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Transaktīvā analīze 

 

Pamatlicējs  Eriks Berns, teorija saistīta ar cilvēku attiecībām. 

Dzimis 1910.gadā  Kanādā, miris 1977.gadā Kalifornijā. Profesija ārsts - psihiatrs. 

Nozīmīgākais darbs 1963.gadā ''Spēles, kuras spēlē pieaugušie''. 

 

Transakcija - mijiedarbība ir jebkura uzvedība, kura izsauc atbildes reakciju. 

Transaktīvai analīzei ir 4 stadijas: 

- strukturālā jeb personības analīze 

- mijiedarbību analīze 

- ''spēļu analīze'' 

- dzīves scenārija analīze (izmanto Ādlera ideju par dzīves plānu). 

 

Strukturālā jeb personības analīze 

 

Uzsver psihes apzināto daļu. Ego ik brīdi vienā no trim stāvokļiem: ''vecāku'', 

''pieaugušā, ''bērna''. 

 

''Vecāku''stāvoklis'' 

 

Šajā stāvoklī cilvēks atrodas, kad kritizē otru cilvēku, slavē, dod novērtējumu, 

padomus, izrāda rūpes par otru cilvēku. Veidojas  5 - 6 gadu vecumā. Sākumā 

mehāniska, vēlāk naapzināta atdarināšana. ''Vecāku'' stāvoklī cilvēki ļoti emocionāli, 

kategoriski, pārliecināti par savu taisnību. Ja cilvēks nespēj ieņemt ''vecāku'' stāvokli, 

tas nozīmē, ka nespēj neko aizrādīt, nespēj izrādīt gādību par otru cilvēku. 

 

''Pieaugušā'' stāvoklis 

 

Visas lietas uztver loģiski, saprātīgi, balstoties uz faktiem, argumentiem. Emocijas 

minimālas, galvenais prāts. Šo stāvokli cilvēks iemācās. Tikai šajā stāvoklī cilvēks 

iemācās paskatīties uz sevi no malas, var būt paškritisks un objektīvi sevi vērtēt. 

 

''Bērna'' stāvoklis 

 

Raksturīgas spontānas, emocionālas reakcijas, izturas kā bērns 5 - 6 gadu vecumā, 

atgriešanās bērnībā emocionālā un psiholoģiskā ziņā. 

- ''dabiskais bērns'' - tāds, kā dots no dabas, temperaments, 

emocionalitāte,apmierinājums,tieksme pēc baudas, spēju atraisītība, neierobežota 

fantāzija, spontanitāte. 

- ''mazais profesors'' - topošais pieaugušais. Vairāk racionālas domas, kreativitāte, 

izdoma, intuĪcija. Piemēram Vinnijs Pūks. Pieaugušie šajā stāvoklī tad, kad 

izdara manipulatīvas darbības, lai kas nenotiktu. 

- ''pielāgojies bērns'' - cenšas ievērot visas prasības. Veidojas ''vecāku''loma. 

Paklausīgs, neuzņēmīgs, bailīgs. 

''Dabisks bērns'' - atbilst Freida Id, ''pieaugušais'' - ego, ''vecāki'' - superego. 

Freidam  teorētiski izveidots, Bernam praktiskie novērojumi. 
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Ja cilvēkam nav psiholoģiskas problēmas, nemitīgi maina lomas. Dažreiz cilvēks 

iestrēgst kādā lomā. 

 

''Pastāvīgi vecāki'' var būt 2 varianti: 

 

- ''dominēšanas variants''  - strādīgs, kategorisks, svarīgi just varu pār citiem 

- ''audzinātājs'', ''glābējs'' - tik izpalīdzīgs, ka otrs jūtas nevarīgs. 

 

''Pastāvīgi pieaugušais''  līdzīgs datoram, maz emocionāls, nav empātijas. 

 

''Pastāvīgi bērns'' -izvairās no atbildības, liek darīt citiem to, ko vajadzētu darīt 

pašam. 

