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Sērošanas izpētes metodes un to izmantojums Latvijā 
veiktos pētījumos 

Bereavement Research Methods and their Application 
in Research Studies in Latvia 

Krist īne Mas lovska 

Latvijas Universi tāte 

Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, Psiholoģijas nodaļa 

e-pasts: kr i s t ine .maslovska@vp.gov. lv 

Viens no pētniecības stūrakmeņiem ir atbilstoša metodoloģiskā bāze. Tā kā metodiku ap
zināšana un neskaidrības par to validitāti un ticamību joprojām sagādā ne mazums grūtību 
pētniekiem, šī raksta ietvaros autore piedāvā ieskatu sērošanas izpētes problemātikā, ņemot 
vērā gan teorētiskos, gan metodoloģiskos aspektus. Rakstā analizēti angļu literatūrā pie
ejamie materiāli, kā arī dots Latvijā veiktajos pētījumos izmantoto metodiku apskats par to 
izstrādi un psihometriskiem rādītājiem. 
Atslēgvārdi: sērošana, izpētes metodes, psihometriskie rādītāji, pētījumi Latvijā. 

Pēdējās desmi tgadēs Rietumvals t īs veikti daudzi pētījumi sērošanas j omā . 
Vienā no pārskata publikāci jām par sērošanas izpēti Rober ts Nīmeiers un Nensi ja 
Hogana (Neimever & Hogan. 2001) norāda uz vairāk nekā diviem tūks toš iem sē
rošanai veltītu grāmatu un pētniecisku publikāciju. Pat j a šādā apjomā paveiktais 
darbs šķietami varētu nodrošināt interesentus ar visu nepiec iešamo informāciju, 
jop ro jām atklājas virkne neatbildētu jau tā jumu, kam nepiec iešamas zinātniski pa
mato tas atbildes. Turpinās diskusijas par sērošanas norisi un ar to saistītajām izpaus
mēm. Lai gan mūsd ienās ir p ieņemts dažādās sēru izpausmes uzskatīt par normālu 
reakciju uz tuva ci lvēka zaudējumu, j op ro j ām neskaidra ir robeža, kur n o r m a ro
bežojas ar patoloģiju. Vai sērošanas kompl ikāci jas būru uzskatāmas kā īpašs trau
cējumu veids, vai ar i to apraksts un skaidrojums meklē jams jau starp esošajām 
d iagnozēm? Daudz neskaidrību jop ro j ām ir arī par a tgūšanos pēc zaudē juma un 
iespējām palīdzēt t iem. kam ir grūtības tikt galā ar šādu dzīves izaicinājumu. 

Tuva cilvēka zaudējuma pārdzīvojumi un a tgūšanās n o t iem sākotnēji t ika ska
tīta dažādu teoriju ietvaros. Sērošana tiek aplūkota krīzes kontekstā kā zaudējuma 
izraisīta stresa reakcijas un to pārvarēšana vai ari kā depresi jas iespējamais cēlonis 
un vispārējās vesel ības izmainītājs {Stvoebe & Schut, 2001) . Tomēr laika gaitā ir 
attīstījušās pats tāvīgas sērošanas teorijas, kuru ietvaros veiktie pētījumi apliecina 

mailto:kristine.maslovska@vp.gov.lv


8 PSIHOLOĢIJA 

nepieciešamību nodalī t sēras no, p i emēram, depresi jas un t rauksmes (Phgerson et 
al., 1996), līdz ar to aicinot sērošanai pievērst ies kā a tsevišķam izpētes objektam 
(Stroebe & Schut, 2001) . Nozares speciāl ist i iesaka nākotnē pēt ī jumos necentrēt 
ps i iopa to loģ i sko fokusu uz sērošanu, i zņemot gadī jumus, kad tas pal īdz veiksmī
gāk atgūties pēc zaudē juma (Neimever & Hogan, 2001) 

Tajā pašā laikā nevaram noliegt individuāla zaudējuma relativitāti, līdz ar to nepie
ciešamību to skatīt kopskatā ar cilvēka pārējiem dzīves notikumiem (Harvev, 2001). 
Tas vispār liek pievērst ies zaudē jumu psiholoģijai , kas ietver dažāda veida zaudē
j u m u s - ne tikai sēras pēc tuva c i lvēka zaudē juma, bet arī šķiršanos, darba zaudē
j u m u s , finansiālas krīzes un taml īdz īgus pā rdz īvo jumus , kas cilvēku emocionāl i 
satricina ne mazāk spēcīgi , izraisot l īdzīgas reakci jas uz not ikušo. 

Cilvēka nāve j a u kopš seniem la ikiem bijusi mī t iem un t icē jumiem apvīta 
tēma. Ari šī jau tā juma sākotnējā ap lūkošana z inātniskas izpētes kontekstā liek sa
stapties gan ar sadzīv iskiem, gan a k a d ē m i s k o apr indu a izspr iedumiem par šādu 
pētījumu veikšanu. Tiek diskutēts pa r pē tn ieka t ies ībām iejaukties c i lvēka privātās 
sāpēs, par kurām līdz šim nav p ieņemts skaļi runāt. Tomēr tieši zinātniska pieeja 
un atklājumi pal īdz atšķirt bažas un a izspr iedumus , k a m ir tikai mī t isks raksturs, 
no tiem uzskat iem, kas pamatojas note ik tās cēloņsakar ībās . Tajā pašā laikā ci lvē
ciskās sāpes, kam spiesti pieskart ies šīs j o m a s pētn ieki , izvirza papi ldu prasības un 
atbildību par ēt isko no rmu ievērošanu (Parkes. 2001) . 

Nopietnas diskusijas saistītas ar i ar atbi ls tošas izlases ve idošanu un to, vai 
izlase veidojama atbilstoši specif iskam zaudē juma ve idam vai ari iekļaut tajā vien
kopus visus, kas piedzīvojuši emocionāl i tuvu zaudē jumu. Arī diskusijās par sē
rošanai specifisko pazīmju identif icēšanu kā būt iska t iek uzsvēr ta adekvātas kon-
trolgrupas izvēle (Stroebe & Shitt, 2001) , kuras at lasē nereti nākas sastapties ar 
papi ldu grūt ībām - atrast p ieaugušus c i lvēkus bez zaudē juma pieredzes , tādējādi 
liekot noteikt robežas , cik senā pagā tnē šāds zaudē jums drīkstētu būt bijis, lai p o 
tenciālais respondents atbilstu kont ro lgrupas kri tēri j iem (Sanders, 1999). 

