uzsver praktiskās mijiedarbības ar citu cilvēku nozīmi. Lai sekmīgi 

darbotos, jāparedz partnera reakcija uz vienu vai otru darbību. Refleksija attiecībā 

pret sevi būtībā ir spēja pārņemt citu cilvēku nostāju pret sevi. Dž. Mīda koncepcijā 

Es ir atvasinājums no grupas Mēs, kas to netieši ietver. Turklāt Es saturu nosaka 

reālās att iecības un kopīgā darbība. Es nevis v ienkārš i ietver sevī sociālos 

komponentus, bet pēc savas būtības ir sociāla struktūra, kas izaug no sociālās 

pieredzes. 

Arī T. Līrijs (T . Learv) uzsver, ka personības struktūrā ietilpst priekšstati par 

apkārtējo spriedumiem attiecībā uz subjektu. Savukārt E. Eriksons uzskata, ka 

personīgā identitāte prasa atbalstu, ko cilvēkam var dot sociālo grupu kolektīvā 

identitāte ( 3 . SpHKCOH, 1997; 98) . Viņš uzsver, ka identitāte paredz vienlaicīgi 

atspoguļojuma un novērtējuma procesu. Ar tā palīdzību indivīds vērtē sevi no tāda 

viedokļa, kā, viņaprāt, viņu vērtē citi subjektam nozīmīgas tipoloģijas ietvaros. Tajā 

pašā laikā indivīds vērtē citu spriedumus par sevi no tāda viedokļa, kā viņš uztver 
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sevi, salīdzinot ar citiem un tipiem, kas viņam ir nozīmīgi. Šis process lielākoties 

norit neapzināti (turpat; 32 ) . 

Tātad var teikt, ka personības attīstības gaitā, saskarsmē ar apkārtējiem tiek apgūti 

sevis vērtēšanas kritēriji, to formas un veidi, paņēmieni, bet individuālajā pieredzē 

notiek to aprobācija un piepildīšana ar personīgo jēgu (M. Ļisina. (M. JJHCHHŪ, 1974). 

A . Ļipkina (A. JlnnunHa, 1967), A . Zaharova (A. 3axapoBa, 1993) , T . Dragunova 

(T. JJparjHOBa, 1961) u. c. ) . Nozīmīgākie personības raksturojumi vispirms tiek 

apzināti citos cilvēkos un tikai pēc tam parādās pašraksturojumos, otra cilvēka izziņa 

apsteidz pašizziņu. 

Att īstot ies kognit īvajām spējām, bagātinoties sociālajai pieredzei, indivīds 

pakāpeniski no ārējās regulācijas pāriet uz iekšējo, notiek pārorientēšanās uz 

autonomāku sevis vērtējumu. Taču ir skaidrs, ka arī vecumā, kad ir iespējama 

patstāvīga sevis vērtēšana, indivīds nav brīvs no apkārtējās vides ietekmes. Salīdzinot 

sevi ar citiem, indivīds apgūst savu līdzību un atšķirību attiecībā pret apkārtni. Sociālais 

vērtējums palīdz izdalīt to, kas jāpadara par vērtējuma objektu. Šajā procesā īpaša 

nozīme ir subjektam nozīmīgiem cilvēkiem, respektīvi, viņa referentajai grupai, kas 

lielā mērā nosaka priekšstatu par sevi un attieksmi pret sevi. 

Valda uzskats, ka nobriešanas vecuma beigu posmā subjekts ir spējīgs uz pietiekami 

autonomiem sevis vērtējumiem, atbilstošiem savai vērtību sistēmai, taču tajā pašā 

laikā tiek uzsvērts, ka sociālais salīdzinājums kalpo par kritēriju sevis vērtējumam. 

Piemēram, I. Kons (1984; 53) raksta: "sevi vērtējot, indivīds tīši vai netīši salīdzina 

sevi ar citiem". Autors uzsver, ka apkārtējo cilvēku spriedumu salīdzināšana ar indivīda 

paša spriedumiem par sevi ir raksturīga nobriešanas vecuma posmā. 

G. Gibšs (G. Gibch) un M. Forvergs (M. Forverg), sekojot interakcionistu 

idejām, demonstrē priekšstatu par sevi un citu cilvēku dialoģiska modeļa veidā, 

komunikāci jas partnerus nosacīti apzīmējot ar A un B (kādi cilvēki real itātē i r ) , ar 

A ' un B ' (priekšstats par sevi) un ar A " un B " (priekšstats par komunikāci jas 

partner i ) . Ir skaidrs, ka saskarsme ir apgrūtināta, ja distance starp A, A ' , A " un B, 

B' , B" ir l iela. Autori ievieš vēl vienu kategoriju: A ( B ) " un B ( A ) " (priekšstats 

par to, kā A uztver B un priekšstats par to, kā B uztver A ) . Maksimāla komunikācijas 

efektivitāte ir iespējama tikai tad, ja distance starp dotajiem lielumiem ir maksimāli 

maza (cit . pēc E. Femima, 1984; 2 0 - 2 1 ) . Pilnībā jāpiekrīt autoru proponētajiem 

viedoklim, jo ir skaidrs, ka neadekvātu savstarpējo attiecību izpratnes rezultātā 

indivīds var nonākt konfliktsituācijās. 
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Tātad ir skaidrs, ka citvērtējums ir ļoti nozīmīgs gan personības attīstības gaitā, 

gan kā aktuālās uzvedības determinētājs. īpaša loma tam ir arī saskarsmes procesā, 

tas l ielā mēra nosaka cilvēku savstarpējo saprašanos, jo ir svarīgi, pirmkārt, cik 

lielā mērā indivīda sevis vērtējums saskan ar citvērtējumu, un, otrkārt, cik lielā 

mērā otra dotais vērtējums saskan ar cilvēka priekšstatu par šo vērtējumu. Līdz ar 

to ļoti būtiski , cik pareizi indivīds apzinās, kā viņu uztver cit i cilvēki, cik adekvāti 

citvērtējumam viņš vērtē sevi. Kā noskaidrots iepriekšējā nodaļā, saskarsme jauniešu 

vecumposma ieņem īpašu lomu indivīda dzīvē. Līdz ar to empīriskajā pētī jumā kā 

kritērijs emocionāli vērtējošās attieksmes pret sevi adekvātuma noteikšanai tika 

izvēlēts citvērtējums, kas nāk no klases grupas. 
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4. PĒTĪJUMA ORGANIZĀCIJA, 
IEGŪTIE REZULTĀTI, TO ANALĪZE 

UN INTERPRETĀCIJA 

Prakt iskais pētī jums sakņojas darba teorētiskajā daļā iztirzātās emocionāl i 

vērtējošās attieksmes pret sevi kā Es koncepcijas komponenta būtības, struktūras, 

funkci ju, ģenēzes, veidošanās ceļu un izpausmes veidu analīzē. Kā noskaidrots, 

emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi ir personības paškontroles, pašregulācijas, 

rīcības determinētajā, līdz ar to personības struktūrā tā ir īpaši nozīmīga. Ir svarīgi, 

la i emocionā l i vērtējošā a t t ieksme pret sevi būtu adekvāta , atbi ls toša . Par 

adekvātuma noteikšanas kritēri ju šī darba ietvaros ir izvēlēts citvērtējums, jo tas 

uzskatāms par būtiskāko — ar to saistās personības optimāla funkcionēšana 

apkārtē jā vidē. Citvērtējums kā adekvātuma mērīšanas kritēri js ļauj noteikt ne 

vien to, cik adekvāti personība sevi novērtē, bet arī to, kāda ir indivīda gaidu 

projekci ja attiecībā uz citvērtējumu. 

4. 1. Pētījuma metodes un grupas 

Kā l iecina teorētiskie avoti, jauniešu vecumā ir iespējams runāt par pietiekami 

izveidotu emocionāli vērtējošo attieksmi pret sevi, tādēļ par pētījuma bāzi t ika 

izvēlētas Rīgas vidusskolu A, B un C; Rīgas rajona vidusskolu D un E; Ogres 

vidusskolas F un Bauskas rajona vidusskolas G skolēni. Kopā apsekoti 246 jaunieši , 

vecumā no 16 līdz 18 gadiem. Pamatojoties uz vecumposmu psiholoģijas atziņām, 

t ika pieņemts, ka emocionāli vērtējošās attieksmes pret sevi un citvērtējuma 

salīdzinājumam ir jāizvēlas klasesbiedru vērtējums; tika izdalītas šajā vecumposma 

aktuālākās sevis vērtēšanas jomas. 

Saskaņā ar pēt ī juma mērķi un izvirzītajām hipotēzēm tika izvēlētas šādas 

metodes. 

59 



Modificēta sociometrijas metode. 

Uz iepriekš sagatavotām atbilžu lapām jaunieši no A, B un F vidusskolām (kopā 

100 respondentu) tika lūgti uzrakstīt atbildes uz septiņiem jautājumiem, respektīvi, 

izvēlēties kādu no klasesbiedriem, ar kuru viņi vēlētos būt kopā piedāvātajās 

situācijās. 

1. Kuram no klasesbiedriem Tu vislabprātāk izsūdzētu savas bēdas? 

2. Kuram no klasesbiedriem Tu uzticētos ekstremālā situācijā (t. i., apstākļos, 

kad kopā ar viņu jācīnās par savu eksistenci)? 

3. Ar kuru no klasesbiedriem Tu vislaprātāk kopā strādātu vieglu fizisku darbu? 

4- Kuru no klasesbiedriem Tu uzaicinātu uz savu dzimšanas dienu? 

5. Ar kuru no klasesbiedriem Tu vislabprātāk kopā gatavotos eksāmeniem? 

6. Ar kuru no klasesbiedr iem T u vis labprātāk vēlētos piedal ī t ies sporta 

sacensībās? (Sporta veidu izvēlies pats. ) 

7. Ar kuru no klasesbiedriem Tu kopā organizētu kādu sabiedrisku pasākumu? 

Pēc iepazīšanās ar jautājumiem katram jaunietim bija jāuzraksta, cik klasesbiedru 

izvēles viņš prognozē saņemt katrā no šīm septiņām piedāvātajām situācijām, tātad 

jāuzrāda savu gaidu projekcija attiecībā uz citvērtējumu. 

Emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi tika noteikta pēc izvēļu skaita, kuras 

katrs jaunietis prognozēja saņemt. 

Citvērtējums tika noteikts pēc izvēļu skaita, kuras jaunietis reāli saņēma katrā 

no piedāvātajām septiņām situācijām. 

Apstrādājot iegūtos rezultātus, t ika noteikts: 

1) cik izvēles reāli katrs jaunietis saņēmis septiņās piedāvātajās situācijās (iegūtas 

septiņas mainīgo lielumu vērtības katram jauniet im) , 

2 ) cik izvēles katrs jaunietis prognozējis saņemt septiņās piedāvātajās situācijās 

(iegūtas septiņas mainīgo lielumu vērtības katram jauniet im), 

3 ) tika saskaitīts, cik izvēļu kopā ir saņēmis katrs jaunietis (iegūta viena mainīgā 

l ieluma vērtība katram jauniet im), 

4 ) tika saskaitīts, cik izvēļu kopā prognozējis saņemt katrs jaunietis (iegūta viena 

mainīgā l ieluma vērtība katram jauniet im) , 

5 ) tika noteikts katra jaunieša sociometriskais statuss grupā, izmantojot formulu: 

I 

S = , kur 
t ' 

n — 1 
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I — reāli saņemtas izvelēs, 
s ' 

n — grupas jauniešu skaits ( iegūta viena mainīgā l ie luma vērtība katram 

jauniet im) , 

6) t ika noteikta klasesbiedru vērtējuma un emocionāli vērtējošās attieksmes pret 

sevi sakritība, respektīvi, adekvātuma koeficients, izmantojot formulu: 

I 
r 

K , = , kur 
I 
s 

I — izvēļu skaits, kuras jaunietis prognozējis saņemt, 

I — izvēļu skaits, kuras jaunietis reāli saņēmis (iegūta viena mainīgā lieluma 

vērtība katram jauniet im) . 

Tādējādi katram jauniet im tika iegūtas 18 mainīgo lielumu vērtības. Rezultāti 

apstrādāti un analizēti, izmantojot kvalitatīvās un kvantitatīvās datu apstrādes 

metodes. 

Soc iomet r i ska i s s ta tuss ļ au j no te ik t k a t r a ind iv īda pozīc i ju grupā . Jo 

sociometr iskā statusa koeficients (S ŗ ) ir augstāks, jo augstāka j aun ieša pozīcija 

grupā . Tādē j ād i var izdalīt t. s. sociometr iskās zvaigznes, j aun iešus ar augstu 

soc iometr i sko statusu, un jauniešus ar zemu sociometr isko statusu. Ņemot 

vērā konkrē to s i tuāci ju , t ika p ieņemts , ka augsts sociometr iska is statuss ir, 

j a S > 0,5, zems sociometriskais statuss ir, ja S t < 0 , 1 . 