 

 

Mijiedarbības analīze 

 

Mijiedarbību līmeņi: 

1. ''rituālu līmenis''  pievēršam otram uzmanību 

2. ''kopēja laika pavadīšana'' - sarunas par laiku, paziņām, bērniem,       

tehniku, valdību, anekdotes, spēles. ''Sevi parādīt un uz citiem apskatīties'',    

laika aizpildīšanas līmenis 

3. ''spēles'' - manipulācijas ar otru cilvēku. Saka vienu, bet nolūks cits.   

No otra grib panākt tādā veidā, lai viņš pats to neapzinās. 

4. kopēja darbība - darbs, bērnu audzināšana, darbs dārzā u.c. Kad  mērķis sasniegts, 

mijiedarbība beidzas. Ja cilvēkus vieno tikai bērnu audzināšana, šķiras, kad bērni 

izauguši. 

5. personisko attiecību līmenis. Cilvēki uzticas un paļaujas viens uz otru. Abi 

pieņem viens otru tādu, kāds viņš ir. 

 

Daži cilvēki nespēj paceltie augstāk par 3.līmeni, bet ir cilvēki, kas grib vienmēr 

darboties personīgo attiecību līmenī - ''jādomā par dzīvi, dzīves jēgu''.  

Var būt tiešās mijiedarbības, krustojošās un slēptās mijiedarbības. 

 

Tiešās mijiedarbības - uzbrukums no ''vecāku'' pozicijas, otrs taisnojas, vai ''vecāka'' 

- ''pieaugušā'' pozicija.Veidojas laba saskaņa. 

 

Krustojošās mijiedarbības - cīņa, konfliktēšana 

 

Slēptās mijiedarbības - runā vienu, bet zemtekstā ir pavisam cits. Manipulatīva 

pozicija. 
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Spēļu analīze 

 

''Spēles'' veido ''slēpto'' transakciju virkne. Manipulācijas ar otru cilvēku apzināti vai 

neapzināti. Biežākie ''spēļu'' veidi: 

 

- ''Jā, bet…'' lieto, lai apkārtējie nezin, ko teikt. Visbiežāk spēlē cilvēki, kas bērnībā 

bieži pamācīti. It kā atspēlējas vecākiem. 

 

- ''Nelaimes putni'' - nolūks radīt vainas apziņu apkārtējiem.Nodara pāri vienam, 

otram, trešam, kad visi dusmīgi, pasaka '' Jūs tikai izliekaties, patiesībā mani 

neciešat''. Vajadzētu savlaicīgi pārtraukt :''Tu vari plēst, gāzt, u.t.t., bet nesaki, ka 

nožēlo, neprasi piedošanu. 

 

- ''Sviestmaize'' - demonstrē, ka tik daudz strādā, ka nav laika pat pusdienām - bet 

pārējie neko nedara 

 

- ''nomocītais'' - cik tālu jūs mani esat noveduši 

 

- ''ķilda'' - uzsāk strīdu, lai izvairītos no attiecībām, liek otram justies vainīgam 

 

- ''jums abiem vajag cīnīties'' 

 

- ''skaties, kas tevis dēļ iznāca'' - Spēlētājs rīkojas saskaņā ar otra cilvēka padomu, 

lai neveiksmēs vainotu padomu devēju. Klausa padomam, zinot, ka nekas labs 

neiznāks 

 

- ''durvju aizciršana'' 

 

 

Dzīves scenāriju analīze 

 

Katrs cilvēks realizē noteiktu dzīves plānu, lai sasniegtu noteiktu mērķi.Cilvēks 

dzimis būt veiksminieks, bet pats padara dzīvi neveiksmīgu.Cilvēki neapzināti cenšas 

atkārtot to, kas noticis bērnībā.Ja bērnībā darīts pāri, dzīvē mēģina radīt situācijas, 

kurās jutīšu, ka man dara pāri. Dzīves scenāriju pamatā dzīves pozicija. 

 

Tomass Hariss 1969. gadā ASV saraksta darbu ''I am O.K., You are O.K.'' 