Būtisks jau tā jums ir ar i kritēriju no te ikšana šīs j o m a s ekspertu izvēlē, liekot 
izvēlēties starp tām kompe tencēm, kas ir pē tn iek iem, pal īdzības j o m ā strādājošiem 
un ci lvēkiem ar personīgu zaudē juma p ieredz i . Metodo loģ i skās bāzes izstrādē au
tori pārsvarā paļaujas uz pētnieku un speciāl is tu viedokl i . Taču, pēc Nīmeijera 
un Hoganas d o m ā m , sērošanas gadī jumos " ī s t i e" ekspert i ir tie, kas šo zaudēju
m u piedzīvojuši, ku ru d o m a s tad ar i va jadzētu respektēt skalu satura veidošanā. 
Tomēr šādos jau tā jumos nav „zelta s tandar ta" , uz ko tiekties. 

Ņemot vērā. k a lielākā daļa me tod iku ir ve idotas un sākotnēji izmēģinātas 
"modernā industrializētā r ie tumu ku l tū rā" (Roach, 2000 , p . 5) un tādējādi p ie
dāvā ierobežotu skatī jumu uz sērošanu kā globālu pieredzi , kas ir sociālkulturāl i 
sensitīva, aktuāls ir j au tā jums par šo me tod iku izmantošanu citās kul tūrvides . Te 
nepiec iešama ne t ikai šo me tod iku tu lkošana , bet a r i adaptēšana, tajā pašā laikā 
rosinot domāt ari pa r kultūrvidei specifisku me tod iku izstrādi. 

K o p u m ā sērošanas fenomena izpēte ir svarīga vairāku iemeslu dēļ . P i rmām 
kār tām - izpratnes paplaš ināšanai gan par sērošanas procesu k o p u m ā , gan atse
višķiem tā aspekt iem. Ot rām kār tām - z inātniskās bāzes nodroš ināšanai par kon
sultatīvās un terapeit iskās prakses efektivitāti un iespējām tās uzlabošanai . Tas ir 
svarīgi šīs j o m a s izpētes metod iku attīstībai un pi lnveidei . Un, bez šaubām, ari 
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starpkulturu pētniecības konteksta , tostarp atšķirīgam socialkuJturalam v idēm rak
sturīgo aspektu apzināšanai . 

Sērošanas izpētes metodes 

Tāpat kā pētniecībā kopumā, arī sērošanas izpētē nosacīti var nodalī t tradīci
j a s , kas balstītas uz kvanti tat īvajām izpētes metodēm, no kvali tatīvajām izpētes 
me todēm. 

Sērošanas izpētes kontekstā tieši kvali tat īvā pieeja p iedāvā lielākas iespējas 
atklāt ko jaunu , pētīt vispusīgi , veikt padziļ inātu izpēti, kā arī atklāt izpētes ob
j ek t am vai j au tā jumam specifiskās nianses . Savukārt , kvanti tat īvā pieeja ļauj veikt 
sērošanas izpausmju mēr ī jumus dažādās sērojošo grupās; dod iespēju diagnost i 
cēt kompl icē tas sērošanas norises c i lvēkiem riska grupā; pal īdz novērot sērošanas 
s imptomu pavāj ināšanos vai pas t ipr ināšanos laika gaitā un terapeit iskas iedarbī
bas rezultātā; pal īdz atklāt tuva c i lvēka zaudējuma radīto seku blakus faktorus 
(Neimeyer & Hogan, 2001) . 

Lai gan literatūrā tiek runāts pa r sērošanas izpētei nepiec iešamo metodiku 
t rūkumu (Heck & Ridder, 2001) . v i rkne iestrāžu šinī j o m ā j au ir veiktas. 

Veicot izpēti pa r me tod ikām, kas izmantotas pētniecībā sērošanas j o m ā un ir 
publ icētas z inātnisko rakstu datu bāzēs (Medline. Cancerlit un PsychInfo) per iodā 
no 1977. līdz 1998. g a d a m vai p iee jamas specializētajā literatūrā, Marijai Roučai 
(Roach, 2000) izdevies iepazīt ies ar 24 ins t rument iem, kas izmantoti ar sērošanu 
saistītos pētījumos - gan vispārīgas, gan specifiskām j o m ā m piemērotas pašnovēr
tējuma anketas un intervijas. 

Tajā pašā laikā citā apkopojošā pēt ī jumā (Neimever & Hogan, 2001) , kurā tā 
autori analizē 7 p rominen tākās metod ikas (ar piet iekami labiem ps ihometr i sk iem 
rādītājiem, pie t iekami plaši i zmanto tas pētniecībā), kas publikācijās parādījušās 
80 . -90 . gados, trīs n o analizētajām anke tām ir tādas, kas nav minētas Roučas ap
skatā. Bet Heks un Ridere savā publikāci jā min vēl divas iepriekšējos avotos ne 
uzrādītās metodikas (Heck & Ridder, 2001) . 

Tas kārtējo reizi apl iecina sarežģī to metodiku apzināšanas ceļu, kas daļēji va
rētu izskaidrot Nīmeiera un Hoganas norādī to t rūkumu pētniecības laukā - meto
diku veidotāji maz cenšas apzināt, kas j au ir radīts un kā viņu veidotā metodika 
saskan ar ci tām, izmantojot tās v ienas izlases pētījumā. 

Tomēr ari šis apkopo jums p iedāvā ieskatu tikai angļu valodā izstrādātajiem 
inst rument iem, neaplūkojot visas tās pūles un sasn iegumus , kas , iespējams, pub
licēti citās valodās. Šī p rob lēma skar ari Latviju: z inātnisko rakstu elektroniskas 
pārskata vides t rūkuma dēļ ir apgrūt ināta informācijas ieguve par Latvijā veikt iem 
pēt ī jumiem, ies t rādēm un atklājumiem. 

Datu bāzēs p iee jamā informācija rāda, ka pētī jumos sērošanas j o m ā pamatā 
izmatotas pašnovēr tē juma anketas. Nosacī t i tās iedalāmas šādi: 

• Vispārīgo s i m p t o m u mērī jumi dažādu stresa reakciju izvērtēšanai (piem., 
Impact of Event Scale, Horowil:, Wilnei; &Alvarez, 1979; Brief Symptom 
Inventorv, Derogatis & Melisaratos. 1983) 

• Vispārīga sērošanas iezīmju izpēte ar tuva ci lvēka zaudējuma 
pārdzīvojumu un to attīstības izvērtēšanu (piem., Core Bereavement Items, 
Burnett, Middleton, Raphael & Martinek, 1997; Traumatic Grief lnventory, 
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Prigerson, Selbv & Jacobs. 2001 u. c.) 
• Sērošanas i ez īmju izpēte specif iskām sērojošo g r u p ā m , p i emēram, 

sērojošiem v ienaudž iem (Hogan Sibling Inventorv of Bereavement, Hogan 
& Greenfield. 1991), 

bērna zaudējuma gadījumā pirmsdzemdību vai dzemdību laikā (Perinātai 
GriefScale. Toedter, Lasker, & Alhadeff, 1988) , 

tuvinieku pašnāvības gadījumā (Grief Experience Questionnaire, Barret 
&Scott. 1989) . 

priekšlaicīgas sērošanas izvēr tēšanai (Ant ic ipatorv Grief Scale , Theut , 
Jordan, Ross , & Deutsch . 1991). 