Adekvātuma koeficients (K o l ) ļauj noskaidrot katra indivīda priekšstata par 

savu pozīciju klases grupā atbilstību reālajai situācijai . Jo adekvātuma koeficients 

va i r āk tuv inās 1, jo emoc ionā l i vērtē jošā a t t ieksme pret sevi adekvā t āka 

c i t vē r t ē jumam. Ja K > 1, tad emocionāl i vērtējošā a t t ieksme pret sevi ir 

paaugstināta, ja K < 1, tad emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi ir pazemināta. 

T ā kā l i teratūrā nav norādītas konkrētas robežas, tad tika pieņemts: ja emocionāli 

vērtējošās attieksmes pret sevi adekvātuma koeficients ir robežās [0,7; 1,3], tad 

emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi ir adekvāta un tuva adekvātai. Tika izdalītas 

trīs emocionāli vērtējošās attieksmes pret sevi adekvātuma grupas: A — pazemināta 

emocionāl i vērtējošā attieksme pret sevi, A , — adekvāta un tuva adekvāta i 

emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi, A 3 — paaugstināta emocionāli vērtējošā 

att ieksme pret sevi. 
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Modificēta semantiskā diferenciāļa metode. 

Saskaņā ar jauniešu vecumposma īpatnībām tika noteiktas aktuālākās sevis 

vērtēšanas jomas: 

1) "mans ārējais izskats"; 

2 ) "tas, cik interesants es liekos saviem vienaudžiem kā sarunu biedrs"; 

3 ) "mans raksturs". 

Jaunieši no A, B un F vidusskolām (kopā 100 respondentu) vērtēja sevi minētajās 

jomās, kuras nosacīti t ika nosauktas — ārējais izskats, interesantums, raksturs— 10 

ballu sistēmā: 1 balle — maksimāli zems vērtējums (nepievilcīgs ārējais izskats; 

neinteresants sarunu biedrs; slikts raksturs), 10 balles — maksimāli augsts vērtējums 

(pievilcīgs ārējais izskats; interesants sarunu biedrs; labs raksturs), 5 un 6 balles — 

vidējs vērtējums. Sevis vērtējums tika atlikts attiecīgi uz trim nogriežņiem ar atzīmētām 

iedaļām no 1 līdz 10. Ar krustiņu bija jāatzīmē tā balle, kura atbilst jaunieša emocionāli 

vērtējošai attieksmei pret sevi. 

Pēc tam katrs jaunietis tajās pat jomās vērtēja piecus savus klasesbiedrus. Tie 

skolēni, kuri katram jāvērtē, tika noteikti izlozes kārtībā. 

Apstrādājot iegūtos rezultātus, t ika noteikts: 

1) katra jaunieša emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi trīs vērtējamās jomās 

(iegūtas trīs mainīgo lielumu vērtības katram jauniet im) ; 

2) piecu klasesbiedru vērtējumu vidējais aritmētiskais rādītājs katram jaunietim, 

t. i., citvērtējums; (iegūtas trīs mainīgo lielumu vērtības katram jauniet im) ; 

3 ) kāda ir klasesbiedru vērtējuma un emocionāli vērtējošās attieksmes pret sevi 

sakritība, respektīvi, adekvātuma koeficients, izmantojot formulu: 

P 
v 

K , = , kur 
oZ 

c 
v 

P — emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi, 

C v — citvērtējums (iegūtas trīs mainīgo lielumu vērtības katram jaunie t im) . 

Tādējādi tika iegūtas vēl 9 mainīgo lielumu vērtības katram jauniet im. Rezultāti 

tika apstrādāti un analizēti, izmantojot kvalitatīvās un kvantitatīvās datu apstrādes 

metodes. 

Adekvā tuma koeficients (K ) ļauj noskaidrot katra indivīda emocionāl i 

vērtējošās attieksmes pret sevi atbilstību citvērtējumam. Jo K vairāk tuvinās 1, 

jo emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi ir adekvātāka citvērtējumam. Ja K , > 1, 
62 



tad emocionāl i vērtējošā att ieksme pret sevi ir paaugst ināta, ja K < 1, tad 

emocionāli vērtējošā att ieksme pret sevi ir pazemināta. Tā kā l i teratūrā nav 

norādītas konkrētas robežas, tad, vadoties no konkrētās situācijas, tika pieņemts: 

ja emocionāli vērtējošās attieksmes pret sevi adekvātuma koeficients ir robežās 

[0,8; 1,2], tad emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi ir adekvāta un tuva adekvātai. 

Tika izdalītas trīs emocionāli vērtējošās attieksmes pret sevi adekvātuma grupas: 

A — pazemināta emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi, A 2 — adekvāta un 

tuva adekvātai emocionāl i vērtējošā att ieksme pret sevi, A — paaugst ināta 

emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi. 

Kā vēl viena nozīmīga vērtēšanas joma jauniešu vecumā tika izdalīta profesijas 

izvēle, tādēļ tika izmantota Holanda (J. Holland) metode. 
Jaunieš i no C, D, E, G vidusskolām (kopā 146 12. klašu skolēni) atbilžu 

veidlapās atzīmēja atbildes uz jautā jumiem. Pēc sākotnējo datu apstrādes tika 

iegūts trīs burtu kods. Katrs no burtiem apzīmē noteiktu profesijas tipu, ko nosaka 

indivīda līdzība šim t ipam. T ie var būt: reāl ist iskais, inte lektuāla is , sociālais, 

komerciā la is , dominantais , estēt iskais . Personības tips ir individuālo iezīmju 

komplekss. 

Pirms atbildēt uz testa jautājumiem, katrs jaunietis uzrakstīja, kādu profesiju 

viņš ir izvēlējies. 

Pašvērtējuma un ekspertu metodes. 

Pēc Holanda metodes izpildes, vēl neiepazinušies ar iegūtajiem rezultātiem, jaunieši 

no C , D, E, G vidusskolām (kopā 146 respondenti), pamatojoties uz Holanda 

piedāvāto personības tipu raksturojumu, vērtēja savu un piecu klasesbiedru piederību 

noteiktam personības tipam (tie skolēni, kuri katram jāvērtē, tika noteikti izlozes 

kārtībā) pēc 7 ballu skalas (1 balle — minimāli raksturo mani/manu klasesbiedru; 7 

balles — maksimāli raksturo mani/manu klasesbiedru). 

Apstrādājot iegūtos rezultātus, tika noteikts: 

1) katra jaunieša izvēlētās profesijas kods (tas tika sameklēts Latvijas Profesiju 

reģistrā), kas raksturo personības tipu (iegūta viena mainīgā l ieluma vērtība katram 

jauniet im) ; 

2) kādi ir Holanda testa rezultāti (iegūta viena mainīgā l ieluma vērtība katram 

jauniet im) ; 

3) katra jaunieša novērtējums attiecībā uz piederību noteiktam personības tipam 

(iegūta viena mainīgā l ieluma vērtība katram jauniet im) ; 
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4) citvērtējums attiecībā uz katra jaunieša piederību noteiktam personības tipam 

(iegūta viena mainīgā lieluma vērtība katram jauniet im) ; 

5) vai izvēlētās profesijas kods atbilst: 

O Holanda testa rezultātiem; 

O katra jaunieša sevis vērtējumam; 

O citvērtējumam. 

Pozitīvā gadījumā, saskaņā ar Dž. Holanda teoriju (cit. pēc R. Scheller, 1976) , 

bija jāsakrīt vismaz diviem kodu veidojošajiem burtiem, respektīvi, ja saskanēja 

divi no trim koda apzīmējumiem, tad tika pieņemts, ka ir izdarīta adekvāta profesijas 

izvēle. Salīdzinājums tika izdarīts ar visām trim pozīcijām. Tas ļāva izdalīt emocionāli 

vērtējošās attieksmes pret sevi adekvātuma grupas. A t — A ? . A , — adekvāta 

emocionāl i vērtējošā attieksme pret sevi, A 7 — mazāk adekvāta emocionāl i 

vērtējošā attieksme pret sevi utt. Tādējādi t ika noteikta emocionāli vērtējošās 

att ieksmes pret sevi atbilstība citvērtējumam saistībā ar profesijas izvēli. 

Katram jauniet im tika iegūtas vēl 4 mainīgo lielumu vērtības. Rezultāti t ika 

apstrādāti un analizēti, izmantojot kvantitatīvās datu apstrādes metodes. 

Tādējādi 100 jauniešiem ir iegūtas 27 mainīgo lielumu vērtības un 146 jauniešiem 

4 mainīgo lielumu vērtības. Darbā kopā ir 2700 + 584 = 3284 sākotnējie dati. 

4. 2. Emocionāli vērtējošās attieksmes pret sevi un citvērtējumu 
savstarpējās sakarības sociometrijas situācijās 

Vispirms iztirzātas septiņas sociometr i jā izpētītās s i tuāc i jas — anal izē jot 

savstarpējās sakarības starp jauniešu prognozēto un reāli saņemto izvēļu skaitu — 

katra atsevišķi un kopējais prognozēto un reāli saņemto izvēļu skaits. Prognozēto 

izvēļu skaits apzīmēts ar I p , reāli saņemto izvēļu skaits — ar I . 1̂  un I statistiskie 

rādītāji atspoguļoti tabulā Nr. 1 piel ikumā. 

1. sociometrijas situācija. (Jāizvēlas klasesbiedrs, kuram izsūdzēt savas bēdas). 

Prognozēto un reāli saņemto izvēļu skaitu relatīvie biežumi attēloti grafiski poligona 

veidā. (Attēls Nr. 1.) 

Aplūkojot attēlu, var redzēt, ka kopumā prognozēto izvēļu skaits ir l ielāks par 

reāli saņemto izvēļu skaitu. Nesaņemt nevienu izvēli prognozējuši 3 1 % jauniešu, 

bet reāli nav saņēmuši 4 6 % jauniešu, vismaz vienu izvēli saņemt prognozējuši 
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30% jauniešu, bet reāli to saņēmuši 3 8 % jauniešu, divas izvēles prognozējuši saņemt 

19% jauniešu, bet reāli saņēmuši 13% jauniešu, trīs izvēles prognozējuši saņemt 

12% jauniešu, bet reāli tās saņēmuši tikai 2% jauniešu. Maksimāli iegūtais reālo 

izvēļu skaits ir 4 ( 1 % ) , bet jaunieši ir prognozējuši saņemt arī četras ( 6 % ) , piecas 

(1%) un septiņas (1%) izvēles. 

Visbiežāk sastopamā mainīgā l ieluma vērtība (M ) izvēļu skaitam, kuras jaunieši 

ir prognozējuši saņemt (I p ) un reāli saņemtajām izvēlēm ( I ) ir 0. Izvēļu skaitam, 

kuras jaunieši ir prognozējuši saņemt,~x~= 1,40, M e = 1, bet reāli saņemtajām izvēlēm 

x = 0,80, M = 1. 
e 

Lai noteiktu, vai I p un I s empīriskie sadalījumi ir vienādi, tika pielietots Manna— 

Vitni ja tests. Aprēķinātās Z—vērtības parāda, ka I s un I p empīriskie sadalī jumi 

nav vienādi (2. tabula pie l ikumā). 

Kore lāc i j as koef ic ients r = 0,42 norāda, ka starp dota j iem ma in īga j i em 

lielumiem — I p un I. — pastāv statistiski nozīmīga sakarība ( a = 0 ,05) , tādēļ var 

secināt, ka ir vērojama tendence: jo vairāk izvēļu jaunietis ir prognozējis saņemt, 

jo vairāk ir saņēmis. Taču, kā jau minēts, I un I datu kvalitatīvā analīzeliecina, 
3 > 1 3 p s 

ka kopumā šajā situāci jā jauniešu emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi ir 

augstāka nekā citvērtējums. 

2. Sociometrijas situācija. (Jāizvēlas klasesbiedrs, kuram uzticēties ekstremālā 

situācijā.) Prognozēto un reāli saņemto izvēļu skaitu relatīvie biežumi attēloti 

grafiski poligona veidā. (Attēls Nr. 2 . ) 

Aplūkojot attēlu, var redzēt, ka kopumā prognozēto izvēļu skaits ir l ielāks par 

reāli saņemto izvēļu skaitu. Nesaņemt nevienu izvēli ir prognozējuši un reāli nav 

saņēmuši 5 2 % jauniešu. Jaunieši ir saņēmuši vienu izvēli — 3 5 % , divas izvēles — 

1 1 % , arī četras izvēles — 1% un 8 izvēles — 1%, bet prognozējuši saņemt vienu 

izvēli — 3 1 % , divas izvēles — 12%, trīs izvēles — 9%, piecas izvēles — 3%, sešas 

un desmit izvēles — 1%. Tikai 1 % jauniešu ir saņēmuši četras izvēles, bet pārējie — 

maksimāli divas izvēles. Adekvātāk sevi novērtējuši jaunieši , kuri prognozējuši 

saņemt mazāk izvēļu. 