 

Apraksta  4 dzīves pozicijas: 

- es esmu slikts, tu esi labs es -Tu 

- es esmu slikts,tu esi slikts es - tu 

- es esmu labs, tu esi slikts Es - es 

- es esmu labs, tu esi labs Es - Tu 
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Bēŗns parasti sāk ar I poziciju, jo jūt mazvērtību salīdzinājumā ar pieaugušajiem. Var 

saglabāties, bet parasti atbrīvojas. Ja saglabājas - neveiksminieka scenārijs - nedrošs, 

vainas apziņa, žēlošanās, gaušanās, citu panākumu pārspīlēšana. Dara visu, lai 

pierādītu, cik viņi nelaimīgi.  

 

II pozicija - pesimisms, mazvērtības sajūta, neredz jēgu tam, ko dara paši un citi. 

Pasaule ir ''bēdu ieleja''.Rodas, ja bērns pārmērīgi sodīts un pārāk augstas prasības, 

kaunināts. Cilvēks iekšēji salūzt. 

 

III pozicija - stingrās prasības bērnībā uztver kā netaisnību. Uzpūtība, augstprātība, 

pašslavināšana, vērtējoša pozicija. Runā tikai par sevi. 

 

IV pozicija - iekšēji pozitīva attieksme pret sevi. Uztver otru kā līdzīgu, spēj 

sadarboties. 

 

 

Humānistiskā psiholoģija 

 

Pamatlicēji   Abrahams Maslovs  1908. - 1970., 

Karls Rodžers  1902. - 1987 

 K.Rodžers - teologs. Cilvēka dzīves mērķis - pašīstenošanās. Cilvēks var īstenot 

savus dzīves mērķus un pašrealizēšanos tikai tad, ja viņam ir pozitīva attieksme pret 

sevi, ja ir augsts pašcieņas līmenis, augsta pašapziņa. Visas cilvēka problēmas rodas, 

galvenokārt, no nepareiza pašvērtējuma. Personības izaugsmi traucē ''kļūdainā es'' 

koncepcija.  

Psihoterapeita galvenais uzdevums ir veidot cilvēkam pozitīvu attieksmi pret sevi. 

Viņa psihoterāpijas galvenā metode ir aktīvā klausīšanās.Svarīgākā daļa ir īss 

kopsavilkums, atkārtojums: 

1. zemākais līmenis ir vienkāršs pārstāsts 

2. līmenis - jūtu atspoguļošana 

3. līmenis - klienta domas turpināšana (zemteksta atspoguļojums) 

Tas palīdz cilvēkam apzināties savas problēmas tiešā veidā, radot pozitīvu attieksmi 

pret sevi. Svarīgs pozitīvi emocionālais kontakts. 

Psiholoģiskā palīdzība pa telefonu - aktīvā klausīšanās. Rodžers pirmais izveidoja 

psihoterapeitiskās grupas. 

 

Abrahams Maslovs 

 

1908. - 1970. Tēvs ebreju emigrants no Krievijas, Abrahams dzimis Amerikā, dzīvojis 

trūcīgā ģimenē. Studējis psiholoģiju. Sāk kā biheiviorists, bet vēlāk izstrādā jaunu 

pieeju - humānistisko psiholoģiju. 1954.gadā izdod grāmatu ''Motivācija un 

personība'', kur apraksta, ka galvenais cilvēkā ir viņa svarīgākās vajadzības pēc kā 

viņš tiecas. 
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Personības vajadzību struktūra 

 

1. Fizioloģiskās vajadzības - pamatvajadzības: uzturs, atpūta, miegs, aizsardzība 

no klimatiskajiem apstākļiem, vajadzība pēc mājām, seksuālā vajadzība, sensorās 

vajadzības, vides ietekme uz cilvēku. Vienmuļa vide veicina agresivitāti, 

noziedzību, narkomāniju, alkoholismu. 

 

2. Vajadzība pēc drošības: to nodrošina stabilitāte un informētība 

 

3. Vajadzība pēc piederības un mīlestības  Cilvēks bez mīlestības ir tas pats, kas 

automobilis bez degvielas. Cilvēkam ir vajadzīgi savējie. 

