
ANKETA “PERSONĪGĀ KULTŪRAS ORIENTĀCIJA” * 

Piedāvātā anketa ļauj padziļināt un paplašināt kultūras dimensiju mērīšanas pamatotību un uzticamību individuālā līmenī (Hofstede, 2009). Lūdzu izlasiet piedāvātos 

apgalvojumus un norādiet savu piekrišanas/nepiekrišanas līmeni katram no tiem. Jūsu sniegtās atbildes ir konfidenciālas, tiks izmantotas tikai apkopojoša veidā. 

Kods Apgalvojums 
Pilnībā 

nepiekrītu 
Nepiekrītu 

Drīzāk 

nepiekrītu 

Ne 

piekrītu, ne 

nepiekrītu 

Drīzāk 

piekrītu 
Piekrītu 

Pilnībā 

piekrītu 

NEATKARĪBA 

IND 1 Es labprātāk paļaujos tikai uz sevi, nevis uz citiem        

IND 2 Mana personīgā identitāte, neatkarīgi no citiem, man ir svarīga        

IND 3 Visbiežāk es paļaujos pats uz sevi, retāk – uz citiem        

IND 4 Man ir svarīgi, lai es paveicu savu darbu labāk par citiem        

IND 5  Man patīk tas, ka esmu unikāls un atšķirīgs no citiem cilvēks daudzos aspektos        

SAVSTARPĒJA ATKARĪBA 

INT 1 Manu grupas biedru/kolēģu  labklājība man ir svarīga        

INT 2 Es labi jūtos, kad man jāsadarbojas ar saviem grupas biedriem/kolēģiem        

INT 3 Rūpes par ģimenes locekļiem ir mans pienākums, lai ko tas arī prasītu        

INT 4 Ģimenes locekļiem ir jāturas kopā pat tad, ja viņi viens otram nepiekrīt        

INT 5 Man patīk pavadīt laiku ar saviem grupas biedriem /kolēģiem        

VARA 

POW 1 Es labprāt piekrītu to personu vēlmēm, kas ieņem augstāku amatu par mani        

POW 2 Man ir grūti atteikt, ja man kaut ko lūdz augstākstāvoša persona        

POW 3 Es parasti pildu rīkojumus, neuzdodot jautājumus.        

POW 4 Man ir grūti iebilst augstākstāvošām personām.        

SOCIĀLĀ NEVIENLĪDZĪBA 

IEQ 1 Personas sociālais statuss ataino viņa vai viņas stāvokli sabiedrībā        

IEQ 2  Katram ir būtiski apzināties savu pienākošos stāvokli sabiedrībā        

IEQ 3  Ir grūti mijiedarboties ar cilvēkiem, kas pārstāv citu sociālo statusus, nekā es        

IEQ 4 Man šķiet pieņemams tas, ka pret dažādiem cilvēkiem izturas atšķirīgi        

IZVAIRĪŠANĀS NO RISKA 

RSK 1 Es cenšos izvairīties no sarunām ar svešiniekiem        

RSK 2 Es labprātāk izvēlos parastu un ierastu dzīvesveidu, nevis tādu, kas ir neparedzams un mainīgs        

RSK 3 Es neraksturotu sevi kā personu, kam patīk riskēt        

RSK 4  Lai izvairītos no kļūdīšanās, man nepatīk izmantot daudzas izdevības        

RSK 5 Es piesardzīgi tērēju savu naudu        

NEIECIETĪBA PRET NENOTEIKTĪBU 

AMB 1 Man ir grūti darboties bez tiešiem norādījumiem un pamācībām        

AMB 2 Man labāk patīk konkrētas pamācības, nevis plašas vadlīnijas          

AMB 3 Es viegli kļūstu nemierīgs, ja man nav zināms rezultāts          

AMB 4 Es jūtos satraukts, ja es nespēju paredzēt sekas        

AMB 5 Es jūtos droši, ja atrodos sev pazīstamā vidē          

         



Kods Apgalvojums 
Pilnībā 

nepiekrītu 
Nepiekrītu 

Drīzāk 

nepiekrītu 

Ne 

piekrītu, ne 

nepiekrītu 

Drīzāk 

piekrītu 
Piekrītu 

Pilnībā 

piekrītu 

VĪRIŠĶĪBA 

MAS 1 Sievietes parasti ir gādīgākas par vīriešiem        

MAS 2 Vīrieši parasti ir fiziski spēcīgāki par sievietēm        

MAS 3 Vīrieši parasti ir ambiciozāki par sievietēm          

MAS 4 Sievietes parasti ir pieticīgākas par vīriešiem          

MAS 5 Vīrieši parasti ir vairāk apveltīti ar loģisko domāšanu, nekā sievietes          

DZIMUMU LĪDZTIESĪBA 

GEQ 1 Vīrieši arī dažreiz var būt emocionāli        

GEQ 2 Vīriešiem nav jābūt vienīgajiem ģimenes apgādniekiem        

GEQ 3 Vīrieši varbūt tikpat gādīgi kā sievietes        

GEQ 4 Sievietes varbūt tikpat ambiciozas kā vīrieši        

TRADĪCIJAS 

TRD 1 Es esmu lepns/-a par savu kultūru        

TRD 2 Man ir svarīga cieņa pret tradīcijām          

TRD 3 Es augstu vērtēju saikni ar pagātni        

TRD 4 Tradicionālās vērtības man ir svarīgas          

TRD 5 Man ļoti rūp manas ģimenes vēsture          

APDOMĪBA 

PRU 1 Es ticu, ka ir svarīga ilgtermiņa plānošana        

PRU 2 Es smagi strādāju, lai nākotnē gūtu panākumus          

PRU 3 Es labprāt ziedotu šodienas izpriecas nākotnes panākumu dēļ          

PRU 4 Es nepadodos viegli, ja man neizdodas ar pirmo mēģinājumu        

PRU 5 Es visu rūpīgi plānoju        

 

Paldies par veltīto laiku! 

 

 

 

 

 

*Sharma, P. (2009). Measuring personal cultural orientations: Scale development and validation. Journal of the Academy of Marketing Science, 38(6), 787-
806. doi:10.1007/s11747-009-0184-7 

 