• Sērošanas gaitas dažādu (blakus) k o m p o n e n t u izpētei , p i emēram, 
apmierinātības ar palīdzības centrā saņemtās palīdzības izvērtēšanai 

(Satisjaction with Bereavement Experiences Questionnaire, IVarren, 
1998). 

starppersonu attiecību ambivalences izvērtēšanai ieilgušu sēni gadījumā 
pēc laulātā drauga nāves (Semantic Representation of Others Scale, 
Bonanno, Notarius. Gunzerath, Keltner, Horowitz, 1988). 

• Zaudējuma pārvarēšanas izpētei , tostarp 
dažādas vispārēju stresa notikumu pārvarēšanas anketas (piem., COPE, 

Carver, Scheier, Weintraub, 1989), 
tuva cilvēka zaudējumam specifiski instrumenti (piem., Grief Experience 

Inventorv. Sanders, Mauger & Strong, 1985). 

Eksperti iebilst pret tādu ins t rumentu izmantošanu, kas mēra vispārīgus 
psihiatr iskus s imptomus (p iemēram, ī s ā s imp tomu aptauja, S i m p t o m u aptauja, 
Beka depresijas skala) , lai arī tie t iek visai bieži izmantot i . Šo kritiku eksperti 
pamato tā, ka šīs metodikas neiekļauj sērošanai specifiskās paz īmes , kas tādējādi 
pētījumā tiek pazaudētas . Jaunākie pētī jumi apl iecina, k a sērošanas s imptomi vei
do n o depresijas atšķir īgu atsevišķu s i m p t o m u vienību (Bvrne & Raphael, 1997; 
Prigerson et a i . 1995) . līdz ar to me tod ikas , kas nepievēršas sērošanas j o m a i spe
cifisku aspektu izzināšanai , nenodroš ina pi lnīgu šīs j o m a s izpētes ainu. Taču nevar 
noliegt, ka vispār īgo s imptomu apzināšana nodroš ina , ka tiek atklāti sekundār ie 
sarežģījumi sērošanas gaitā. Tomēr ekspert i uzskata , ka mūsd ienās ir p ieejami at
bilstošāki (sērošanai specifiski) ins t rument i , l īdz ar to nav nep iec iešams sērojošu 
ci lvēku populācijā izmantot v ispār īgus ps iholoģiskā distresa mēr ins t rumentus . 

Līdzīgās domās ir autori, kas ana l izē pārvarēšanas izpētes me tod ikas . Uz pār
varēšanu orientētās vispār īgās me tod ikas ne v ienmēr ir p iemērotas tieši sērošanas 
izpētei, tāpēc prasa iepriekšēju pārbaudi , p i rms šo me tod iku var izmantot zaudēju
ma pētniecībā (Heck & Ridder, 2001) . 

Cits t rūkums, uz ko norāda Heks un Ridere , ir sava veida jucekl i s tajās anketās , 
kas pre tendē uz zaudē jumam specifiskās pārvarēšanas izpēti , j o šie instrumenti ne 
reti v ienkopus ietver s imptomu mēr ī jumus un pārvarēšanas stratēģijas. Savukārt , 
tajās anketās , kas p ievēršas pārvarēšanas izpētei , būtu svarīgi ietvert maks imāl i 
plašu iespējamo pārvarēšanas stratēģiju loku, j o , v is t icamāk, ikviens c i lvēks zau
dējumu pārvarēšanas gaitā i zmanto dažādas stratēģijas (Heck & Ridder, 2001) . 

Analizējot atzī tākās sērošanas izpētes me tod ikas , Nīmeie rs un Hogana 
(Neimever & Hogan, 2001) izveidojuši pā r ska tāmu kopsav i l kumu par to ps iho-
metr i sko rādītāju kvali tāt i (sk. 1. tabulu) . 
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/. tabula 
Nlmeiera un Hoganas rakstā analizēto sērošanas izpētes metodiku psihometrisko 

rādītāju kvalitāte (pārņemts no Neimever & Hogan. 2001, p. 104) 

Metodika Iekšēja 
saskaņotība 

Atkārtotas 
testēšanas 
ticamība 

Konverģentā un 
diskriminantā 

validitflte 
Konstrukta 

validitāte 
Faktoriālā 
validitāte 

TRIG* _ļ_=K * - r + + 

GEI - - - -f — 
CBI ++ 7 9 + 

ICG + 4- ++ 
PGS -t-t- + -T + 
HSIB ++ •> - r + 
GEQ + 9 ? -r + 

* T R I G = Texas Revised Inventorv of Grief; GEI = Gr ief Experience Inventorv; 
CBI = Core Bereavemen t I tems; ICG = Inventorv of Compl ica ted Grief; P G S = 
Perinātai Grief Scale; H S I B = Hogan Sibl ing Inventorv of Bereavement ; G E Q = 
Grief Exper ience Quest ionnaire . 

** ++ =ļoti laba; + = laba, bet sākotnēja; - = nevē lama; — = ļoti nevēlama; 
? = informācija nav piee jama vai ir nepie t iekama. 

Taču j ā ņ e m vērā, ka šīs ir R i e tumu kul tūrvidē izstrādātas un validizētas meto
dikas, tāpēc prasa rūpīgu pieeju to tulkošanā, adaptācijā un validizācijā, lai droši 
un korekt i varētu mērī t sociālkulturāli jū t īgos sērošanas aspektus. 

Vairāk uzmanības bū tu nepiec iešams pievērst ari anketu t icamības, validi tātes 
un ci t iem psihometr iskaj iem rādītāj iem. Kā prob lēma tā tiek atzīta arī j a u izstrā
dāto metodiku konteks tā , aicinot būt p iesardzīg iem datu interpretācijā, izmantojot 
ins t rumentus ar zemu t icamību un validitāti , tostarp, j a skalu struktūras apstipri
nāšanai trūkst apl iecinošu datu no faktoru analīzes (Vari Heck & De Ridder. 2 0 0 1 ; 
Neimever & Hogan, 2001) . 

Savukārt , tos t rūkumus , ko paredz standartizētu anketu lietošana, iespējams 
atrisināt, izmantojot kvali tat īvās novēr tēšanas metodes - dažādu interviju, stās
tījumu, dokumentu , satura analīzes, fokusa grupas , etnogrāfijas studijas, psiho
terapijas nodarbību, gadījumu anal īzes. Tieši kvali tat īvās metodikas pal īdz atklāt 
sērošanas daudzplākšņainību, kas kvanti tat īva pēt ī juma ietvaros māksl īg i tiek 
vienkāršota. 