Šajā sociometrijas situācijā viens jaunietis saņemto izvēļu skaita ziņā ir izteikts 

līderis, viņš ir saņēmis astoņas izvēles, taču pats prognozējis saņemt tikai vienu izvēli. 

Izvēļu skaitam, kuras jaunieši prognozējuši saņemt ( I ) , un reāli saņemto izvēļu 

skaitam ( I s ) , M = 0. Izvēļu skaitam, kuras jaunieši prognozējuši saņemt x"= 1,17, 
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M = 0, bet reāli saņemto izveļu skaitam x = 0,69, M = 1. Lai noteiktu, vai I un 
e ' ' ' ' e p 

1̂  empīriskie sadalījumi ir vienādi, tika pielietots Manna-Vitn i ja tests. Aprēķinātās 

Z—vērtības parāda, ka I un 1̂  empīriskie sadalī jumi nav vienādi (2 . tabula 

pie l ikumā) . 

Korelācijas koeficients starp dotajiem mainīgajiem lielumiem — I p un I — ir 

0,27, kas norāda uz statistiski maz nozīmīgu sakarību ( a = 0 ,05) , tādēļ var secināt, 

ka jaunieši šajā situācijā kopumā nespēj adekvāti citvērtējumam prognozēt reāli 

saņemto izvēļu skaitu. Tātad kvalitatīvā un kvantitatīvā datu analīze l iecina, ka 

emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi šajā situācijā nav adekvāta citvērtējumam, 

kopumā tā ir paaugstināta. 

3. sociometrijas situācija. (Jāizvēlas klasesbiedrs, ar kuru kopā strādāt vieglu 

fizisku darbu) . Prognozēto un reāli saņemto izvēļu skaitu relatīvie biežumi attēloti 

grafiski poligona veidā. (Attēls Nr. 3.) 

Aplūkojot attēlu, var redzēt, ka kopumā prognozēto izvēļu skaits ir lielāks par 

reāli saņemto izvēļu skaitu. Nevienu izvēli nesaņemt prognozējuši 33% jauniešu, 

bet reāli nav saņēmuši 3 9 % jauniešu, vienu izvēli prognozējuši saņemt 27% jauniešu, 

bet reāli saņēmuši 4 3 % jauniešu, divas izvēles prognozējuši saņemt un arī saņēmuši 

11% jauniešu. Tikai 3% jauniešu ir saņēmuši trīs un 5% jauniešu — četras izvēles, 

bet prognozējuši saņemt: trīs izvēles — 10%, četras izvēles — 9%, piecas un sešas 

izvēles — 2%, septiņas izvēles — 3%, astoņas izvēles — 1% un 10 izvēles — 2% 

jauniešu. Neadekvātāk sevi ir novērtējuši jaunieši, kuri prognozējuši saņemt vairāk 

izvēlu. 

Izvēļu skaitam, kuras jaunieši prognozējuši saņemt (I p) M o = 0, x~= 1,86, M = 1, 

bet reāl i saņemtajām izvēlēm (I s) M o = 1, x = 0,90, M = 1. Lai noteiktu, vai I un 

I empīriskie sadalījumi ir vienādi, tika pielietots Manna-Vitni ja tests. Aprēķinātās 

Z—vērtības parāda, ka I s un I empīriskie sadalī jumi nav vienādi (2 . tabula 

piel ikumā). 

Korelācijas koeficients starp dotajiem mainīgajiem lielumiem — I p un I — ir 

0,28, kas norāda uz statistiski maz nozīmīgu sakarību ( a =0,05) . Tātad kvalitatīvā 

un kvantitatīvā datu analīze liecina, ka šajā situācijā emocionāli vērtējošā attieksme 

pret sevi nav adekvāta citvērtējumam, kopumā tā ir paaugstināta. 
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4. sociometrijas situācija. (Jāizvēlas kāds no klasesbiedriem, kuru uzaicināt uz 

savu dzimšanas dienu) . Prognozēto un reāli saņemto izvēļu skaitu relatīvie biežumi 

attēloti grafiski poligona veidā. (Attēls Nr. 4. ) 

Aplūkojot attēlu, var redzēt, ka kopumā prognozēto izvēļu skaits ir l ie lāks par 

reāli saņemto izvēļu skaitu. Nesaņemt nevienu izvēli prognozējuši 34% jauniešu, 

bet reāli nav saņēmuši 40% jauniešu, vienu izvēli prognozējuši saņemt 2 5 % 

jauniešu, bet reāli saņēmuši 44% jauniešu, divas izvēles ir prognozējuši saņemt 

20% jauniešu, bet reāli saņēmuši 13% jauniešu, trīs izvēles prognozējuši saņemt 

6% jauniešu, bet reāli saņēmuši 3% jauniešu. Maksimāla is reāli saņemto izvēļu 

skaits ir trīs izvēles ( 3 % ) , taču prognozēts saņemt arī četras izvēles — 6% jauniešu, 

piecas izvēles — 5% jauniešu un septiņas, astoņas, vienpadsmit un četrpadsmit 

izvēles — 1 % jauniešu. Neadekvātāk sevi ir vērtējuši jaunieši, kuri ir prognozējuši 

saņemt vairāk izvēlu. 

Izvēļu skaitam, kuras jaunieši prognozējuši saņemt (I p) M o = 0,~x = 1,72, M = 1, 

bet reāli saņemtajām ( I ) , M o = 1, x = 0,79, M e = 1. Lai noteiktu, vai I un I 

empīriskie sadalījumi ir vienādi, tika pielietots Manna-Vi tn i j a tests. Aprēķinātās 

Z—vērtības parāda, ka I. un I empīriskie sadalī jumi nav vienādi (2. tabula 

pie l ikumā) . 

Korelācijas koeficients starp dotajiem mainīgajiem lielumiem — I un I — ir 

0,53 norāda, ka pastāv statistiski nozīmīga sakarība (oc = 0,05) starp izvēlēm, kuras 

jaunieši prognozējuši saņemt, un reāli saņemtajām izvēlēm, tādēļ var secināt, ka ir 

vērojama tendence: jo vairāk izvēļu jaunietis ir prognozējis saņemt, jo vairāk ir 

saņēmis. Kā jau minēts, I un I s datu kvalitatīvā analīze liecina, ka jauniešu 

emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi šajā situācijā kopumā ir augstāka nekā 

citvērtējums. 

5. sociometrijas situācija. (Jāizvēlas kāds no klasesbiedriem, ar kuru kopā 

gatavoties eksāmeniem). Prognozēto un reāli saņemto izvēļu skaitu relatīvie biežumi 

attēloti grafiski poligona veidā. (Attēls Nr. 5.) 

Ap lūko jo t a t t ē lu , var redzēt, ka šajā s i tuāc i j ā nesaņemt nev ienu izvēli 

prognozējuši 50% jauniešu, bet reāli nav saņēmuši 52% jauniešu, vienu izvēli 

prognozējuši saņemt 14% jauniešu, bet reāli saņēmuši 29%, divas izvēles attiecīgi — 

7% un 12%, trīs izvēles — 9% un 3%, četras izvēles — 4% un 1% jauniešu. 1% 

jauniešu ir saņēmuši sešas, septiņas un astoņas izvēles, bet 2% jauniešu — astoņas 
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un 1% j aun i e šu— deviņas un divpadsmit izvēles. Tātad ari šajā sociometrijas 

situācijā ir jaunieši , kuri reāli saņemto izvēļu skaita ziņā atrodas līdera pozīcijā. 

Viņi ir saņēmuši sešas, septiņas un astoņas izvēles. Jaunietis, kurš saņēmis septiņas 

izvēles, ir prognozējis saņemt divpadsmit izvēles, bet jaunietis, kurš saņēmis astoņas 

izvēles, ir prognozējis saņemt trīs izvēles. Tātad abos gadījumos emocionāli vērtējošā 

attieksme pret sevi nav adekvāta. Kopumā neadekvātāk sevi novērtējuši jaunieši , 

kuri prognozējuši saņemt vairāk izvēļu. 

Izvēļu skaitam, kuras jaunieši prognozējuši saņemt ( I ) un kuras reāli saņēmuši 

(I s ) M o = 0. Izvēļu skaitam, kuras jaunieši ir prognozējuši saņemt x" = 1,35, M = 0, 

bet reāli saņemtajām izvēlēm~x~= 0,88, M e = 0. 

Lai noteiktu, vai I un I s empīriskie sadalījumi ir vienādi, tika pielietots M a n n a -

Vitni ja tests. Aprēķinātās Z—vērtības parāda, ka I un I empīriskie sadalī jumi ir 

vienādi (2. tabula pie l ikumā) . 

Korelācijas koeficients starp dotajiem mainīgajiem lielumiem — I( un I — ir 

0,49, kas norāda, ka pastāv statistiski nozīmīga sakarība ( a = 0 ,05) , tātad kopumā 

var teikt — jo vairāk izvēļu jaunieši ir prognozējuši saņemt, jo vairāk tās ir saņēmuši. 

Kā jau minēts, kvantitatīvā datu analīze liecina, ka šajā situācijā jaunieši kopumā 

samērā adekvāti spēj prognozēt reāli saņemto izvēļu skaitu, emocionāli vērtējošā 

attieksme pret sevi ir pietiekami adekvāta citvērtējumam. 

6. sociometrijas situācija. (Jāizvēlas kāds no klasesbiedriem, ar kuru kopā 

piedalīties sporta sacensībās). Prognozēto un reāli saņemto izvēļu skaitu relatīvie 

biežumi attēloti grafiski poligona veidā. (Attēls Nr. 6.) 

Ša jā s i tuāci jā v isvairāk jauniešu — 5 5 % — nav saņēmuši nev ienu izvēli . 

Nesaņemt nevienu izvēli prognozējuši 50% jauniešu. Vienu izvēli prognozējuši 

saņemt 20%, bet reāli saņēmuši 27% jauniešu, divas izvēles prognozējuši saņemt 

9%, bet saņēmuši 1 1 % jauniešu, trīs izvēles prognozējuši saņemt 4%, bet reāli 

saņēmuši 3 % jauniešu. Reāli ir saņemtas arī četras, piecas, septiņas un desmit 

izvēles ( 1 % ) , bet ir prognozēts saņemt: četras ( 2 % ) , piecas ( 2 % ) , sešas ( 5 % ) , 

septiņas ( 4 % ) , deviņas (2%) un vienpadsmit (2%) izvēles. Neadekvātāk sevi ir 

novērtējuši jaunieši , kuri prognozējuši saņemt vairāk izvēļu. 

Divi j aunieš i šajā sociometri jas s i tuāci jā reāl i saņemto izvēļu skai ta ziņā 

atrodas l īdera pozīcijā — saņemtas septiņas un desmit izvēles. Jaunie t i s , kurš 

saņēmis septiņas izvēles, ir prognozējis saņemt sešas izvēles, bet j aun ie t i s , kurš 
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ir prognozēj is saņemt v ienu izvēli , ir saņēmis desmit izvēles . Jāa tz īmē, ka 

pēdēja is no minēta j i em jaunieš iem ir l īderis saņemto izvēļu skai ta ziņā arī 

2 . sociometri jas s i tuāc i jā , kurā, kā j au minēts , prognozējis saņemt t ikai v ienu 

izvēl i . Var sec ināt , ka v iņa emocionā l i vēr tē jošā a t t i eksme pret sevi nav 

adekvāta c i tvēr tē jumam. 

Izvēļu skaitam, kuras jaunieši prognozējuši saņemt (1^) un reāli saņēmuši ( I ) , 

M = 0. Izvēļu skaitam, kuras jaunieši prognozējuši saņemt x = 1,68, M = 0, bet 

reāli saņemto izvēlu skaitam~x~= 0,84, M = 1. 
' ' ' ' e 

Lai noteiktu, vai I un I s empīriskie sadalījumi ir vienādi, tika pielietots M a n n a -

Vitni ja tests. Aprēķinātās Z—vērtības parāda, ka I un I p empīriskie sadalī jumi ir 

vienādi (2 . tabula pie l ikumā) . 

Korelāci jas koeficients starp dotaj iem mainīga j iem l ie lumiem — I p un I — 

ir 0 ,50 , kas norāda, ka pastāv statist iski nozīmīga sakarība ((X = 0 , 0 5 ) , tādēļ 

var sec ināt , ka ir vērojama tendence : jo vairāk izvēļu j aunie t i s ir prognozējis 

saņemt, jo vairāk ir saņēmis. Kā jau minēts, datu kval itat īvā datu analīze l iecina, 

ka šajā s ituāci jā jaunieš i kopumā samērā adekvāti spēj prognozēt reāli saņemto 

izvēļu skaitu. Emocionāli vērtējošā att ieksme pret sevi ir pietiekami adekvāta 

c i tvēr tē jumam. 

