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Aktualitāte

Jaunākie pētījumi uzrāda tendenci perfekcionisma pieaugumam populācijā (piem., 

Curran & Hill, 2019). 

Latvijā ir veikti dažādi pētījumi, kas kā mainīgos ietver sevī perfekcionismu (piem. 

Jokste, Koļesņikova, 2019) un kauna vai vainas izjūtas (piem., Ķirsis, 2014), kā arī šo

divu attiecības ar citiem mainīgajiem: perfekcionisma un prokrastinācijas saistības

(Skalberga, 2017); kauna, reliģiozitātes un seksualitātes saistības (Savicka, 2019).

Latvijā vēl nav veikta savstarpējā kauna, vainas izjūtas un perfekcionisma attiecību 

izpēte.



Perfekcionisms un kauna un vainas izjūta, veicina izvairīšanos no iespējamām neveiksmēm, 

tādējādi ierobežojot iespējamos sasniegumus.

Noskaidrojot kauna un vainas izjūtas un perfekcionisma saistību, būtu iespējams dziļāk 

izprast to savstarpējos mijiedarbības mehānismus un izmantot iegūtās zināšanas

turpmākajos pētījumos un praksē.

Problēma



Mērķis: 

Noskaidrot kauna, vainas izjūtas un 
perfekcionisma saistību pieaugušajiem.

Pētījuma uzdevumi:

1. Noskaidrot, vai pastāv perfekcionisma un 
kauna saistības pieaugušajiem. 

2. Noskaidrot, vai pastāv perfekcionisma un 
vainas izjūtas saistības pieaugušajiem.

Mērķis uz uzdevumi



Pētījuma jautājumi

Vai pastāv saistība starp 
perfekcionismu un kaunu
pieaugušajiem? 

1

Vai pastāv saistība starp 
perfekcionismu un vainas 
izjūtu pieaugušajiem?

2



Teorētiskais pamatojums

Pētījumā tiek pielietota izpratne par 
perfekcionismu kā multidimensionālu
konstruktu (Frost, Marten et al., 1990, kā minēts 
Stoeber, 1998), kas ietver bailes kļūdīties, 
personiskos standartus, vecāku gaidas, vecāku 
kritiku, šaubas par rīcību un organizētību 
(Frost, 1990).

Vainas apziņa šajā pētījumā definēta kā
konkrēta uzvedība, kas ir saistīta ar vēlmi 
situāciju labot, bet kauns kā  uzvedība, kas 
saistīta ar vēlmi bēgt vai izvairīties no situācijas 
(Tangney, Barlow et al., 1992).



Teorētiskais modelis



Metode: Izlase

Izlasē piedalījās 134 latviski runājoši 

respondenti (66% sieviešu; vecumā no 19 

līdz 70 gadiem; M=39.22; SD=12.39). 

Vecums: pieaugušie, kas sasnieguši 18 

gadu vecumu, latviski runājoši.

Dzimums: dažāda dzimuma

Izlases veidošanas metode: ”snow ball” jeb

sniega pikas metode, ērtuma izlase



Frosta multidimensionālā perfekcionisma skala (The Frost Multidimensional

Perfectionism Scale, FMPS; Frost, Marten, Lahart, & Rosenblate, 1990; Jokste, 

2020). 

Multidimensionālais perfekcionisms tiek iedalīts apakšskalās 1) Bailes kļūdīties; 

2) Personiskie standarti; 3) Vecāku gaidas; 4) Vecāku kritika; 5) Šaubas par 

rīcību un 6) Organizētība (Frost, 1990). 

Tiek izmantota Likerta skala (1-5). 

Kronbaha alfas: Bailes kļūdīties (0.91); Personiskie standarti (0.81); Vecāku 

gaidas (0.85); Vecāku kritika (0.84); Šaubas par rīcību (0.74) un Organizētība 

(0.91).

Metode: Instrumenti



Hroniskā kauna un vainas aptauja (Ķirsis, 2014). 

Kauna un vainas skalas tiek iedalītas apakšskalās: 1) Kauna skala un  2) Vainas 

skala.

Tiek izmantota Likerta skala (1-5). 

Kronbaha alfas: Kauna skala (0.89), Vainas skala (0.89).

Demogrāfiskā aptauja (vecums, dzimums).

Metode: Instrumenti



Dati tika iegūti attālināti, izmantojot webanketa.com

Aptaujas jautājumi tika ievadīti webanketa.com, respondentiem tika nosūtīta 

aptaujas saite. 

Datu ieguve tika veikta individuāli. 

Dati tika ievākti 2021. gada februārī un martā. 

Datu apstrāde un analīze tika veikta ar programmu MS Excel 2019 un IBM SPSS 

Statistics 26. 

Tika izmantota aprakstošā statistika, Spīrmena korelācijas.

Metode: Procedūra un datu apstrāde



Ētiskie apsvērumi

Aptaujas aizpildīšana bija anonīma. 

Ievāktie dati tika analizēti tikai kā grupas tendence. 

Dalībniekiem tika nodrošināta informācija par pētījumu, tika saņemta informētā piekrišana.



Rezultāti

Rezultāti uzrāda statistiski nozīmīgu, ciešu kauna saistību ar bailēm 
kļūdīties (rs=0.816; p<0,001) un šaubām par rīcību (rs=0.513; p<0,001).

