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PERSONĪBAS PSIHOLOĢIJA UN PROFESIONĀLĀ SASKARSME 

 

Mācību palīglīdzeklis,  2010.     20 IKS 
KURSA PROGRAMMA 

Vispārīgā psiholoģija, iedalījums. Personības definīcijas, kritēriji, personības darbības raksturojums. 

Psihoanalīze,  novirzieni, raksturojums. 

Klasiskā  psihoanalīze. Zīgmunds Freids, īsa biogrāfija. Psihes topogrāfiskais un strukturālais 

modelis. Id, ego, superego, to saturs, satraukums, aizsardzības mehānismi, mazvērtības sajūta, 

teorijas pielietojums profesionālajā saskarsmē.  

Psihosociālās attīstības teorija. Bezapziņas pētīšanas metodes. Psihoanalīze kā terapijas metode.  

Analītiskā psihoanalīze. Karls Gustavs Jungs, īsa biogrāfija, Junga koncepcija: introversija, 

ekstraversija. Psihes galvenās funkcijas. Psiholoģiskie tipi. Psihes struktūra. Personiskā bezapziņa. 

Kolektīvā bezapziņa. Personības attīstība. Bezapziņas pētīšanas metodes. Junga psihoterapija. 

Teorijas pielietojums profesionālajā saskarsmē. 

Individuālā psiholoģija. Alfreds Ādlers, īsa biogrāfija, galvenie teorijas principi. 

Kopības izjūtas kritēriji, 3 galvenie dzīves uzdevumi. Faktori, kas veicina mazvērtības  kompleksa 

veidošanos. Personības pētīšanas metodes. Ādlera psihoterapija, teorijas pielietojums profesionālajā 

saskarsmē. 

Humānistiskā psihoanalīze. Erihs Fromms, īsa biogrāfija, galvenās idejas. Agresivitātes 

veidošanās un izpausmes veidi. Fromma mīlestības izpratne. 

Ego psiholoģija. Eriks Eriksons, īsa biogrāfija, teorijas saistība ar psihoanalīzi. 

Psihosociālās attīstības teorija. Personības loma vēsturē. Teorijas pielietojums profesionālajā 

saskarsmē. 

Transaktīvā analīze. Eriks Berns, teorijas pamatojums. Strukturālā jeb personības analīze. 

Mijiedarbību analīze. Spēļu analīze. Dzīves scenāriju analīze. 

Humānistiskā psiholoģija. Karls Rodžers, Abrahams Maslovs. Personības vajadzību struktūra. 

Veselīgas personības pazīmes. Teorijas pielietojums profesionālajā saskarsmē. 

Temperaments, vēsturisks apskats, temperamentu iedalījums. Melanholiskais, flegmātiskais, 

holēriskais, sangviniskais temperaments, to raksturojums, profesionālā saskarsme.  

Raksturs, faktori, kas nosaka rakstura veidošanos. Raksturu tipu raksturojums: 

hipertīmais, sensitīvais, trauksmainais, demonstratīvais, distīmais, ciklotīmais, rigidais, 

pedantiskais, eksaltētais, uzbudināmais, šizoīdais, narcistiskais, sociāli  neadaptīvais tips. 

Profesionālā saskarsme, respektējot rakstura īpatnības. 

Pašvērtējums, pretenziju līmenis, pašcieņa. 

Iegūto zināšanu pielietošanas iespēju novērtējums. 
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Personības definīcija ( 
Prof. Ā.Karpova un prof. I.Plotnieks ) 
Personība ir cilvēks, kas stājies noteiktās sociālajās attiecībās, apzinās šīs attiecības un kā 
aktīvas darbības subjekts spēj pārveidot pasauli un atbildēt par pārveidošanas rezultātiem. 
Profesors V.Reņģe:  
Par personību var uzskatīt cilvēku, kam ir apziņa un spēja spriest. 
 