7. sociometrijas situācija. (Jāizvēlas kāds no klasesbiedriem, ar kuru kopā 

organizēt kādu sabiedrisku pasākumu) . Prognozēto un reāli saņemto izvēļu skaitu 

relatīvie biežumi attēloti grafiski poligona veidā. (Attēls Nr. 7.) 

Šajā situācijā nevienu izvēli nesaņem prognozējuši 4 1 % jauniešu, bet reāli 

nav saņēmuši 42%, vienu izvēli saņemt prognozējuši 19% jauniešu, bet reāli 

saņēmuši 3 2 % jauniešu, divas izvēles saņemt prognozējuši 15% jauniešu, bet 

reāli saņēmuši t ikai 13% jauniešu. Trīs izvēles prognozējuši saņemt 9%, bet 

saņēmuši 7% jauniešu, četras izvēles saņemt prognozējuši 2% jauniešu , bet 

saņēmuši 4% jauniešu, piecas izvēles prognozējuši saņemt 6%, bet saņēmuši — 

2% jauniešu . Šajā situāci jā 1% jauniešu ir prognozējuši saņemt sešas izvēles, 2% 

jauniešu prognozējuši saņemt septiņas izvēles, 3% jauniešu prognozējuši saņemt 

astoņas izvēles un 2% jauniešu — desmit izvēles, bet reāli tās nav saņēmis neviens 

jauniet is . Neadekvātāk sevi ir vērtējuši jaunieš i , kuri ir prognozējuši saņemt 

vairāk izvēļu. 

Izvēļu skaitam, kuras jaunieši prognozējuši saņemt (I ) un reāli saņēmuši (I ) , 
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M = 0. Izveļu skaitam, kuras jaunieši prognozējuši saņemt x = 1,78, M e = 1, bet 

reāli saņemto izvēlu skaitam~x"= 1,05, M = 1. 

Lai noteiktu, vai I p un I s empīriskie sadalījumi ir vienādi, tika pielietots M a n n a -

Vitni ja tests. Aprēķinātās Z—vērtības parāda, ka I s un I p empīriskie sadalī jumi ir 

vienādi (2. tabula piel ikumā). 

Korelāc i jas koeficients starp dotaj iem main īga j i em l ie lumiem — I p un I — 

ir 0 , 5 7 , kas norāda, ka pastāv stat ist iski nozīmīga sakar ība (ot = 0 , 0 5 ) , tādēļ 

var sec inā t , ka ir vērojama t endence : jo va irāk izvēļu j aun ie t i s ir prognozēj is 

saņemt, jo va i rāk ir saņēmis . Kā jau minēts, datu kval itat īvā datu analīze liecina, 

ka ša jā s i tuāci jā j aun ieš i kopumā samērā adekvāt i spēj prognozēt reāl i saņemto 

izvēļu ska i tu . Emocionāl i vērtē jošā a t t ieksme pret sevi ir p ie t iekami adekvāta 

c i tvē r tē jumam. 

Iztirzāsim šo septiņu sociometrijas situāciju kopīgās un atšķirīgās tendences. 

Tr i jās no septiņām sociometrijas situācijām jauniešu emocionāli vērtējošā 

attieksme pret sevi ir uzskatāma par pietiekami adekvātu citvērtējumam. Tā ir 5. 

(jāizvēlas klasesbiedrs, ar kuru kopā piedalīties sporta sacensībās) un 7. (jāizvēlas 

klasesbiedrs, ar kuru kopā organizēt kādu sabiedrisku pasākumu) sociometrijas 

situācija. Var izteikt pieņēmumu, ka jaunieši pietiekami adekvāti citvērtējumam 

ir spējuši noteikt emocionāli vērtējošo attieksmi pret sevi tādēļ, ka minētās jomas 

attiecas uz skolas dzīvi, t. i., vidi un situācijām, kuras regulāri vērtē gan pedagogi, 

gan paši skolēni. 

2. sociometrijas situācijā (jāizvēlas klasesbiedrs, kuram uzticēties ekstremālā 

s i tuāci jā) un 3. sociometrijas situāci jā (jāizvēlas klasesbiedrs, ar kuru kopā veikt 

vieglu fizisku darbu) korelāci jas koeficienti norāda, ka starp prognozēto un reāli 

saņemto izvēļu skaitu sakarība ir maz nozīmīga. Līdz ar to nevar norādīt uz 

tendenci : jo emocionāli vērtējošā att ieksme pret sevi ir augstāka, jo augstāks ir 

arī c i tvērtē jums. Tātad šajās divās situāci jās atklājas visneadekvātākās att iecības 

starp prognozēto un reāli saņemto izvēļu skaitu. Pirmā s i tuāc i ja paredz, ka 

jauniešos, kuri ir saņēmuši reālās izvēles, izpaužas noteiktas personības iezīmes, 

kas saistītas ar pašaizliedzību. Šajā vecumā, kā zināms, liela nozīme ir vienaudžu 

grupai. Acīmredzot neadekvātumu iespējams skaidrot divējādi: ar savu gaidu 

projekci ju, respektīvi, jauniet is cer, ka ekstremālā situācijā viņu atbalstīs vairāk 

biedru, vai arī uz to, ka viņā ir atbilstošas personības iezīmes, tādas, kādas prasa 
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šī s i tuāci ja un ka pārējie tās ir pamanījuši un novērtēs ar savu izvēli. Līdz ar to 

jaunieši prognozē sev vairāk izvēļu. Otrās situācijas sevis vērtējuma neadekvātumu 

iespējams skaidrot ar savu gaidu projekciju. Turklāt jāpieņem, ka abās šajās situācijās 

jauniešiem ir salīdzinoši maza pieredze. 

1. (jāizvēlas klasesbiedrs, kuram izsūdzēt savas bēdas) un 4. (jāizvēlas klasesbiedrs, 

kuru uzaicināt uz savu dzimšanas dienu) sociometrijas situācijās ir vērojama tendence: 

jo vairāk izvēļu jaunieši ir prognozējuši saņemt, jo vairāk izvēļu saņēmuši, taču 

emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi kopumā ir neadekvāti paaugstināta. 

1., 3 . un 4. sociometrijas situācijās, reāli saņemto izvēļu skaits nepārsniedz četras 

izvēles, 7. sociometrijas situācijā t ikai 2% jauniešu un 6. sociometrijas situācijā — 

1% jauniešu ir saņēmuši piecas izvēles. 5. sociometrijas situācijā 1% jauniešu ir 

saņēmuši sešas izvēles. Līderi 2. sociometrijas situācijā ir saņēmuši astoņas izvēles 

( 1 % ) , 5 . sociometrijas situācijā — septiņas un astoņas izvēles, bet 6. sociometrijas 

situācijā — septiņas un desmit izvēles ( 1 % ) . Tās saņēmuši pa vienam jauniet im. 

Izanalizējot situācijas, kurās līderi ieguvuši l ielo izvēļu skaitu, var pieņemt, ka tās 

prasa noteiktus personības raksturojumus. Izteiksim minējumu, ka šie personības 

raksturojumi, piemēram, attiecībā uz 6. sociometrijas situāciju, varētu būt izturība, 

mērķtiecība, fiziskais spēks. 

Iztirzāsim kopējo prognozēto un reāli saņemto izvēļu savstarpējās sakarības. 

Attē lā Nr. 8 histogrammas veidā atspoguļots jauniešu reāli saņemtais kopējo 

izvēļu ska i ts . Redzams, ka visbiežākais reāl i saņemto izvēļu skaits ir četras . 

Asimetrijas koeficients (A = 2,44) norāda, ka empīriskajam sadalījumam ir pozitīva 

asimetrija, t. i., kreisais zars, kas norāda uz mazāku kopējo reāli saņemto izvēļu 

skaitu, grafikā, ir vairāk aprauts, bet labais zars, kas norāda uz l ielāku jauniešu 

reāli saņemto kopējo izvēļu skaitu, ir iztiepts. 

Attēlā Nr. 9 histogrammas veidā atspoguļots jauniešu prognozētais kopējo izvēļu 

skaits. Redzams, ka vairums jauniešu prognozējuši saņemt četras, septiņas, deviņas, 

vienpadsmit izvēles. Empīriskajam sadalījumam ir pozitīva asimetrija, par to liecina 

arī asimetrijas koeficients A = 0,80. 

Salīdzinot abus šos attēlus, jāsecina, ka jauniešu prognozētais kopējo izvēļu skaits 

ir l ielāks par reāli saņemto izvēļu skaitu. Par to l iecina arī centrālās tendences 

rādītāj i : 1 1 = 5,95, M = 5, I ~x~ = 10,96, M = 9. Lai noteiktu, vai I un I 
s e p e p s 

empīriskie sadalī jumi ir vienādi, t ika pielietots Manna-Vi tn i j a tests. Aprēķinātās 
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11. un 12.klases jauniešu sociometrijas rezultātu 
empīriskā sadalījuma histogramma (pēc kopējo 

prognozēto izvēļu skaita) 



Z—vērtības parāda, ka I un I p empīriskie sadalī jumi nav vienādi ( 2 . tabula 

p ie l ikumā) . 

Emocionāli vērtējošās attieksmes pret sevi un citvērtējuma salīdzinājumam tika 

veidots kopējo rezultātu grafiks poligona veidā (attēls Nr. 1 0 ) . Attēlā redzamās 

lielākās atšķirības ir šādas: nevienu izvēli saņemt nav prognozējis neviens jaunietis 

( 0 % ) , bet reāli nav saņēmuši 1 0 % jauniešu. 1 8 % jauniešu ir saņēmuši četras izvēles, 

bet tik daudz saņemt prognozējuši tikai 8%, 1 5 % ir saņēmuši piecas izvēles, bet 

tik daudz saņemt prognozējuši 4 % . Jaunieši prognozējuši saņemt arī vienpadsmit 

( 8 % ) , divpadsmit ( 5 % ) , trīspadsmit un septiņpadsmit ( 2 % ) , astoņpadsmit ( 4 % ) , 

deviņpadsmit ( 1 % ) , divdesmit ( 5 % ) , divdesmit vienu ( 1 % ) , divdesmit divas un 

divdesmit trīs ( 2 % ) , divdesmit četras ( 4 % ) , divdesmit sešas ( 1 % ) , divdesmit 

septiņas ( 3 % ) , divdesmit astoņas un trīsdesmit ( 1 % ) izvēles. Taču tikai 1 % jauniešu 

ir saņēmuši vienpadsmit, piecpadsmit un astoņpadsmit izvēles. 

Adekvātuma koeficientu ( K q 1 ) empīriskais sadalījums, kurš atspoguļots attēlā 

Nr. 1 1 . norāda, ka tam ir pozitīva asimetrija, to apstiprina arī asimetrijas koeficients 

(A = 3 , 3 6 ) , t. i., labais grafika zars, kurš atspoguļo neadekvāti paaugstinātu 

emocionāli vērtējošo attieksmi pret sevi, ir vairāk izstiepts. Tātad vairāk ir jauniešu 

ar šādu — neadekvāti paaugstinātu — emocionāli vērtējošo attieksmi pret sevi. 

Par to l iecina arī tas, ka K , > 1 ir 7 0 % jauniešu. Adekvāta vai tuva adekvātai 

(t. i., 0 , 7 < K ^ 1 , 3 ) emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi ir 2 9 % jauniešu 

(attēls Nr. 1 pie l ikumā) . 

Emocionāli vērtējošās attieksmes pret sevi un citvērtējumu savstarpējās sakarības 

attēlotas grafiski empīriskās regresijas veidā (attēls Nr 1 2 . ) . Redzams, ka kopumā 

starp emocionāli vērtējošo attieksmi pret sevi un citvērtējumu pastāv negatīva 

sakarība: ir vērojama tendence: ja prognozēts saņemt vairāk izvēļu, tad reāli saņemts 

mazāk izvēļu. Kā l iecina datu kvalitatīvā analīze, paaugstināts sevis vērtējums ir 

mazāk adekvāts citvērtējumam. Korelācijas koeficients starp visām izvēlēm, kuras 

jaunieši prognozējuši saņemt un visām izvēlēm, kuras jaunieši ir reāli saņēmuši, ir 

0 , 2 6 , kas norāda, ka starp dotajiem mainīgajiem lielumiem — I p un I — sakarība 

ir statistiski maz nozīmīga. Datu kvalitatīvā un kvantitatīvā analīze uzrāda, ka 

emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi kopumā ir neadekvāti paaugstināta. 