 

4. Vajadzība pēc pašcieņas  Balstās uz spējām, raksturu, morālajām īpašībām 

 

5. Vajadzība pēc pašīstenošanas. Savas patības piepildīšana reālā darbībā.Savu 

spēju, zināšanu realizācija, likšana lietā. Pašcieņas gadījumā mums svarīgi, ko 

domā citi par mums, atzinībano citu puses.Pašīstenošanas gadījumā svarīgākais, 

ko viņš pats domā par sevi. 

 

Dažādiem cilvēkiem dažāds vajadzību līmenis. Parasti viens vai divi līmeņi 

visbūtiskākie: 

 

- ja svarīgs fizioloģisko vajadzību līmenis, raksturīgi: fiziskās eksistences 

nodrošināšana. Parasti ekstravertais sajūtu līmenis- baudīt dzīvi. Visu saprot caur 

to, cik tas var dot viņiem baudas, ir reāli sajūtams 

 

- ja svarīga vajadzība pēc drošības - raksturīga izvairīšanās motivācija - parādās jau 

skolā. Negrib nepatikšanas, tādēļ paklausīgi, mācās, ievēro prasības. Ievēro citu 

uzspiestos mērķus un prasības. Taupīgi, mīl kārtību, noteiktību, tiecas pēc 

stingras rokas. Pretstats - sasniegšanas motivācija - cilvēks realizē mērķus un 

savas vēlmes, neskatotiene uz ko, galvenaispārliecība, ticība sev. 

 

- Vajadzība pēc mīlestības un piederēšanas - izteikti kolektīvisti, svarīgi būt starp 

cilvēkiem, labas attiecībasar apkārtējiem, saskarsme - augstākā vērtība. 

Individuālisma kultūrai raksturīga precizitāte, visam jānotiek laikā. Kolektīvisma 

kultūrai raksturīgi - šodien, apmēram. 

 

- Vajadzība pēc pašcieņas - mēģina sevi apliecināt. Svarīgi, lai ar viņiemrēķinās, 

lai no viņiem baidās. 

 

- Vajadzība pēc pašīstenošanās -to var panākt, ja nodrošina iepriekšējos līmeņus 
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Pēc A. Maslova veselīgas personības pazīmes: 

 

- augsti attīstīta realitātes izjūta, izprot situāciju un sabiedrību, kurā dzīvo 

- objektīvs sevis un citu vērtījums. Pašvērtējums - savu spēju, īpašibu novērtējums. 

Pašcieņa - attieksme pret sevi kopumā. Pareizi novērtē sevi un pieņem citus 

tādus, kādi viņi ir. 

- Spēja koncentrēties uz problēmām, kuras atrodas ārpus šaura personisku 

interešu loka. Darbs nozīmē vairāk kā peļņas avots. 

- Iekšējo īpašību atraisītība  - spontanitāte. Neslēpj jūtas, emocijas. 

- Autonomija, patstāvība, neatkarība - apzinās un spāj ievērot pieņemtās normas 

- Spēj nodibināt īpaši ciešas attiecībasar citiem - Ja veidojas mīlestība, tad uz 

mūžu.Izvairās no īslaicīgām, paviršām attiecībām 

- Kreativitāte - radoši cilvēki.Radošs visā ko dara - pat zupu vārot. 

- Laba humora izjūta - nemīl ņirgāšanos, humoru, kas pazemo citus 

- Augsti attīstīta ētikas izjūta - viņiem ir morāles principi, no kuriem neatkāpjas 

- Spēja ieraudzīt jaunā gaismā parastas lietas - izjust pilnīgu laimes apziņu, izjust 

līdzjūtību pret citu cilvēku, ārkārtīgi spēcīgas emocijas. 

Jo vairāk šo īpašību, jo cilvēks tuvāks pašīstenošanās idejai. 

 

 

Motivācija darbam var būt: 

 -  nauda - fizioloģiskā vajadzība 

 -  drošība - garantēts darbs 

 -  psiholoģiskais klimats - ar labu psiholoģisko klimatu  var kompensēt mazu   

samaksu 

-  atzinība - pašcieņa 

-  Iespēja likt lietā savu radošo potenciālu, apliecināt sevi, piepildīt dzīves mērķi  

 

 