Personības kritēriji 
Par personību nevar uzskatīt cilvēkus, kuri 
- auguši izolācijā no sabiedrības (''maugļi'') 
- piedzimuši garīgi nepilnvērtīgi (oligofrēnija) 
- degradējušies traumu, alkoholisma, narkomānijas, nepareizi lietotu farmakoloģijas 

līdzekļu rezultātā 
Personības jeb sociālā brieduma kritēriji ( Ā.Karpova, I.Plotnieks) 
- objektīvām un subjektīvām iespējām atbilstoša aktivitāte (mācībās, darbā u.c.dzīves 

sfērās) 
- attīstīta morālā pašapziņa, cilvēcība sociālajās attiecībās 
- radoši pārveidojošs stils dzīves organizācijā 
- patstāvība uzskatos un lēmumos 
- attīstīta pašregulācijas spēja 
- laikmetam atbilstoša kompetence izvēlētajā darbības veidā 
- atbildība sevis un līdzcilvēku priekšā 

L.Raitmens 1984. gadā izvirzīja 6 pamatdimensijas cilvēka personības darbības 
raksturojumam: 
- uzticamība pret neuzticamību 
- altruisms pret egoismu 
- neatkarība pret konformitāti (pakļaušanās ietekmei) 
- variativitāte pret līdzīgumu 
- sarežģītība pret vienkāršumu 

 
 

Psihoanalīze 
Pamatlicējs Zīgmunds Freids 1895. gadā 
5 novirzieni: 
- klasiskā psihoanalīze - Zīgmunds Freids 
- individuālā psiholoģija - Alfreds Adlers 
- analītiskā psiholoģija - Karls Gustavs Jungs 
- neofreidisms - Ērihs Fromms 
- Ego psiholoģija - Eriks Eriksons 

 
Psihoanalīzei raksturīgi pieņēmumi: 
- psihe sastāv no apzinātās un neapzinātās daļas  
- cilvēka darbību virzošie spēki - vajadzības, motīvi, vēlmes, dziņas atrodas psihes 

neapzinātajā daļā 
 
Freidisms 
Zīgmunds Freids dzimis 1856. gadā Morāvijā (Čehijā), vēlāk dzīvojis Vīnē. 
Tēvs vidēji turīgs ebreju tirgotājs. Studējis medicīnu, dabaszinātnes, izteikti materiālistiski 
uzskati. Strādājis kā neirologs, apguvis hipnozes metodi, 1895. gadā apraksta savu metodi - 
psihoanalīzi. 
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Psihes topogrāfiskais modelis 
 

 
 

    APZIŅA 
 

     PRIEKŠAPZIŅA 
 

    BEZAPZIŅA 
 
                                                       

 
                                       Psihes strukturālais modelis 
 

 
 
Id - Tas 
Es - vācu val. 
Oнo - krievu val. 
Id - angļu val. 
Cilvēka psihes bioloģiskais pamats. Id saturs:  
- seksuālā dziņa, Eross, dzīves instinkts, tieksme turpināt dzīvību 
- agresīvā dziņa, Tanatos, nāves instinkts, iznīcības dziņa 

Id - enerģijas rezervuārs. Jo vairāk enerģijas velta vienai darbībai, jo mazāk paliek citai. Ego 
un Superego nerada enerģiju, tā nāk no Id. Id darbojas pēc baudas principa - tieksme 
nekavējoties apmierināt vajadzības. 
 
Ego - Es 
Ich - vācu val. 
Я - krievu val. 
Ego - angļu val. 
Ego saturs ir psihiskie procesi: sajūtas, uztvere, uzmanība, atmiņa, domāšana, iztēle. 
Galvenā  Ego funkcija ir adaptācija jeb pielāgošanās. 
Spēcīgs Ego - stiprs gribasspēks, vājš Ego - gribasspēka trūkums. 
Ego ir kaut kas vairāk nekā apziņa, Ego saknes meklējamas Id. 
Ego ir "triju kungu kalps'': 
- apkārtējā realitāte ar savām prasībām, situācijas, cilvēki, normas 
- Superego t.i. paraugi, prasības, aizliegumi 
- Id  t.i. bezapziņa, bioloģiskās dziņas 