Par īpaši ve iksmīgu uzlūkojams kvanti tat īvo un kvali tat īvo metožu apvieno
j u m s , kas tādējādi ļauj kvalitatīvā pēt ī jumā atklātās idejas pārbaudīt ar kvantitatī
vām me todēm. 

Sērošanas izpētes instrument i Latvijā veiktos pēt ī jumos 

Latvijā veiktie pēt ī jumi, kas saistīti ar sērošanas izpēti , galvenokārt organizēti 
studiju darbu ietvaros - doktora (Maslovska , nepubl icē t s ' ) , maģistra (Maslovska, 
1999) un bakalaura (Petrova, 2004, Redliha, 2004) darbu ietvaros. Taču ari šajos 
darbos izmantoto me tod iku skaits, kas vērsts tieši uz sērošanai specifisku aspektu 
izpēti, ir ierobežots - divas adaptētas anketas , viena jaunizve idota un trīs dažādas 
pieejas kvalitatīvās pētniecības metožu izmantošanā. 
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Sēru p a m a t i z p a u s m e s (Core Bereavement Items, Burnett, Middleton. 
Raphael & Martinek, 1997) 

Sēru pama t i zpausmes (SPI) ir pašnovēr tē juma anketa , ko veido 17 jautājumi, 
kas izvērtējami gradāci jā no 1 līdz 4. Pamatojot ies uz faktoru analīzi, aptaujas 
jautājumi sakārtoti trijās skalās: Tēli un domas. Akūta separācija un Bēdas. 

Zinātniskajā l i teratūrā SPI atzīta par vienu no sekmīgāk izstrādātajām normā
las sērošanas izpētes me tod ikām (Neimever & Hogan. 2 0 0 1 , p . 98). Tā ir piet ie
kami īsa, viegli sapro tama un ar a tb i ls toš iem ps ihomet r i sk iem rādītājiem. Anketa 
oriģinālvalodā ir publ icēta z inātniskos raks tos , kā ar i p iee jama in temetā , kur dota 
autores atļauja tās izmantošanai pētniecībā. 

Metodikas adaptāci jas ietvaros (Mas lovska . nepubl icē ts ) sākotnēji notika an
ketas divpusējā tu lkošana angļu un latviešu valodā. Tu lko jumu precizēšanai tika 
pieaicināti divi neatkarīgi ekspert i , kas ļoti labi pārz ina Z iemeļamer ikā lietoto an
gļu valodu un latviešu valodu, to sociā lkul turā lo l ie tojumu, kā ari psiholoģijas 
terminoloģiju. Tika veikti ari sīki va lodniec iski p rec izē jumi , pieaicinot korektori -
latviešu valodas speciālist i . Anke tas sapro tamību pārbaudī ja , sākotnēji piedāvājot 
to aizpildīt 5 s ievie tēm ar sērošanas pieredzi un ar sal īdzinoši nelielu vispārējo 
pieredzi anketu aizpildīšanā. 

Pētījuma izlasē (128 sievietes ar tuva ci lvēka nāves pieredzi) tika pārbaudīta 
anketas un to skalu j au tā jumu savstarpējā saskaņot ība , izmantojot Kronbaha al
fas, kas tulkotajā var iantā ir pat augs tākas nekā oriģinālā . SPI (adaptētā versija 
a = 0 , 9 4 , oriģināli a = 0 , 9 1 ) , „Tēl i un d o m a s " (att iecīgi a = 0 , 8 4 un a = 0 , 7 4 ) , „Akūta 
separācija" ( a = 0 . 8 6 , cc=0,77) un „ B ē d a s " ( a = 0 , 9 0 , a = 0 , 8 6 ) . 

Kronbaha alfas uzrāda augstu šīs me tod ikas un tās skalu apgalvojumu iekšējo 
saskaņotību. To apl iecina ari kompe ten tu apga lvo jumu savstarpējās korelāci jas ar 
metodikas kopējo rezul tātu (r=.56 l īdz r=.84) un ļoti c iešu skalu un kopējā rezultā
ta korelāciju (r=.93). Rādītāji aprēķināt i , izmantojot P ī r sona korelācijas koeficien
tu, un norādītās korelāci jas ir statistiski noz īmīgas p ie varbūt ības p < 0 , 0 1 . 

Jautājumu un ska lu ciešā savstarpējā korelācija varētu būt par iemeslu ne
skaidrai faktoru s t ruktūrai , kas atklājas latviskotās anke tas anal īzē. Cits iemesls 
tam varētu būt nel ie la is izlases ap joms. 

Lai ari būtu vē l ama adaptē tās versi jas ps ihomet r i ska pi lnveide , šī anketa uz
skatāma par korektu , pētniecībā i zman to jamu ins t rumentu. 

Traumatisko sēru aptauja (Inventorv ofTraumatic Grief, Prigerson, Selbv & 
Jacobs, 2001 ) 2 . 

Traumatisko sēn i aptauja ( T S A ) ir pašnovēr tē juma anketa . Tā sastāv no 37 
apgalvojumiem un j au tā jumiem. Kvant i ta t īv i izvēr tē jamo atbilžu novērtē juma 
gradācija dota skalā no 1 līdz 5. 

Metodika sākotnēj i tika izveidota , lai novēr tē tu kompl icē tās sērošanas pa
zīmes ci lvēkiem, kuri piedzīvojuši tuva ci lvēka nāvi , un mērī tu "sērošanas sim
p tomus , kas ve ido vienotu emoc ionā lā distresa k o m p o n e n t u , kas ir skaidri no
da lāms no depresi jas un t rauksmes s i m p t o m i e m " (Prigerson et al., 1995, p . 66). 
Traumat isko sēru j ēdz i enu veido 2 p a m a t k o m p o n e n t i : separācijas distress un trau
matiskais d is t ress . 3 



Sērošanas izpētes metodes un to izmantojums. 13 

Zinātniskajā l i teratūrā tā tiek atzīta par labi izstrādātu metodi , lai izvērtētu 
sērošanai specifiskus sarežģījumus (Neimever & Hogan, 2 0 0 1 , p . 98) , kas gūst 
arvien lielāku atzinību tās izmantošanā . Tā ir p ie t iekami īsa, viegli saprotama un 
ar atbi ls tošiem ps ihometr i sk iem rādītājiem (Prigerson & Jacobs, 2001) . T S A fo
kusējas uz to, kā sērojošais jū tas tagad, līdz ar to maz ina atmiņu radītās izmaiņas 
un to ietekmi uz rezultāt iem. 