Tātad šīs apakšnodaļas noslēgumā var secināt, ka kopumā jauniešu emocionāli 

vērtējošā attieksme pret sevi situācijās, kuras prasa paredzēt klasesbiedru vērtējumu, 

nav adekvāta, tā ir paaugstināta. Izņēmums ir situācija, kurā jāparedz klasesbiedru 
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vērtējums attiecībā uz mācībām (kopā gatavoties eksāmeniem). Jāizsaka pieņēmums, 

ka šajā situācijā jauniešiem ir attīstītākas vērtēšanas iemaņas, jo ar sekmju un 

attieksmes pret mācībām vērtējumu jaunieši saskaras ikdienā — tātad šajā jomā 

viņiem ir zināms pieredzes uzkrājums. Savukārt situācijās, kurās jauniešiem ir 

mazāka ikdienas pieredze (ekstremāli apstākļi, viegls darbs), viņos nav izveidojusies 

spēja veidot adekvātu emocionāl i vērtējošu att ieksmi pret sevi. Jāsec ina , ka 

vērtējuma kritērij i tiek apgūti empīriskajā pieredzē, un, lai skolēns spētu veidot 

adekvātu emocionāli vērtējošo attieksmi pret sevi un apkārtējiem, nepieciešamas 

iemanās. 

Pamatā tam, ka jaunieši savu stāvokli grupā vērtē neadekvāti , t. i., pozitīvāk 

nekā tas ir patiesībā, varētu būt vecuma īpatnība: šajā vecumā ļoti būtiska ir 

saskarsme ar vienaudžiem, svarīgi būt grupā un būt grupas pieņemtiem. Acīmredzot 

paaugstinātā emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi jauniešiem ir kā psiholoģiskās 

aizsardzības mehānisms — kā minēts teorētiskajā izklāstā, indiv īdam piemīt 

nepieciešamība pēc pozitīvas Es koncepcijas. Par to liecina arī fakts, ka jauniešu, 

kuri ieguvuši zemu sociometrisko statusu, emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi 

ir neadekvāti paaugstināta ( 8 0 % ) . Paaugstināto emocionāli vērtējošo attieksmi 

pret sevi varētu saistīt vēl ar vienu vecumposma īpatnību: tieksmi pēc ideāliem un 

līdz ar to arī sevis, sava stāvokļa grupā idealizēšanu. 

Nedaudz paaugstināta emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi ir vērtē jama 

pozit īvi , jo tā ir sa ist ī ta ar pozitīvu Es koncepc i ju , ar sevis kā personības 

pieņemšanu, ar pozitīvu attieksmi pret sevi, līdz ar to indivīds apzinās savu vērtību. 

Tot ies izteikti paaugst ināta emocionāl i vērtējošā att ieksme pret sevi ne ļau j 

objektīvi novērtēt savas spējas, attiecības ar c i t iem ci lvēkiem, tāda neadekvāt i 

paaugstinātu pretenziju līmeni un līdz ar to var būt par pamatu iekšēj iem un 

ārēj iem konfl ikt iem. 

4. 3. Emocionāli vērtējošās attieksmes pret sevi un sociometriskā 
statusa savstarpējās sakarības 

Kad ir izanalizētas emocionāli vērtējošās att ieksmes pret sevi un citvērtējumu 

savstarpējās sakarības dotajās sociometrijas s ituāci jās, iztirzāsim adekvātuma 

koeficienta (K ) un sociometriskā statusa (S ( ) savstarpējās sakarības: pārbaudīsim 

pirmo izvirzīto hipotēzi — jo jauniešu emocionāli vērtējošā att ieksme pret sevi 
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ir mazāk neadekvāt i paaugstināta, jo augstāks ir viņu sociometriskais statuss 

klases grupā. 

Adekvātuma koeficienta un sociometriskā statusa rangu rezultāti atspoguļoti 

grafiski empīriskās regresijas veidā (attēls Nr . 13) . Adekvātuma koeficients ir 

atzīmēts trijos intervālos, izdalot : 

1) neadekvāt i pazeminātu emocionāli vērtējošo attieksmi pret sevi ( intervāls 

[0,6; 0 , 1 ) ) ; 

2) emocionāl i vērtējošo attieksmi pret sevi, kas ir adekvāta un tuva adekvātai 

( intervāls [1,3; 0 ,6 ) ) ; 

3) neadekvāt i paaugstinātu emocionāli vērtējošo attieksmi pret sevi ( intervāls 

[21; 1 ,3)) . 
Sociometriskā statusa rangi ir atl ikti trijos intervālos, izdalot: 

1) sociometriskās zvaigznes, t. i., jauniešus ar augstu sociometrisko statusu, 

2) jauniešus ar vidēju sociometrisko statusu, 

3) jauniešus ar zemu sociometrisko statusu. 

Redzams, k a kopumā vērojama sakarība: ja emocionāli vērtējošā attieksme pret 

sevi paaugstinās, tad sociometriskais statuss pazeminās. To apstiprina arī korelācijas 

koeficients (r = - 4 , 0 ) , kas norāda uz statistiski nozīmīgu sakarību starp dotajiem 

mainīgaj iem l ie lumiem — K un S ( . Intervālā [0,6; 0,1) atspoguļojas tendence: ja 

emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi ir pazemināta, tad citvērtējums ir augstāks. 

Intervālā [21 ; 1,3) atspoguļojas tendence: ja emocionāli vērtējošā attieksme pret 

sevi paaugstināta, tad citvērtējums ir zemāks. 

Kvalitatīvā datu analīze norāda, ka augsts sociometriskais statuss jauniešu grupā 

ar paaugstinātu emocionāli vērtējošo attieksmi pret sevi ir 8%, ar adekvātu un 

tuvu adekvātai — 14%, ar pazeminātu — 2 7 % . 

Līdz ar to varam teikt, ka datu kvalitatīvā un kvantitatīvā analīze apliecina, ka 

darbā izvirzīto pirmo hipotēzi pētījuma rezultāti apstiprina. 

4. 4. Emocionāli vērtējošās attieksmes pret sevi un citvērtējumu 
savstarpējās sakarības personības raksturojumos 

Turpmākajā izklāstā analizēsim to, cik adekvāta ir jauniešu emocionāli vērtējošā 

att ieksme pret sevi pēc noteiktiem personības raksturojumiem — ārējais izskats, 

interesantums, raksturs —, salīdzinot ar citvērtējumu. Tiek pieņemts, ka vidējais 
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vērtējums pēc 10 ballu skalas atbilst ballēm 5 un 6, attiecīgi > 5 ballēm ir zema 

emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi un citvērtējums un < 5 ballēm — augsta 

emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi un citvērtējums. Sevis vērtējums tiks 

apzīmēts ar P , citvērtējums ar C . P un C v statistiskie rādītāji atspoguļoti tabulā 

Nr. 3 piel ikumā. 

Ārējais izskats. Sevis vērtējumu un citvērtējumu relatīvie biežumi ir attēloti 

grafiski poligona veidā attēlā Nr. 14- Redzams, ka vairums jauniešu, nosakot 

emocionāli vērtējošo attieksmi pret sevi pēc ārējā izskata, ir izlikuši sev vidējās 

balles — piecas (25%) un sešas ( 17%) . Citvērtējumā biežāk ir iegūtas četras ( 22%) , 

piecas (21%) un septiņas (21%) balles. Paužot emocionāli vērtējošo attieksmi 

pret sevi, četras balles ir ieguvuši 13% jauniešu, un septiņas balles — 8% jauniešu. 

Negatīvu vērtējumu — viena balle un divas balles citvērtējumā ir saņēmuši 1% un 

3%, bet emocionāli vērtējošajā attieksmē pret sevi — 3% un 6%. Atšķirības ir arī 

augsto ballu ieguves ziņā. Maksimālā balle — citvērtējumā ir astoņi ( 4 % ) , bet sevis 

vērtējumā ir: astoņas balles (11%) , deviņas balles (6%) un arī desmit balles ( 2 % ) . 

Tātad var teikt, ka kvalitatīvā datu analīze uzrāda, ka citvērtējumos un sevis 

vērtējumos dominē vidējās balles, lielākas atšķirības ir vērojamas skalas abos galos. 

Visbiežāk sastopamā mainīgā l ie luma vērtība (M ) emocionāl i vērtē jošai 

attieksmei pret sevi ārējam izskatam ir pieci, kas atbilst vidējam vērtējumam, bet 

c i t v ē r t ē j umam— četri . Emocionāli vērtējošās att ieksmes pret sevi gadī jumā 

x"= 5,39, M e = 5, bet citvērtējumā x~= 5,17, M e = 5. Lai noteiktu, vai x statistiski 

nozīmīgi atšķiras, tika salīdzināti P v un C y vidējie rādītāji pēc t—Stjudenta kritērija. 

Tā kā t p r nepārsniedz t k ŗ robežas, tad jāsecina, ka starp x nav statistiski nozīmīgas 

atšķirības. (4. tabula piel ikumā.) 

Adekvātuma koeficientu ( Ķ 2 pēc ārējā izskata) empīriskais sadalījums, kurš 

atspoguļots attēlā Nr. 15., norāda uz pozitīvu asimetriju. To apstiprina arī asimetrijas 

koefic ients (A = 0 , 95 ) , t. i. , labais grafika zars, kurš atspoguļo neadekvāt i 

paaugstinātu emocionāli vērtējošo attieksmi pret sevi, ir vairāk izstiepts. Tātad 

emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi ir augstāka nekā citvērtējums. 

Emocionāli vērtējošās attieksmes pret s ev i (P ) un citvērtējumu (C) savstarpējās 

sakarības ir attēlotas grafiski empīriskās regresijas veidā. (Attēls Nr. 16) . Redzams, 

ka kopumā starp emocionāli vērtējošo attieksmi pret sevi un citvērtējumu pastāv 

pozitīva korelatīva sakarība: ir vērojama tendence: ja emocionāli vērtējošā attieksme 
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11. un i2.klases jauniešu sevis vērtējumu un 
citvērtējumu rezultātu empīriskā regresija 

(ārējais izskats) 



pret sevi paaugstinās, paaugstinās arī citvērtējums. Par to liecina arī korelācijas 

koeficients r = 0 ,51 , kas norāda uz statistiski nozīmīgu sakarību ((X = 0,05) starp 

dotajiem mainīgaj iem lielumiem — P un C . 

Tātad var secināt, ka jauniešu emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi, vērtējot 

savu ārējo izskatu, ir piet iekami adekvāta c i tvērtē jumam. Par to l iec ina arī 

adekvātuma koeficientu sadalījums pa adekvātuma grupām — A 7 grupā, kas norāda 

uz pietiekami adekvātu emocionāli vērtējošo attieksmi pret sevi, ir iekļuvuši 4 9 % 

jauniešu . (At tē l s .Nr . 2. p ie l ikumā. ) Kā parādī ja kval i tat īva anal īze, l ie lākas 

atšķirības ir augsto un zemo ballu ieguves ziņā. 

Interesantums. Sī vērtēšanas situācija atspoguļo, cik lielā mērā jaunieši sevi un 

citus uzskata par interesantiem sarunu biedriem. 

Sevis vērtējumu un citvērtējumu relatīvie biežumi ir attēloti grafiski poligona 

veidā. (Attēls Nr. 17.) Visbiežāk c i tvērtē jumā jaunieš i ir saņēmuši vidējās 

balles: piecas balles — 26%, sešas balles — 19%. Savukārt emocionāli vērtējošā 

attieksmē pret sevi: piecas balles ir saņēmuši — 22% jauniešu, sešas balles — 10% 

jauniešu. Augstākā iegūtā balle ci tvērtējumā ir deviņi ( 1 % ) , bet emocionāl i 

vērtējošā attieksmē pret sevi — desmit ( 4 % ) . Zemas balles, nosakot emocionāli 

vērtējošo attieksmi pret sevi, ir izlikuši 3% (viena balle) , 4% (divas balles) jauniešu, 

bet citvērtējumos attiecīgi viena balle — 3% un 4%; divas balles — 4% un 1 1 % . 

Tātad kvalitatīvā datu analīze uzrāda, ka vērtējumos lielākās atšķirības vērojamas 

skalas abos galos. 

Visbiežāk sastopamā mainīgā lieluma vērtība (M ) gan emocionāli vērtējošā 

attieksmē pret sevi (P ) , gan citvērtējumā (C ) ir 5. Emocionāli vērtējošai attieksmei 

pret sevi!T= 5,39, M e = 5, bet c i tvērtējumamlč= 5,17, M e = 5. Lai noteiktu, vai x" 

statistiski nozīmīgi atšķiras, tika salīdzināti P v un C v vidējie rādītāji pēc t—Stjudenta 

kritēri ja. Tā kā t r nepārsniedz t k r robežas, tad jāsecina, ka starp x nav statistiski 

nozīmīgas atšķirības. (4. tabula piel ikumā.) 

Adekvātuma koeficientu (K 2 pēc interesantuma) empīriskais sadalījums, kurš 

atspoguļots attēlā Nr. 18., norāda uz pozitīvu asimetriju. To apstiprina arī asimetrijas 

koefic ients (A = 1 ,50) , t. i., labais grafika zars, kurš atspoguļo neadekvāt i 

paaugstinātu emocionāli vērtējošo attieksmi pret sevi, ir vairāk izstiepts. Tātad 

emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi ir augstāka nekā citvērtējums. 