Satraukuma cēloņi: 
- reāli vai iedomāti draudi no apkārtējās realitātes 
- iekšējais satraukums ir daļa no mūsu psihes, Id dziņas un Superego ar savām 

morālajām prasībām 
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Psiholoģiskās aizsardzības mehānisms ir pārliecināt sevi, ka tas ko mēs darām arī ir tas, ko 
mēs gribam. Psiholoģiskā aizsardzība nevienu problēmu vai konfliktu neatrisina, bet atbrīvo 
no satraukuma. 
Raksturīgākie aizsardzības mehānismi: 
- izstumšana - satraukuma izraisītāja impulsa izslēgšana no apziņas, aizmiršana 
- pretējas reakcijas veidošanās - Ego nepieņemamo tendenci uzvedībā maina uz pretējo 
- projekcija - nevēlamo īpašību vai vajadzību piedēvēšana citai personai 
- identifikācija - vientulības vai nepilnvērtības izjūtas pārvarēšana, piedēvējot sev 

veiksmīgākas personas īpašibas 
- racionalizācija - saprātīgs pamatojums tiek dots irracionālai rīcībai 
- regresija - nosacīta atgriešanās iepriekšējā psihiskās attīstības stadijā 
- sublimācija - seksuālās vai agresīvās enerģijas pārvēršana radošā darbībā. 

Psiholoģiskā aizsardzība darbojas neapzināti priekšapziņas līmenī. 
 
Superego - virs es 
Uberich - vācu val. 
Сверх  я - krievu val. 
Superego - angļu val. 
Superego saturs - iekšējie morālie aizliegumi, sirdsapziņa, ārējo prasību pārvēršana iekšējās 
prasībās. 
Iespējami 3 varianti: 
- ja prasības, aizliegumi, ierobežojumi ārkārtīgi stingri, vecāki kontrolē katru soli - veidojas 

spēcīgs, neelastīgs suprego, kas izpaužas nedrošībā, biklumā, neizlēmībā,  bieži vainas 
apziņa, mazvērtības kompleksi 

- stingra audzināšana, ar sodiem grib panākt paklausību, sodi pārmērīgi, bērns to uztver 
kā netaisnību, ka viņu apspiež, dara pāri. ārēji uzvedas kā pieprasa pieaugušie, bet 
iekšēji nav šo morālo prasību 

- vecāki neizvirza prasības - darbība kļūst impulsīva, vēlmes un iegribas grib apmierināt 
nekavējoši. Nav iekšējās morāles cenzūras, var būt ļoti agresīvi. 

 
Psihoseksuālās attīstības teorija 
1. Orālā stadija 0 -1 gads 
- primārais narcisms 
- drošības sajūta  
- fiksācija stadijā 
2. Anālā stadija 1. - 3. gadam 
- fiksācija stadijā - nevīžigums, netīrīgums vai pārmērīga kārtības  mīlestība, skopums    
- sadomazohistiskais raksturs 

3. Falliskā stadija 4 -5 gadu vecumam 
- Edipa komplekss 
- ''kastrācijas bailes'', ''peņa skaudība'' 
- Superego veidošanās noslēgšanās 
- fiksācija stadijā - izliekas par ''īstiem vīriešiem'' vai tieksme flirtēt, savaldzināt vīriešus 

4. Latentā stadija 6 - 11 gadi 
    Slēpta seksuālā enerģija - tā novirzīta uz mācīšanos, jaunradi 
5. Ģenitālā stadija 12 - 16 gadi 
    Pieauguša cilvēka seksualitāte 
 
Bezapziņas pētīšanas metodes 
- brīvo asociāciju metode - skaļi izsacīt visu, kas ienāk prātā 
- sapņu tulkošana 

Sapņu funkcijas: 
- dienas''nogulsnes'' 
- fizioloģiskās sajūtas 
- iekšējie konflikti, izspiestās dziņas, bioloģiskie instinkti   
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Psihoanalīze kā terapijas metode 
Psihoterapijas mērķis ir likt cilvēkam pašam labāk sevi apzināties, pašam atrast risinājumu 
problēmām un atbildes uz jautājumiem. 
Psihoanalīzes laikā cilvēks ne tikai atceras bērnību, atgriež atmiņā izstumto materiālu, bet 
jūtas tā, kā tajā bērnības brīdī. 
Jūtu pārnešana - psihoterapijas seansa laikā sajūt tās pašas emocijas, ko izjutis pret kādu 
citu sev nozīmīgu cilvēku. 

 
 