Anketa or iģ inālvalodā ir publ icēta zinātniskos rakstos . Metodikas tulkošanai 
un izmantošanai pēt ī jumā (Maslovska , nepublicēts) t ika saņemta metodikas auto
res atļauja. 

Anketas sapro tamība tika pārbaudīta , sākotnēji p iedāvājot to aizpildīt 5 sie
vie tēm ar sērošanas pieredzi un salīdzinoši nelielu vispārējo pieredzi anketu aiz
pildīšanā. Pētījuma ietvaros atklājās neskaidrības divu j au tā jumu izpratnē, kas ir 
būtiski anketas diagnostiskajā izmantošanā, taču nerada problēmas datu skaitlis
kajā aps t rādē skalu ietvaros. 

Pētījuma izlasē (128 sievietes ar tuva ci lvēka nāves pieredzi) anketas 
struktūras analīze atklāj augstu iekšējo saskaņotību gan metodikai kopumā , gan 
tās d iagnost isko kritēriju skalu ietvaros: TSA a=0,94 (tāpat kā T S A izveides pētī
j u m ā or iģinālvalodā) ; separācijas distress a=0 .83 : t raumatiskais distress a=0 ,89 . 
Ari pēt ī jumos or iģinālvalodā šī metod ika uzrāda augstus iekšējās saskaņotības re
zultātus (Prigerson et al., 1995b). 

Tuva cilvēka zaudējuma pārvarēšanas anketa (Mas lovska . 2004b) 

Tuva ci lvēka zaudē juma pārvarēšanas anketa (TCZPA) ir pašnovēr tē juma ap
tauja, kas ietver 17 apga lvo jumus un p iedāvā izvērtēt pēdējā mēneša laikā piedzī
votās izjūtas 5 punk tu skalā. 

Metod ika pamatojas uz Viljama Vordena (Worden, 1991) teoriju par sērošanas 
uzdevumiem un to risināšanu tuva c i lvēka zaudējuma gadījumā. 

Šai metodikai ir apstiprinājusies 4 faktoru struktūra, tādējādi identificējot šīs 
metodikas skalas - pārņemt ība ar zaudējumu, atrautība no dzīves real i tātes, pie
lāgošanās dzīves pras ībām, zaudējuma pārdzīvojumu maskēšana . 

Šī metod ika uzrāda piet iekami augs tu konstruktu validitāti gan faktoriālās un 
konverģentās validitātes veidā, gan ari izmantojot teorēt iskas hipotēzes validitātes 
apst iprināšanā. Rezultāt i norāda ari uz augstu šīs metod ikas kopējo un tās skalu 
t icamību. Taču, tā kā rezultāti iegūti sieviešu izlasē, tie nevar tikt vispārināti uz 
ab iem dz imumiem. Līdz ar to metod ikas validitātes apst iprināšanai nepieciešami 
turpmāki pētījumi, ietverot lielāku izlasi, ko veido abi dz imumi . 

Nepabeigtie teikumi (Maslovska, 1999, 2004a) 

Pētījuma par sērošanas procesu raksturojošām iez īmēm un to savstarpējo sais
tību Latvijas s ievietēm (Maslovska , 1999) ietvaros kā s t imulmater iāls individuālo 
pārdzīvojumu atklāšanai tika piedāvāti nepabeigtie te ikumi, kas saistīti ar tuva 
ci lvēka nāves pārdz īvojumiem un zaudējuma pārvarēšanu. Ar šo s t imulmater iālu 
iegūtie rezultāti ietver informāciju par zaudējuma pārdz īvojumu saturu laika, tel
pas un vides kontekstā , attiecības ar mirušo , dzīves izvērtējumu un zaudē jumā ie
tverto mācību , kā ar i zaudējuma izraisītās pārmaiņas personībā un sērošanas gaitā 
izmantotos pā rvarēšanas veidus (Maslovska . 2004a). 

Lai gan šāds pēt ī juma uzstādījums neparedz tik bagāt īgu informācijas ieguvi 
kā intervijas vai brīvie stāstījumi, ir izprovocētu un/vai paviršu atbilžu risks, kā ari 
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grūtāk interpretējams, tas ļauj iegūt p ie t iekami s t rukturētu informāciju gan tiešu, 
gan netiešu kontaktu ceļā (Croplev, 2002) . 

Anketas teksts sastādīts, balstot ies uz sērošanas l i teratūrā aprakstī to, autores 
personīgo pieredzi un komunikāci ju ar c i lvēkiem, ku r i em ir sērošanas pieredze. 
Pēc tam ekspertu grupā teksti izvērtēti un atlasīti , sas tādot gala anketu. Visbeidzot 
noformulēt i , izvērtējot to va lodniec isko atbilstību l i terārās latviešu valodas prasī
b ā m un adekvātai izpratnei valodas sadzīviskajā l ietojumā. 

Iegūtā informācija analizēta kā kval i ta t īvās izpētes metodes s t imulmateriāls 
(Croplev, 2002) . datu apstrādē izmantojot kontentanal īz i un hermenēt i sko pieeju, 
nevis kā projektīva metodika personības izpētei (EvpjianvK & Moposoe, 1999). 

Daļēji s trukturētas intervijas (Mas lovska , Mār t insone , Mi l tuze , U p m a n e , 
Bite, 2004; Mas lovska , Mār t insone , Mi l tuze , U p m a n e . Bi te . publ icēšanā) . 

Pētījuma projekta par zaudē juma kr īžu pārvarēšanu sieviešu dzīvē ietvaros 
ekspertu grupā t ika izstrādāts daļēji s t rukturētas intervijas mode l i s (Maslovska 
u. c , publ icēšanā . Maslovska u. c , 2004) . Pēt ī jumā izmantotā intervija iekļauj 
vispārīgos j au tā jumus par zaudē juma situāciju, s ievietes d o m ā m , emoci jām, kā ari 
izmaiņām uzvedībā un apkārtējo n o t i k u m u uztverē . Atsevišķi jautā jumi saasināti 
uz sievietes kognit īvaj iem proces iem, fiziskajām (ķermeniska jām) i zpausmēm, iz
ma iņām gulēšanas un ēšanas pa radumos , ar i uz i z m a i ņ ā m attiecībās un sadzīvē. 
Intervijā ietverti arī jautājumi par z a u d ē j u m a pārvarēšanu un savas nākotnes re
dzējumu. 

Intervijas gaitā iegūtās informācijas anal īze a t spoguļo kopīgo un atšķirīgo pār
dzīvojumos pēc tuva ci lvēka nāves vai pēc šķ i ršanās , to ķermeniskās , emocionā
lās, kognit īvās i zpausmes uzvedībā, aktual izētās vajadzības un ps ihoemocionālās 
pārmaiņas , kā arī apraksta krīzes pā rvarēšanu men tā lā s pārs t rādes , pašpal īdzības 
aktivitāšu un saņemtās pal īdzības ietvaros (Mas lovska u. c. 2004 , Mas lovska u. c , 
publ icēšanā) . 