Korelāc i jas koeficients r = 0 ,36 norāda, ka šajā gadī jumā starp dotaj iem 
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l ielumiem — P v un C v — pastāv maz nozīmīga statistiska sakarība ( a = 0 ,05) . To 

apliecina arī adekvātuma koeficientu sadalījums pa grupām. (Attēls Nr. 3. pielikumā). 

Emocionāli vērtējošās attieksmes pret sevi un citvērtējumu savstarpējās sakarības 

attēlotas emīriskās regresijas veidā. (Attēls Nr. 19.) . Intervālos [20; 4 ) ir vērojama 

tendence: ja emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi paaugstinās, paaugstinās arī 

c i tvērtē jums. Intervālā [4; 0) atspoguļojas tendence: ja emocionāli vērtējošā 

attieksme pret sevi ir zemāka, tad citvērtējums ir augstāks. 

Tātad varam secināt, ka emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi šajā situācijā 

ir pietiekami adekvāta citvērtējumam, jo C un P x statistiski nozīmīgi neatšķiras. 

Gadījumā, ja sevis vērtējums ir zemāks, tad citvērtējums ir augstāks. 

Raksturs. Šī vērtēšanas situācija lielā mērā parāda, kā jaunieši uztver sevi un 

citus kopumā. Sevis vērtējumu un citvērtējumu relatīvie biežumi ir attēloti grafiski 

poligona veidā. (Attēls Nr. 20.) 

Redzams, ka emocionāli vērtējošā attieksmē pret sevi dominē vidējā balle — 

pieci ( 2 1 % ) , citvērtējumos — piecas (24%) un sešas (22%) balles. Vērtējot sevi, 

sešas balles ir ieguvuši 15% jauniešu. Emocionāli vērtējošā attieksmē pret sevi 1 % 

jauniešu ir ieguvuši vienu balli, bet citvērtējumos neviens jaunietis vienu balli 

nav ieguvis. Paužot emocionāli vērtējošo attieksmi pret sevi 10% jauniešu ir ieguvuši 

četras balles, bet citvērtējumos četras balles ir ieguvuši 15% jauniešu. Lielākās 

atšķirības ir vērojamas augsto ballu ieguves ziņā: maksimālais citvērtējums ir astoņas 

balles, bet paužot emocionāli vērtējošo attieksmi pret sevi, jaunieši ir ieguvuši arī 

astoņas balles ( 1 0 % ) , deviņas balles (15%) un desmit balles ( 4 % ) . 

Emocionāli vērtējošās attieksmes pret sevi ( P ) u n citvērtējumu (C ) Mo ir 5. 

Emocionāl i vērtējošās at t ieksmes pret sevi gadī jumā 5T= 5,57, M = 5, bet 

citvērtējumā5T= 5,29, M = 5. Lai noteiktu, vai x statistiski nozīmīgi atšķiras, tika 

salīdzināti P v un C y vidējie rādītāji pēc t — Stjudenta kritērija. Tā kā t ŗ ŗ nepārsniedz 

t k r robežas, tad jāsecina, ka starp x nav statistiski nozīmīgas atšķirības. (4. tabula 

pie l ikumā) . 

Adekvā tuma koeficientu (K o 2 pēc rakstura) empīriskais sadal ī jums, kurš 

atspoguļots attēlā Nr. 21 . , norāda uz pozitīvu asimetriju. To apstiprina arī asimetrijas 

koeficients (A = 1,84) , t. i., labais grafika zars, kurš atspoguļo neadekvāt i 

paaugstinātu emocionāli vērtējošo attieksmi pret sevi, ir vairāk izstiepts. Tātad 

emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi ir augstāka nekā citvērtējums. 
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(raksturs) 



Korelācijas koeficients r = 0,27 norāda, ka šajā gadījumā starp dotajiem mainīgajiem 

lielumiem — P y un C — pastāv statistiski maz nozīmīga sakarība ( a = 0 ,05) . 

Emocionāl i vērtējošās at t ieksmes pret sevi un c i tvēr tē jumu savstarpējās 

sakarības attēlotas empīriskas regresijas veidā. (Attēls Nr. 22.) Redzams, ka 

pozitīva sakarība ir [8 ; 4) intervālos, t. i . , vērojama tendence — ja emocionāl i 

vērtējošā attieksme pret sevi ir paaugstināta, paaugstināts ir arī c i tvērtē jums. 

Intervālos [2; 0 ) un [10, 8) ir vērojama negatīva sakarība: ja emocionāli vērtējošā 

att ieksme pret sevi ir izteikti negatīva, tad citvērtējums ir pozitīvāks; ja emocionāli 

vērtējošā attieksme pret sevi ir izteikti pozitīva, tad citvērtējums ir negat īvāks. 

Tātad varam secināt, ka emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi šajā situāci jā 

ir pietiekami adekvāta citvērtējumam, jo C un P x statistiski nozīmīgi neatšķiras. 

Par to l iecina arī adekvātuma koeficienta sadalī jums pa adekvātuma grupām. 

(Attēls Nr. 4. piel ikumā) Gadījumā, ja sevis vērtējums ir zemāks, tad citvērtējums 

ir augstāks, savukārt ja sevis vērtējums ir augsts, citvērtējums ir zemāks. 

Šo triju vērtēšanas situāciju analīzes noslēgumā jāsecina, ka emocionāli vērtējošā 

att ieksme pret sevi ir pietiekami adekvāta citvērtējumam. Vērtējumā pēc ārējā 

izskata ir vērojamas vismazākās atšķirības starp emocionāli vērtējošo attieksmi 

pret sevi un citvērtējumu. Acīmredzot šajā gadījumā ir pietiekami skaidri vērtēšanas 

kritēri j i un vispārpieņemtie standarti. Vērtējot, cik jaunietis sevi uzskata par 

interesantu sarunu biedru, l ielākās atšķirības ir negatīvā sevis vērtējuma gadījumā. 

Vērtējumā pēc rakstura iezīmējas tendence novērtēt sevi par zemu vai par augstu — 

neadekvāti citvērtējumam. Iespējams, ka šāds rezultāts iegūts tādēļ, ka jēdziens 

labs vai slikts raksturs pieļauj subjektīvāku traktējumu un vairāk personīgu viedokli, 

tā vērtēšanas kritērijus katrā atsevišķā gadījumā definēt ir grūtāk. 

4. 5. Emocionāli vērtējošās attieksmes pret sevi personības 
raksturojumos un emocionāli vērtējošās attieksmes pret sevi 

sociometrijas situācijās salīdzinājums 

Lai pārbaudītu otru izvirzīto hipotēzi — jo adekvātāk citvērtējumam jaunieši 

spēj veidot savu emocionāli vērtējošo attieksmi pret sevi, nosakot savas personības 

raksturojumus, jo adekvātāka citvērtējumam ir jauniešu emocionāli vērtējošā 

attieksme pret sevi, nosakot savu sociometrisko statusu grupā —, jāveic emocionāli 

vērtējošo att ieksmju pret sevi salīdzinājums pēc adekvātuma koeficientiem (K 
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un K o 2 ) . K o l un K o 2 savstarpējās sakarības t ika attēlotas grafiski — empīrisko 

regresiju veidā. 

Attē lā Nr. 23. redzams, ka starp abiem adekvātuma koeficientiem K u n K , 

1 o 1 oZ 

(pēc ārējā izskata) nepastāv korelatīvas sakarības. Arī korelāci jas koeficients 

r = — 0,005 norāda, ka nav iespējams runāt par statistiski nozīmīgu sakarību starp 

mainīgajiem lielumiem (oc = 0 ,05) . 

Attē lā Nr. 24. redzams, ka starp abiem adekvātuma koeficientiem — K un 

K , (pēc interesantuma) pastāv negatīva sakarība. Tas norāda, ka paaugstinoties 

K , pazeminās K vērtības. Korelācijas koeficients r = 0,06 norāda, ka šī sakarība 

nav statistiski nozīmīga (CL = 0 ,05 ) . 

Attē lā Nr. 25 redzams, ka starp abiem adekvātiem koeficientiem K , un K , 

1 o 1 ol 

(pēc rakstura) , pastāv negatīva sakarība: paaugstinoties K , , pazeminās arī K 

vērtības. Korelācijas koeficients r = — 0,12 norāda, ka šī sakarība nav statistiski 

nozīmīga (oc = 0 ,05 ) . 

Līdz ar to var teikt, ka otrā izvirzītā hipotēze pētī juma gaitā kopumā nav 

apstiprinājusies. Sākotnējais pieņēmums par to, ka, ja indivīds adekvātāk spēj veidot 

emocionāli vērtējošo attieksmi pret sevi kādā noteiktā jomā, tad arī citās jomās 

viņa emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi būs adekvātāka, ir jānoraida. 

Tātad ir iespējams apgalvot, ka jaunietis atšķirīgās vērtēšanas situācijās veido 

atšķirīgā mērā adekvātu emocionāli vērtējošo attieksmi pret sevi. Iespējams, ka 

kopumā neadekvātā emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi sociometrijas situācijās 

ir izskaidrojama ar to, ka jaunietim bija jāiedomājas, kā viņu uztver klasesbiedri, 

t. i., jāprognozē, cik klasesbiedru izvēles viņš saņems. Šajā gadījumā vērtēts tiek 

heterorefleksīvais Es. Savukār t personības raksturojumu novērtē jums, kurā 

emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi ir pietiekami adekvāta citvērtējumam, 

nosaka tikai refleksija pret sevi. Var izteikt pieņēmumu, ka atšķirība sakņojas pašās 

vērtēšanas situācijās. 
4. 6. Emocionāli vērtējošās attieksmes pret sevi adekvātums 

citvērtējumam saistībā ar profesijas izvēli 
Pētī jumā tika iegūti arī papildus rezultāti, kas saistīti ar izvēlētās profesijas 

adekvātumu. T ika izdalītas piecas adekvātuma grupas, kas turpmāk apzīmētas kā 

A, , A „ A , , A 4 un A . grupas (Attēls Nr. 5. pie l ikumā). No visiem respondentiem 
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AI grupā iekļuvuši 4 9 % jauniešu . Š iem jaunieš iem ir adekvāta emocionāl i 

vērtējošā att ieksme pret sevi saistībā ar profesijas izvēli, kas nozīmē, ka viņi spēj 

novērtēt savas personības raksturojumus un samērot tos ar potenciāl i izvēlētajai 

profesijai nepieciešamajiem. Tātad 4 9 % no respondentiem ir adekvāts priekšstats 

par sevi, kas , kā izriet no teorētiskās daļas, ir pamats adekvātai r īcībai , šajā 

gadījumā — profesijas izvēlei. 15% (A 7 grupa) no kopējā respondentu skaita ir 

ar nedaudz nobīdītu, bet ļoti tuvu adekvātam emocionāli vērtējošo att ieksmi 

pret sevi. Arī šīs grupas jaunieši ir ar piet iekami adekvātu priekšstatu par sevi, 

kas visticamāk nodrošinās atbilstošu profesijas izvēli. A 3 , A 4 un A 5 grupā iekļuvuši 

jaunieši ar neadekvātu emocionāli vērtējošo att ieksmi pret sevi. Jāpieņem, ka 

A 4 un A 5 grupas jaunieši pilnībā nav spējīgi adekvāti sevi novērtēt saistībā ar 

profesijas izvēli, līdz ar to nav spējīgi izdarīt atbilstošu izvēli. Tādi ir 8% no 

visiem responentiem. 28% (A 3 grupas pārstāvj i) no kopējā respondentu skaita 

vist icamāk arī nespēs izdarīt sev pilnībā atbilstošu izvēli. 

Kopumā var secināt, ka jauniešiem ir samērā adekvāta emocionāli vērtējošā 

attieksme pret sevi un līdz ar to pastāv iespēja izvēlēties pietiekami piemērotu 

pašnoteikšanās un nākotnes orientācijas ceļu profesionālajā jomā. 

4. 7. Pētījumā iegūto rezultātu analīzes kopsavilkums 

Datu analīze un interpretācija ļauj izdarīt šādus secinājumus attiecībā uz izpētīto 

jauniešu emocionāli vērtējošo attieksmi pret sevi. 

• Sociometrijas situācijās jaunieši kopumā nespēj adekvāti prognozēt reāli 

saņemto izvēļu skaitu. Emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi ir neadekvāti 

paaugstināta. 

• Situācijās, kurās jauniešiem ir pieredze un iemaņas, viņu emocionāli vērtējošā 

a t t ieksme pret sevi ir p iet iekami adekvāta c i tvērtē jumam. S i tuāc i j ā s , kurās 

jauniešiem nav ikdienas pieredzes, viņiem ir mazāk attīstīta spēja veidot adekvātu 

emocionāli vērtējošo attieksmi pret sevi. 