1. tabula. Skalu iekšējās saskaņotības, aprakstošās statistikas rādītāji un Spīrmena korelācijas koeficienti starp Frosta

multidimensionālās perfekcionisma skalas apakšskalām un Hroniskā kauna un vainas aptaujas kauna apakšskalu, kopējo 

rādītāju un vecumu.

Mainīgie lielumi
Kronbaha

alfa

Aprakstošās statistikas 

rādītāji
Spīrmena r

M SD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1.Vecums -- 39.22 12.39 --

2.Kauns 0.89 23.60 6.98 -.06 --

3.Bailes kļūdīties 0.91 23.93 8.03 -.13 .82** --

4.Šaubas par rīcību 0.76 11.09 3.45 -.25** .51** .59** --

5.Vecāku gaidas 0.85 12.21 4.60 -.08 .40** .46** .35** --

6.Vecāku kritika 0.83 9.07 3.82 -.05 .47** .54** .44** .72** --

7.Personīgie 

standarti
0.81 22.04 5.20 -.13 .27** .45** .20** .38** .21** --

8.Organizētība 0.91 22.14 4.87 .05 -.02 .05 -.11 .16 .03 .37** --

Piezīme. N = 134 **p<0,001 



Rezultāti

Kauns

Bailes

kļūdīties

Šaubas par 

rīcību

Vecāku

gaidas

Vecāku kritika

rs=0.82; p<0,001

rs=0.51; p<0,001

rs=0.40; p<0,001

rs=0.47; p<0,001

Vecums

rs=-0.25; p<0,001



Rezultāti

2. tabula. Skalu iekšējās saskaņotības, aprakstošās statistikas rādītāji un Spīrmena korelācijas koeficienti starp Frosta

multidimensionālās perfekcionisma skalas apakšskalām un Hroniskā kauna un vainas aptaujas vainas izjūtas apakšskalu, kopējo 

rādītāju un vecumu.

Mainīgie lielumi
Kronbaha

alfa

Aprakstošās statistikas

rādītāji
Spīrmena r

M SD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1.Vecums -- 39.22 12.39 --

2.Vainas izjūta 0.89 23.86 7.54 -.08 --

3.Bailes kļūdīties 0.91 23.93 8.03 -.13 .62** --

4.Šaubas par rīcību 0.76 11.09 3.45 -.25** .36** .59** --

5.Vecāku gaidas 0.85 12.21 4.60 -.08 .80** .46** .35** --

6.Vecāku kritika 0.83 9.07 3.82 -.05 .70** .54** .44** .72** --

7.Personīgie 

standarti
0.81 22.04 5.20 -.13 .71** .45** .20** .38** .21** --

8.Organizētība 0.91 22.14 4.87 .05 .39** .05 -.11 .16 .03 .37** --

Piezīme. N = 134 **p<0,001 

Rezultāti uzrāda statistiski nozīmīgu, ciešu vainas izjūtas saistību ar bailēm 

kļūdīties (rs=0.616; p<0,001), vecāku gaidām (rs=0.801; p<0,001), vecāku 

kritiku (rs=0.700; p<0,001) un personiskajiem standartiem (rs=0.708; p<0,001).



Rezultāti

Vainas

izjūta

Bailes

kļūdīties

Šaubas par 

rīcību

Vecāku kritika

rs=0.62; p<0,001

rs=0.36; p<0,001

rs=0.80; p<0,001
Vecāku

gaidas

rs= 0.70; p<0,001

Personīgie

standarti
rs= 0.71; p<0,001

Organizētība rs= 0.39; p<0,001



Pētījuma ierobežojumi

Ērtuma izlase.

Sociāli vēlamu atbilžu sniegšana.

Vīriešu un sieviešu proporcija izlasē. 



Secinājumi

Tika noskaidrots, ka ir vērojamas izteiktas vainas izjūtas saistības ar visām
perfekcionisma dimensijām. 

Tika noteikts, ka cilvēki, kas izjūt kaunu, izjūt arī bailes kļūdīties, šaubas par rīcību, 
kā arī vecāku kritika un vecāku gaidas saistās ar kaunu.

Tika atklāts, ka repondentu vecumam uzrādās tikai negatīva saistība ar
perfekcionisma apakšdimensiju – šaubām par rīcību. Palielinoties respondentu
vecumam, samazinās respondentu šaubas par rīcību, kas var liecināt, ka šaubām
par rīcību ir adaptīva daba.

Saistības starp perfekcionisma apakšdimensijām, kaunu un vainas izjūtu ir 
atrodamas arī citos pētījumos (Fedewa, Burns et al, 2004; Stoeber, Haris et al,
2006; Piotrowski, 2019; Matos, Steindl, 2020).



Praktiskais pielietojums

Pētījuma gaitā gūtās atziņas ir izmantojamas 

darbā ar klientiem, kam piemīt perfekcionisms, 

kas var traucēt viņu psihoemocionālajai un 

fiziskajai veselībai. 

Iegūtās zināšanas iespējams izmantot turpinot 
zinātnisko darbību psiholoģijas praksē, 
padziļināti pētot perfekcionisma, vainas izjūtas 
un kauna raksturu.

Pētījumā iegūtās zināšanas pielietojamas darbā 
ar klientiem, kam piemīt izteikta kauna vai 
vainas izjūta, risinot klientu problēmas. 
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