Stāstījumi (Mas lovska , nepubl icēts) 

Lai iegūtu papi ldu informāciju, kā arī p iedāvā tu iespēju responden tēm paust 
to, kas kvanti tat īva pēt ī juma gaitā nav ticis pajautāts , pēt ī jumā par sērošanas izpēti 
Latvijas s ievietēm tika izmantota vēl v iena kval i ta t īvās pētniecības me tode - stās
tījums. U z d e v u m s formulēts kā lūgums uzrakstīt nel ie lu stāstījumu par tēmu "Ko 
j u m s noz īmē šī c i lvēka nāve" . Tā izvēr tēšanai paredzēta kontentanal īze kategoriju 
veidošanai . 

Latvijā i zmantoto metodiku izvēle un i z m a n t o š a n a s iespējas 

Latvijā veiktajos pēt ī jumos i zmanto t s plašs me tod iku diapazons - gan kvan
titatīvās (SPI, T S A , TCZPA) , gan kval i ta t īvās (nepabeigt ie te ikumi, intervija, 
stāstījums) me todes . Izmantoto me tod iku klāstā ietilpst gan starptautiski atzītāko 
anketu tu lkojums, gan j a u n u izpētes ins t rumentu izveide. 

Metodiku izvēle, no vienas puses , pamatojas to pieejamībā, no otras, - to at
bilstībā pētījuma mērķa sasniegšanai. Līdzšinējos bakalaura studiju darbos, kas pie
vērsušies sērošanas izpētei (Petrova, 2004; Redliha 2004) , pētījumu kvantitatīvās 
sadaļas dizains tomēr vairāk orientējas uz stresa pā rvarēšanas izpēti sērojošu sievie
šu izlasē, nevis uz sērošanai specifisku iezīmju izz ināšanu. Tajos izmantota Latvijā 
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adaptētā pašnovēr tē juma anketa „Stresa pārvarēšanas stratēģiskās pieejas skalas" , 
ko izstrādājis S. E. Hobfols ar ko lēģ iem (Strategic Approach to Coping Scale) un 
kas ir vispārīgs stresa pārvarēšanas , nevis sērošanas izpētes instruments. 

Pārējos rakstā minētajos pēt ī jumos Latvijā autori pievērsušies sērošanas iz
pētei, izmantojot tādas metod ikas , kas iekļauj sērošanai specifiskās paz īmes un ir 
orientētas uz sērošanas kā tuva ci lvēka nāves pārdz īvojumu izpēti. 

Izvēlētās pašnovēr tē juma anketas iekļaujas vispārīgo sērošanas iezīmju izpē
tes grupā , vienlaikus aptverot samērā plašu izpētes spektru - normālas sērošanas 
paz īmes , sarežģī jumus tuva ci lvēka zaudējuma pārdz īvojumos un tuva ci lvēka 
zaudējuma pārvarēšanu. P iedāvāto metod iku klāsts paver plašas iespējas to turp
mākai izmantošanai dažāda veida sērošanas pētī jumos latviskā kultūrvidē. Turklāt 
to izstrāde un sākotnējā adaptācija ir ar i būtisks ieguldījums sērošanas izpētes me
todoloģijā Latvijā, - l īdz šim tā bija atstāta novārtā. 

Pētījumu ietvaros izvērtēti anketu psihometr iskie rādītāji, nosakot to t icamību 
un validitāti . Lai gan izpēte veikta dažāda veida tuva ci lvēka zaudējumu gadīju
mos , secinājumus ierobežo tas, ka iepriekš aprakstītās metod ikas izmantotas tikai 
sieviešu izlasē. Lai ar i visas trīs aprakstī tās anketas uzrāda atbilstošus ps ihomet-
riskos rādītājus to izmantošanai latviskā vidē, būtu nepiec iešami papi ldu pētījumi, 
kas dotu skaidrākas atbi ldes par tulkoto metodiku faktoriālo j eb skalu struktūru, 
kā arī apstiprinātu ps ihomet r i skos rādītājus plašākā izlasē, ko veido abu dz imumu 
pārstāvji . 

Rakstā aplūkotās kval i tat īvās me todes piedāvā j aunas idejas, kā, modificējot 
klasiskās izpētes me todes , tās iespējams izmantot tādu izpētes ins t rumentu radī
šanā, kas atbilst izvēlēta pēt ī juma vajadzībām. Lai ari kvali tat īvās izpētes stimul-
materiāl i tika veidoti atbilstoši konkrē t i em pētniec iskiem mērķ iem, tie ir viegli 
integrējami un izmantojami saturiski l īdzīgu pētījumu dizainā. Vienlaikus tie var 
noderēt par pamatu un idejisku paraugu jaunu interviju, nepabeigto te ikumu vai 
stāstījumu modeļu izveidei , tādējādi paverot j aunas iespējas vispusīgai un padziļ i
nātai sērošanas izpētei un ļaujot atklāt vēl kādas sērošanai specifiskas iezīmes. 

Nobe igums 

Zinātniskās l i teratūras analīze rāda . ka eksistē v i rkne metodiku, ko var izman
tot dažādu ar sērošanu saistītu aspekni izpētē. Tomēr sarežģīts ir to apzināšanas 
ceļš, ari adaptācijas gaita, kas nep iec iešama ins t rumenta pie lāgošanai izmantoša
nai noteiktā kul tūrvidē . Lai ari p iedāvā to metodiku ps ihometr iskā pi lnveidošanā 
vēl ir daudz darāmā, l īdzšinējās iestrādes var noderēt par pamatu tu rpmāko pētīju
mu veikšanai , iezīmējot norādes pētniecības attīstībai šajā j omā . 
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Sērošanas izpētē i zmanto to metodiku saraksts 4 

Acceptance of Loss Scale (Osuji. 1985)*** 
Anticipatorv Grief Scale, AGS (Theut. Jordan. Ross & Deutsch. 1991)* 
Bereavement Experience Questionnaire. BEQ (Demi & Schroder, 1987)* 
Bereavement Experience Questionnaire, Short-form, BEQ-24 (Guamaccia & 

Havslip, 1998)* 
Bereavement Phenomenologv Questionnaire, BPQ (Bvrne & Raphael, 1994)* 
Bereavement Response Scale II, BR-II (Weiss & Richards. 1997)* 
Brief Svmptom Inventorv', BSI (Derogatis & Melisaratos, 1983)* 
Complicated grief svmptoms questions (Horowitz, Siegel. Holen, et al. 1997)* 
Composite International Diagnostic Intervievt, CIDI (Robins, Wing & fVittchen, 