• Pirmā hipotēze uzskatāma par pierādītu: jo jauniešu emocionāli vērtējošā attieksme 

pret sevi ir mazāk neadekvāti paaugstināta, jo viņu sociometriskais statuss grupā ir augstāks. 

• Nosakot vērtējumus pēc noteikt iem personības raksturojumiem, kopumā 

emocionāl i vērtējošā attieksme pret sevi uzskatāma par pietiekami adekvātu 

c i tvērtē jumam. 
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• Emocionā l i vērtē jošā a t t i eksmē pret sev i pēc no te ik t i em personības 

raksturojumiem, salīdzinājumā ar c i tvērtē jumiem, jaunieši novērtē sevi ar pozi

t ī v ākām va i n ega t ī v ākām ba l l ēm , t. i . , c i t vē r t ē jumos dominē n e i t r ā l ā k i 

vēr tē jumi . 

• Otrā izvirzītā hipotēze — jo adekvātāk citvērtējumam jaunieši spēj veidot 

s avu emoc ionā l i vēr tē jošo a t t i eksmi pret sev i , nosakot savas personības 

raksturojumus, jo adekvātāka citvērtējumam ir jauniešu emocionāli vērtējošā 

att ieksme pret sevi, nosakot savu sociometrisko statusu grupā — nav apstip

rinājusies. 

• Iezīmējas tendence — jaunieš i spēj veidot samērā adekvātu emocionāl i 

vērtējošo attieksmi pret sevi saistībā ar profesijas izvēli. 

106 



NOBEIGUMS 

Darba nobeigumā jāsecina, ka pētījuma mērķis ir sasniegts un tā realizācijai 

izvirzītie uzdevumi ir atrisināti. 

Veikta plaša teorētiskās literatūras analīze par emocionāli vērtējošās attieksmes 

pret sevi būtību, struktūru, funkci jām, iztirzājot to plašākā — Es koncepci jas 

kontekstā. Šāda pieeja t ika izvēlēta tādēļ, ka attieksme pret sevi jātraktē kā viens 

no aspektiem savstarpēji saistītā sistēmā, kas ietver sevī pašizziņas procesu un 

rezultātu u n kura nosaka subjekta ārējo izpausmi — uzvedības reakci jas un 

pašregulāciju. Ir aplūkoti emocionāli vērtējošās attieksmes pret sevi kvalitatīvie 

raksturojumi, īpaši akcentējot adekvātuma kritēriju. Ir veikta analīze par emocionāli 

vērtējošās attieksmes pret sevi izveides ontoģenētiskajiem pamatiem. Teorētiskajā 

daļā raksturots ar ī jauniešu vecumposms, pamatojot ies uz trim p iee jām — 

bioloģisko, sociālo un psiholoģisko, īpaši akcentējot, ka jauniešu vecums ir laiks, 

kad indivīdam veidojas vispārināts priekšstats par sevi, mainās sociālais statuss, 

kad par centrālo problēmu kļūst pašrealizācijas un pašaktualizācijas jautājumi, kas 

prasa adekvātu emocionāli vērtējošo attieksmi pret sevi. Kā īpaša indivīda un sociālās 

vides mijiedarbības forma ir izdalīts c i tvērtējums, kurš izpaužas arī sociālajā 

salīdzinājumā. 

Pamatojoties uz literatūras analīzi, tika pieņemts, ka par optimālāko adekvātuma 

noteikšanas kritēriju emocionāli vērtējošai attieksmei pret sevi jāuzskata citvērtē

jums. Tā k ā jauniešu vecumā liela nozīme ir vienaudžu grupai, tad par citvērtējumā 

avotu tika izvēlēti klasesbiedri. Turklāt t ika noteiktas tās jomas, kuras jauniešu 

vecumā ir īpaši aktuālas — sociometriskais statuss klases grupā, ārējais izskats, tas, 

cik interesants jaunietis liekas saviem vienaudžiem, rakstura vērtējums un profesijas 

izvēle. Pētījumā tika salīdzināta jauniešu emocionāli vērtējošās attieksmes pret 

sevi minētajās jomās adekvātums citvērtējumam. Tika veikta detalizēta emocionāli 

vērtējošās attieksmes pret sevi un citvērtējumā sakarību analīze. Pirmā izvirzītā 

hipotēze par emoc ionā l i vēr tē jošās a t t i ek smes pret sev i adekvā tuma un 
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sociometriskā statusa savstarpējām sakarībām ir apstiprinājusies. Otrā izvirzītā 

hipotēze, kura paredz to, ka jaunieši, kuri spēj veidot adekvātāku attieksmi pret 

sevi, vērtējot savus personības raksturojumus, spēj veidot adekvātāku emocionāli 

vērtējošu attieksmi pret sevi arī vērtējot savu sociometrisko statusu grupā, nav 

apstiprinājusies. 

T ika noskaidrots, ka jaunieši kopumā nespēj veidot adekvātu emocionāl i 

vērtējošo attieksmi pret sevi situācijās, kuras prasa prognozēt, kā viņus uztver 

apkārtējie, īpaši, j a viņiem pietrūkst vērtēšanas iemaņu un kritēriju. Emocionāli 

vērtējošā attieksme pret sevi kopumā ir neadekvāti paaugstināta, kas var kalpot 

par psiholoģiskās aizsardzības mehānismu. Adekvātāka emocionāli vērtējošā 

attieksme pret sevi jauniešiem ir situācijās, kurās jāveic vērtējums pēc noteiktiem 

personības raksturojumiem. 

Tātad var secināt, ka gadījumos, kuru izvērtēšanā ir uzkrāta zināma pieredze, 

gūta prakse, ir skaidri kritēriji , emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi ir adekvā

tāka citvērtējumam. Tādējādi pētījuma gaitā ir iegūts pieņēmums, kurš prasa tālāku 

izpēti: jaunieš i nespēj piet iekami adekvāti c i tvērtē jumam veidot emocionāl i 

vērtējošo attieksmi pret sevi, ja situācija prasa paredzēt, kā viņu uztver citi cilvēki 

un gadījumos, kad nav novērtēšanas prakses un iemaņu. Ja šis pieņēmums tiek 

apstiprināts, tad ir jānoskaidro, kurā vecumā iespējams runāt par to, ka indivīds 

adekvāti spēj prognozēt citu ci lvēku attieksmi pret sevi. 
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TĒZES 
1. Optimālākais veids Es koncepcijas kā teorētiskās un praktiskās izpētes objekta 

interpretācijai ir tāda Es koncepcijas izpratne, kuras pamatā ir sistēmiskā pieeja. 

Tādējādi var teikt, ka Es koncepcija ietver: 

1) izveidojušos indivīda priekšstatu par sevi; 

2) emocionāli vērtējošo attieksmi pret sevi; 

3) pašregulāciju. 

2. Emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi funkcionē divās formās: ir jāizšķir 

specifiskās emocionāli vērtējošās attieksmes pret sevi un globālā emocionāli vērtējošā 

attieksme pret sevi. Pirmās atspoguļo indivīda sevis vērtējumu un attieksmi pret sevi 

kādā specifiskā jomā; tās izsaka subjekta konkrēto izpausmju vērtējumu un attieksmes 

pret tiem. Globālajā emocionāli vērtējošajā attieksmē pret sevi integrējas pēc satura 

un nozīmes atšķirīgi sevis vērtējumi un attieksmes pret sevi, tomēr tā ir iekšēji vienota 

un paredz sevis kā veseluma izpratni. Atsevišķās emocionāli vērtējošās attieksmes 

pret sevi integrāci jas procesā veido hierarhi ju, kura pamatojas uz subjektam 

nozīmīgākajām atsevišķajām emocionāli vērtējošajām attieksmēm pret sevi. 

Globālās emocionāl i vērtējošās att ieksmes pret sevi kva l i ta t īva is pamat-

raksturojums ir: pozitīva vai negatīva; atsevišķo emocionāli vērtējošo attieksmju 

pret sevi kvalitatīvais pamatraksturojums: adekvāta vai neadekvāta (paaugstināta 

vai pazemināta). 

3 . Jauniešu vecumposma klasesbiedru dotais novērtējums uzskatāms par būtiskāko 

kritēriju, ar kurn samērot emocionāli vērtējošās attieksmes pret sevi adekvātumu. 

4- Pietiekami adekvāta emocionāli vērtējošā attieksme pret sevi jauniešu vecumā 

ir situācijās, kuras paredz vērtējumu pēc atsevišķiem personības raksturojumiem. 

Situāci jās, kuras prasa prognozēt, kā jauniešus uztver citi ci lvēki , emocionāli 

vērtējošā attieksme pret sevi ir neadekvāta. Gadījumos, kad jauniešiem ir uzkrāta 

pieredze un ir apgūtas iemaņas konkrētā vērtēšanas jomā, emocionāli vērtējošā 

attieksme pret sevi ir adekvātāka citvērtējumam nekā gadījumos, kad šāda pieredze 

nav apgūta. 
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90. BepH 3 . (1994) TpancaKUHOHHbiH aHanH3 H ncnxoTepannfl. C/U. 
91 . EepHC P. (1986) Pa3BHTHe 51 — KOHuenunn H BocnuTanne. M. 
92. BJHOM T. (1996) ncHxoanannTHHecKHe TeopHH JIHHHOCTH. M. 

93. BoaaneB A. A. O B3aHMHOCBH3H oōmeHHa H oTHomeHHH.// Bonpocbi ncHxaiorHH. 

Nr . 1. 

94. Bopo3flHHa Jl. B.(1986) Hcc-ienoBanne ypoBHH npnTjnaHHfl. 
95. Bopo3̂ HHa Jl . B.( 1989) JļnnaMHKa caMoouenKH OT nojmocTKOBoro B03pacTa 

K B3pOC1QCTH.// HOBbie HCCJieflOBaHHC B nCHXOJIOrHH H BQ3paCTHOH 4)H3HQj10rHH. 
Ņ ŗ ^ 2 . 

114 



96 . Bopo3f lHHa Jl. B. (1992) HTO TaKoe c aMOOueHKa? //llcHxojiorHMecKHH >KypHaji. 
97 . B y p o B a A. B., C y B o p o B a T. A. (1984) 3aBHCHMOCTb c aMooueHKH uiKOjibHHKa OT 

cojiepjKaHHa B03jļeHCTBHa Ha Hero B3pocjioro.//īlpo6jieMbi oueHHBaHHH B ncHXOJiorHH. 

C a p a T O B . 

98. Be j iHxoB E. n., 3HHHemco B. 11., JleKTopcKHH B. A. (1988) Co3HaHHe KaK npejļMeT 
H3vqeHHfl.//Q6mecTBeHHbie H a y x n . M. 

99 . B o n p o c b i ncnxoriorH^ecKoro no3HaHHH jiioubMH j m y r flpyra H caMono3HaHH5i. 
(1977) //Pea. Pb inaKOBa Jl. K . //HayHH.Tpy j i b i , K y o a H C K n n ry. K p a c n o j a p . 

100. BbiroTCKHH Jl. C . (1983) C o ō p a H n e COHHHCHHH. 4 T. M. 

101 . reH3HHa E. C. (1984) P o j i b n p e r n o j i o r a e M O H oueHKH B no3H3HHH JiiojibMH u p y r 

apyra.//ripo6jieMbi oueHHBaHHa B ncHXOJiorHH. C a p a T O B . 

102. TpaHOBCKaa P. M. (1988) 3ji3MeHTbi npaKTHHecKOH ncHXOJiorHH. ( 1988) . Jl. 
103 . JlparyHOBa T. B. ( 1 9 6 1 ) llcHxojiorHMecKHH aHaiiH3 oueHKH n o c T y n K O B 

noapocTKaMH.//Bonpocbi ncHXOJiorHH. M. 
104. Jļ^ceHMC B. ( 1991 ) llcHxojiorHH. M. 

105. floojiaeB Jl. 13. (1984) K nocTaHOBKH npoOj i eMbi oueHHBaHHH B n c u x o j i o r n H . / / 

llpoōJieMbi oueHHBaHH B ncHXOJiorHH. C a p a T O B . 

106. 3aKc Jl. (1976) CraTHCTHHecKoe ouenHBaHHe . M. 

107. 3axapoBa A. B. (1989) TeHe3Hc c a M o o u e H K H . M. 

108. 3axapoBa A. B. (1993) ncnxoJiorHH cpopMHpoBaHHH c a M o o u e H K H . MHHCK. 

109. K y j i a r H H a H. P. (1996) Bo3pacTHan ncHXOJiorHH. M. 

110. Kne M. (1991) ncHXOJiorHH n o n p o c T K a . M. 

111 . KOH H . C. (1984) B noHCKax c e ō n . M. 