1988)* 
Core Bereavement Items, CBI (Bumett. Middieton. Raphael & Martinek, 1997)* 
Coping with Bereavement Inventorv, CWBI (Mas lovska , 2004) 
Expanded Texas Inventorv of Grief, ET1G (Zisook. 1982)* 
Grant Foundation Bereavement Inventorv (see in Balk & Vesta, 1998)*** 
Grief Evaluation Measure, GEM (Jordan. Baker. Mattcis. Roscnthai & Haiv, 2005). 
Grief Experience Inventorv (Sanders. Maager & Strong, 1985)** 
Grief Experience Questionnaire, GEQ (Barrett & Scott. 1989)* 
Grief Measurement Scale. GMS (Jacobs. Kasi. Ostfeld, et al . , 1986)* 
Grief Resolution Index. GRI (Remondet & Hansson 1987)* 
Hogan Grief Reactions Checklist (Hvrkas. Kaunonen & Paunonen, 1997)* 
Hogan Sibling Inventorv of Bereavement (Hogan & Greenfield, 1991)** 
Impact of Event Scale. IES (Horowitz. Wilner & Alvarez, 1979)* 
Inventorv of Complicated Grief, ICG (Prigerson. Maciejewski, Revnolds, et al. . 

1995)* 

Monologue questionnaire (Field & Horowitz, 1998)* 
Perinātai Grief Scale (Toedtei: Lasker & Alhadeff, 1988)** 
Psvchological Adjustment to Phvsical IUness, PAIS, (Morrow, Chiarello & 

Derogatis, 1978)* 
Revised Grief Experience Inventorv, REGI (Lev. Munro. McCorkle, 1993)* 
Satisfaction with Bereavement Experiences Questionnaire, SBEQ (IVarren. 1998)* 
Semantic Representation of Others Scale, SROS (Bonanno. Notarius, Gunzerath, 

Keltner & HoroHitz, 1998)* 
Texas Inventorv of Grief, TIG (Faschingbauei: DeVaul & Zisook, 1977)* 
Texas Revised Inventorv of Grief, TRIG (Fashingbauet; Zisook & DeVaul, 1987)* 
10-MiIe Mourning Bridge (Huber and Btjant. 1996)* 
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S u m m a r v 
Relevant methodologv is one of the cornersiones of research. With respect to difficulties in 
gathering information about instruments to studv bereavement and ongoing discussions 
about their validitv and reliabilitv. the author offers an overview of theoretical and metho-
dological aspects of bereavement research instruments. The article includes the analvsis of 
instruments published in English, as well as. on overview of instruments used in studies in 
Latvia, their development andpsvchometric properties. 
Key vvords: grief, bereavement, research methods (instruments), psvchometric properties, 
studies in Latvia. 

Atsauces 
1 Šī atsauce apzīmē doktora disertāciju, kura vēl nav aizstāvēta un kuras nosaukumā 

līdz ar to iespējamas korekcijas. 
: Metodikas izstrādes gaitā notikusi virkne izmaiņu - sākotnēji tā tika veidota kā 

komplicēto sēru aptauja, bet vēlāk (cenšoties mazināt tās „patoloģiskumu'" un 
akcentējot sēru reakciju traumatisko dabu) pārdēvēta par traumatisko sēru aptauju. 
Tomēr laika gaitā autori atgriezušies pie sākotnējā nosaukumu, lai novērstu jucekli, 
ko rada šī termina asociēšana ar pēctraumas stresa sindromu. Laika gaitā precizēti 
un mainīti ari apgalvojumu formulējumi un diagnostisko kritēriju komponentes. 
Adaptācijā izmantota 2001. gadā publicētā šīs metodikas versija. Taču jaunākā 
sarakste ar metodikas autori liek rekomendēt turpmākiem pētījumiem un 
terapeitiskajā praksē izmantot šīs metodikas jaunākās versijas, kuru priekšrocības 
galvenokārt slēpjas to kompaktumā. 

5 Metodikas izstrādē piedalījās ekspertu komisija, identificējot kritērijus, kā nodalīt 
"normālu" sērošanu no tās "patoloģiskākām" formām. Metodiku paredzēts lietot 
gan diagnosticēšanai klīniskas izpētes ietvaros, gan arī organizēta pētījuma 
ietvaros. Traumatisko sēru kā diagnostiskas kategorijas izvērtēšanā izdalīti 5 
kritēriji. Pētniecībā to iespējams izmantot arī kā pašnovērtējuma mērinstrumentu 
traumatisku sēru simptomātikas vispārējai apzināšanai. Lai gan šī metodika 
pretendē uz komplikāciju identificēšanu, svarīgi atzīmēt, ka tās sākotnējā 
izveide balstās uz pētījumu ar sērojošām vecāka gadagājuma atraitnēm, kas 
savus dzīvesbiedrus zaudējušas acīmredzami netraumatiskā ceļā (pārsvarā vēža 
slimnieki), nevis vardarbīgā, sakropļošanas, pēkšņā vai pašnāvības ceļā. 

4 Sarakstā izmantota informācija no citu autoru rakstiem, ar zvaigznīti norādot atsauci 
uz informācijas avotu: Roach, 2000*; Neimejer & Hogan, 2001 **, Heck & Ridder, 
2001*** 



Latvijas Universitātes Raksti. 2006. 698. sej.: Psiholoģija, 19.-35. lpp 
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Šī raksta mērķis ir atspoguļot krīzes pārvarēšanas veidus, ko atklāj to sieviešu stāstījumi, 
kas piedzīvojušas tuva cilvēka nāvi vai šķiršanos no dzīvesbiedra. Krīzes pieredze tika ap
zināta, veicot daļēji strukturētas intervijas ar 20 sievietēm, kuru nesenā pieredzē ir viens 
no minētajiem zaudējumiem. Izmantojot hermenētisko pieeju datu analīzē, tika izveidotas 
3 krīzes pārvarēšanas veidu kategorijas, kas atklāj krīzes pārvarēšanas būtiskos aspektus: 
mentālā pārstrāde, pašpalīdzības aktivitātes un personības resursi, kas nodrošina adekvātas 
pārvarēšanas izmantošanu. Kategoriju ietvaros radītās apakštēmas veido vienotu struktūru, 
ļaujot krīzi interpretēt kā daudzšķautņainu jēdzienu, kuras pārvarēšanā iesaistīts sarežģīts 
intemālu un ekstemālu komponentu komplekss. 
Atslēgvārdi: krīze, zaudējums, tuva cilvēka nāve, šķiršanās, sievietes. 