112. KOH H . C. (1989) flcHxojiorHH paHHen IOHOCTH. M. 

113. KoxeBUHKOBa B. (1992) <ī>opMHpoBaHHe caMoco3HaHHH y aoiHKOJibHHKOB. P. 

1 1 4 . JleBHH K . . JJeM6o T . . O e c m H r e p Jl., Cupc n . ( 1 9 8 2 ) Y p o B e H b 

npHTH3auHH. ncHXOJiorHH jiHMHOCTH. TeKCTb i . llofl peji. K3. B. T H n n e H p e H T e p . 

A. A. ny3bipeH. M. 
115. JleoHTbeB A. H. (1975) JJenTejibHOCTb. Co3HaHHe. JlnHnocTb. M. 

116. JleoHTbeB JX A. (1993) OnepK ncHXOJiorHH JIHHHOCTH. M. 

117. JlnnKHHa A. H. (1976) C a M o o n e H K a uiKOJibHHKa. M . 

118. JlnnKHHa A. H., Pb iōaK Jl. A. (1968) KpHTHHHOCTb n caiviooueHKa B y n e O H o n 

jīeaTejibHocTH. M. 
119. Manepc JJ. (1996) C o u n a n b H a H n e n x o j i o r H H . C116. 

115 



120. MapuHHKOBCKafl T. J J . 51pomeBCKHH M. T. (1996) 100 BbmaioiuHXCH ncHxonoroB 
MHpa . M. 

121. MacJioy A. (1982) CaMoaKTyar iH3auHH. IIcHxoj iorHH JIHMHOCTH. TeKCTbi. M. 

122. Mef t j iH P. (1982) Pa3JMHHbie acneKTbi fl.//IJcHxojiorHH JIHMHOCTH. M. 

123. M e p J i H H B . C. (1990) C T p y K T y p a JIHMHOCTH: x a p a K T e p S c n o c o ō H O C T H Ō 

?CaM0C03HaHHC I J e p M b . 

124. M e p j i H H B . ( 1 9 7 0 ) I J p o ō j i e M b i 3KcnepuMeHTajibHOH ncHXOJiorHH 

JIHMHOCTH.//yMeH. 3anHCKH l l epbMCKOrO nefl.HHCT. I J e p M b . 

125. OoyxoBa Jl. <J>. (1995) J JecTCKan ncHXOJiorHH: TeopHH, cpaKTbi, npoōJieMbi. M. 

126. O r y p e H O B A. n . (1987) AnbTepHaTHBbie M o n e j i n aHanH3a co3HaHHH: pecpJieKCHH 

H noHHMaHHe.// IJpoŌJieMbi pecpJieKCHH. H o B O c n ō n p c K . 

127. IJaHTHJieeB C. P. (1991) CaMOOTHomeHHe KSK 3MounoHajibHO—ouenoMHan 

CHCTevia. M. 

128. IJaHTHJieeB C. P. (1993) MeTo i ļHKa HccjiejiOBaHHJi caMooTHoiueHHH. M. 
129. IJeTpoBCKHH A. B . (1987). C o u H a n b H a a n c n x o j i o r H H . M. 
130. IJojryKaHHH A. A. (1984) I JcHXHuecKan qbyHKUHH oueHHBaHHH.// IJpo6jieMbi 

ncHXOJiorHH coocTBeHHbix cy^menHH H oueHOK. C a p a T O B . 

131. I JcHxoj iorHMecKHe T e c r b i . (1996) M. 

132. P e M i u M H j r r X . (1994) IIonpocTKOBbiH H IOHOUICCKHH B 0 3 p a c T . M. 

133. Pou>Kep K. (1994) B3rjiHu Ha ncuxoTepanHio. C r aHOBj i eHne uejioBeKa. M. 

134. Pojjxep K. (1997) KjiHH3HTOueHTpnpoBaHHaH T e p a n n n . KneB. 

135. P o 3 e H T. fl. (1977) IJcHxoJiorHH no3HaHHH KaK c a M o c r o H T e j i b H o e HanpBJieHHe 
HCCJieflOBaHHH. 3apy6e>KHbie HccjieflOBanHH n o ncHXOJiorHH no3HaHHH. M. 

136. PySHHurreftH C. Jl. (1989) I JpoōJ i eMb i o ō m e n n c n x o j i o r H H . M. 

137. PyOHHiHTeHH C. Jl. (1982) CaMoco3naHne JIHMHOCTH H e e >KH3HeHbin 

n\Tb.//riCHXOJIOrH5I JIHMHOCTH. M. 

138. CacpHH B. <£>. (1975) ycTOHMHBOcrb c aMooueHKH H MexaHH3M e e coxpaHeHHH. 
/ / B o n p o c b i ncHXOJiorHH. 

139. CacpHH B. <X>. (1986) IIcHxoj iorHH caMoonpe/jejienHH JIHMHOCTH. CBep ju ioBCK. 

140. C e p e t i K O B a H . 3 . (1984) BJIHHHHC JIHMHOCTHBIX CBOHCTB Ha aj jeKBaTHOCTb 

oueHHBaHHH juoTbMH a p y r a p y r a . / / I l poo J i eMb i oueHHBaHHH B ncHXOJiorHH. C a p a T O B . 

141 . CoŌMHK JJ. H. (1990) JjHarHOCTHKa MOKJIHMHOCTHblX OTHOUICHHH. M. 

142. CoBOHbKO E. H. (1966) Bo3pacTHbie ocoOeiniocTH o p n e i r r a u n u peōenKa naoueHKy 
eroapyrnMH juojjbMH H c a M o o u e H K y . / / M a T e p . X V I I I Menace , n c n x o j i . KOHcp. M. 

116 



143. CnHpKHH A. T. (1972) Co3HaHHe H caMoco3HaHHe . M. 
144. CTOJMH B. B. (1985) rio3HaHHe c e ō a H OTHomeHHe K ce6e B c T p y K T y p e 

CaMOC03HaHHH JIHMHOCTH. M. 

145. CTOJIHH B. B. (1983) CaMoco3HaHHe JIHMHOCTH. M. 
146. TeopHH JIHMHOCTH B 3anajļHO-eBponeHCKOH H aMepHKaHCKOH ncHXOJiorHH. (1996) 

CaMapa. 
147. O o p M H p o B a H H e JIHMHOCTH B n e p e x o n H b i n nepHOfl OT n o a p o c T K O B o r o K 

HomecKOMy B03pacTy. (1987)// īloiļ pen. J J yopoBHHof l H. B. M. 
148. <I>paHKJi B. (1990) HeJiOBeK B noHCKax CMbicJia . M. 
149. H a i u a T a II. P. (1968) K B o n p o c y o reHe3Hce caMoco3HaHHH JIHMHOCTH. 

// npOŌJ ieMbl CQ3HaHHH. M. 

150. UlHOyTaHH T. (1969) C o u H a j i b H a j i n c H x o j i o r w i . M. 
151. LUopoxoBaE. B. (1966) I l p o ō J i e M a "51" H caMOco3HaHHe. l l p o ō j i e M b i CO3H3HHH. 

M. 
152. XOJIJI C , J lHHjiecH P. (1997) TeopHH JIHMHOCTH. M. 
153. Xbejui Jl., 3Hr\iep JJ. (1997) TeopHH JIHMHOCTH. Cn6. 
154. Xeicxay3eH X. (1986) MoraBauna H AesTeJibHOCTb. 2 T. M. 
155. HecHOKOBa H. H. (1977) I l p o ō J i e M a ca\ioco3HaHH5i B n c n x o j i o r H H . M. 
156. 3JIKOHHH JJ. B. (1989) U s ō p a H H b i e ncnxo j io rHMecKHe Tpyjjbi. M. 
157. 3PHKCOH 3 . (1995) JJCTCTBO H o6mecTBO. Cn6. 
158. 3pHKCOH 3 . (1996) MfleHTHMHOCTb: lOHOCTb H KpH3HC M. 
159. HUOB B. A. (1975) O UHCHO3HHHOHHOH peryjumnH c o n n a n b H o r o noBejjeHHH 

JIHMHOCTH. MeTOjojiorHMecKHe npoōjieMbi counajibHOH ncHXOJiorHH. M. 
160. 51pouieBCKHH M. T. (1976) Hcropmi n c n x o j i o r H H . M. 

117 



Pielikumi 



Tabula Nr.1 

11. un 12.klases jauniešu prognozēto izvēļu (lp) un 
reāli saņemto izvēļu (ls) statistiskie rādītāji 

1.soc.sit. 2.soc.sit. 3.soc.sit. 4.soc.sit. 5.soc.sit. 6.soc.sit. 7.soc.sit. Kopa Adekv. 
koef. Is IP Is IP Is IP Is IP Is IP Is IP I s IP Is IP 

Adekv. 
koef. 

X 0,80 1,40 0,69 1,17 0,90 1,86 0,79 1,72 0,88 1,35 0,84 1,68 1,05 1,78 5,95 10,96 2,58 
Me 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 5,00 9,00 1,78 
Mo 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 7,00 1,00 
a 0,98 1,37 1,06 1,58 0,98 2,22 0,78 2,27 1,42 2,26 1,47 2,60 1,23 2,35 4,23 7,52 2,74 
V 122% 98% 153% 135% 109% 119% 99% 132% 161% 167% 176% 155% 117% 132% 7 1 % 69% 106% 
A 2,10 1,16 3,76 2,53 1,42 1,67 0,78 2,72 2,88 2,26 3,55 1,89 1,32 1,72 2,44 0,80 3,38 
E 7,50 1,75 22,51 9,55 2,16 2,86 0,20 10,26 10,14 5,85 16,91 3,01 1,32 2,64 9,62 -0,36 16,49 



Manna - Vitnija U testa rezultāti sociometrijā 

Tabula Nr.2 

Soc.sit. Izvēles Z - kritērijs t - kritērijs Ir/nav statistiski 
nozīmīgas 
atšķirības 

1 •p 
u 

-3,353 1,96 + 

2 'p 
U 

-2,196 1,96 + 

3 'p 
u 

-2,734 1,96 + 

4 'p 
u 

-2,907 1,96 + 

5 Ip 
Is 

-0,271 1,96 -

6 'p 
u 

-1,702 1,96 -

7 'p 
u 

-1,464 1,96 -

Kopā Ip -5,321 1,96 + 



Tabula Nr.3 

11. un 12.klases jauniešu sevis vērtējumu (Pv) 
un citvērtējumu (Cv) statistiskie rādītāji 

Ārējais izskats Interesantums Raksturs 
Cv Pv Adekv. 

koef. 
Cv Pv Adekv. 

koef. 
Cv Pv Adekv. 

koef. 
X 5,17 5,39 1,08 5,05 5,25 1,15 5,29 5,57 1,13 

Me 5,00 5,00 1,00 5,00 5,00 1,00 5,00 5,00 1,00 
Mo 4,00 5,00 1,00 5,00 5,00 1,00 5,00 5,00 1,00 
o 1,55 2,07 0,42 1,73 2,19 0,61 1,56 2,11 0,52 
V , 30% 38% 39% 34% 42% 53% 30% 38% 46% 
A -0,21 0,07 0,95 -0,14 0,09 1,45 -0,16 0,12 1,84 
E -0,60 -0,39 1,94 -0,25 -0,59 4,15 -0,65 -0,60 7,88 



Tabula Nr.4 

Brīvības pakāpju un t-studenta kritērija noteikšana 
vidējo rādītāju salīdzināšanai 

Vērtējums Pers. raksturojums V tstat tkrit 

Pv Ārējais izskats 199 0,850 1,960 
Cv 

Ārējais izskats 

Pv Interesantums 199 0,716 1,960 
Cv 

Pv Raksturs 199 1,067 1,960 
Cv 



11. un 12.klases jauniešu sadalījums pa grupām pēc emocionāli vērtējošās attieksmes 
pret sevi adekvātuma citvērtējumam (sociometrija) 

Attēls Nr.1 



11. un 12.klases jauniešu sadalījums pa grupām pēc emocionāli vērtējošās attieksmes 
pret sevi adekvātuma citvērtējumam (ārējais izskats) 

Attēls Nr.2 



11. un 12.klases jauniešu sadalījums pa grupām pēc emocionāli vērtējošās attieksmes 
pret sevi adekvātuma citvērtējumam (interesantums) 

• Ko <0,8 
• 0,8<Ko <1,2 
• Ko >1,2 

A 2 

39% 

Attēls Nr.3 



11. un 12.klases jauniešu sadalījums pa grupām pēc emocionāli vērtējošās attieksmes 
pret sevi adekvātuma citvērtējumam (raksturs) 

• Ko <0,8 
• 0,8<Ko <1,2 
• Ko>1,2 

50% 

Attēls Nr.4 



11. un 12.klases jauniešu sadalījums pa grupām pēc emocionāli vērtējošās 
attieksmes pret sevi adekvātuma citvērtējumam (profesijas izvēle) 

Attēls Nr.5 