Lai gan bijuši daudzkārtēji centieni definēt komplekso jēdz ienu "kr īze" , 
skaidras vienprāt ības jopro jām nav. Vairums autoru (sk. Bite u. c . 2002) krīzes 
skaidrojumā ietver not ikuma vai situācijas uztveri kā nepārvaramas grūtības, kas 
pārsniedz cilvēka iespējas atgūties, izmantojot ierastos resursus un grūtību pār
varēšanas stratēģijas. Tomēr va i rums autoru ari piekrīt, ka tā drīzāk ir indivīda 
uztvere un situācijas novērtēšana, nevis not ikums pats par sevi, kas ve ido krīzi, 
pieļaujot, ka krīze iespējama ari bez īpaša not ikuma, kas to izraisījis. Būt iska krī
zes sastāvdaļa ir zaudē juma izjūta, kas var būt saistīta gan ar ārēju vērtību, gan 
psiholoģiskā l īdzsvara zudumu, gan iekšējo resursu t rūkumu vai to nepieejamības 
apjausmu. Cita būt iska krīzes paz īme ir iekšēja nepieciešamība pārvarēt situāciju, 
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kurā cilvēks nonācis , bet kas l īdzšinējo stratēģiju neefektivitātes dēļ ir apgrūtināta. 
Pēc Kaplana (Caplan. 1961) d o m ā m , krīze ir akūts , nevis hronisks stāvoklis , tāpēc 
tā ir ierobežota laika per iodā, k u r a m beidzot ies krīze tiek atrisināta adaptīvā vai 
neadaptīvā veidā. Krīzes norises gai tā vēro jamas emocionā las , kogni t īvas , fizis
kas, arī uzvedības izmaiņas (Potter, 2000) , kas ma inās laika gaitā, cikliski atspo
guļojot krīzes pārs t rādi (Kulbergs, 2001) . un pavada virzību uz tās atrisinājumu 
(Brammer, 1985). Vienlaikus krīze funkcionē kā robežsi tuāci ja , kurā var censties 
atrisināt radušās grūt ības, attīstīt j a u n a s i emaņas to pārvarēšanai vai arī atteikties 
iesaistīties dzīves pā rmaiņās , izvēlot ies "bēg t " norobežojot ies un ļaujot attīstīties 
somat iskiem s imp tomiem un des t rukt īvām (arī pret sevi) t endencēm (Greenstone 
& Leviton, 1993). Krīze ir kā robeža starp ļaušanos tukšumam un jēgas z u d u m a m 
un virzību uz izaugsmi un nobr iedušākas dzīves vērt ības iegūšanu. Taču tikai tad, 
ja krīzes pamatā ir no t ikums , kas atstājis pa l i ekamu ie tekmi uz visu at l ikušo cil
vēka dzīvi, izraisījis ps iholoģiskā l īdzsvara z u d u m u , kura atgūšanai nepiec iešama 
piepūle, kuras laikā ci lvēks atvēl laiku p ā r d o m ā m , - tad krīze rada garīgas pār
maiņas (Balk. 1999). 

Tuva ci lvēka nāve un šķiršanās n o mīļotā c i lvēka j au izsenis tiek ierindoti 
to sāpīgo zaudē jumu vidū (Holmes & Rahe, 1967), kas ievērojami satricina un 
izjauc indivīda ps iholoģisko l īdzsvaru, un rada noz īmīgas izmaiņas dzīvē. Šādu 
not ikumu izraisītās ps iholoģiskās un sociālās sekas prasa ilgstošu adaptāciju jau
najai situācijai, ko krīzes gadī jumā pavada indivīda nespēja atjaunot emocionālo 
l īdzsvaru ar iepr iekšējām pārva rēšanas m e t o d ē m (Rober t s , 1990). 

Lai ari nosacīt i p ieņemts pā rva rēšanu saprast kā "p rocesu un/vai rezultātu, kas 
samazina iekšējo vai ārējo t raucējošo faktoru i e t ekmi" (Breslavs, 1999, 99. lpp.). 
dažādu autoru darbos parādās š ī j ē d z i e n a atšķir īga izpratne un l ietojums: pārvarē
šana kā ps iholoģiskā aizsardzība (Freud, 1966) , kā noteiktas stratēģijas (Lazarus, 
1980), stratēģiju s is tēma (Hobfoll, 1995) vai kā personības vispārējie pretestības 
resursi (Antonovskv, 1987). 

Lai ari pā rvarēšanas j ēdz iens izveidoj ies stresa teoriju ietvaros, sākotnējie 
priekšstati par t raumējošu n o t i k u m u pārvarēšanu attīstījušies psihoanalī t iskajās 
koncepci jās . Ps ihoanal ī t i sko teoriju ietvaros pārvarēšana tiek att iecināta uz psi
holoģiskās a izsardzības m e h ā n i s m u darbību j e b ps iholoģisko aizsardzību, kas 
saistīta ar nevē lamās ( t rauksmi, kaunu, nemie ru izraisošās) informācijas pārvei
došanu p i e ņ e m a m ā k ā veidā, p i rms not iek tās apz ināšanās . Tas nepiec iešams, lai 
pasargātu sevi, lai pārdzīvotu nepa t ī kamo , k o m p e n s ē t u pārciestās sāpes, tiktu galā 
ar diskomfortu un sāpēm {Freud, 1966) . Taču šādas aizsardzības mērķis nav ti
kai t iekšanās p ē c drošības vai mēģ inā jumi izvairī t ies no sāpēm. Tas ir ari mēģi
nājums atrisināt p rob lēmu - kā gūt apmie r inā jumu draudu apstākļos (Schaefer, 
1968, Singer, 1990). Lai ari diskusi jās par ps iho loģ i skās aizsardzības mehān i smu 
darbību tiek runāts par to neadapt ivi tā t i (sk. Singer, 1990), tie tiek arī uzskatīti par 
efektīvām m e t o d ē m t rauksmes maz ināšana i , kas sn iedz z ināmu apmier inājumu 
(Edelson, 1990). Dažādu autoru skat ī jumā ps iho loģ iskā aizsardzība uzskatīta gan 
par kognifīvi afektīvu procesu , kas ļauj izbēgt no grūt ību atpazīšanas un apzinā
šanas (Blatt), gan kā neapz inā tu b r i e smu novē r t ē jumu un neapzinātu kontroles 
operāciju izvēli b r iesmu maz ināšana i (Horowitz), gan kā motivētas stratēģijas ap
mier inājuma gūšanai (Edelson, 1990, ar i Singer, 1990). 
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Stresa teoriju ietvaros pārvarēšana (angl. ..coping") tiek izdalīta kā atsevišķs 
j ēdz iens , un to definē kā apzinātu atbi ldes reakciju uz ārējiem stresa un negatī
viem no t ikumiem (Folkman & Lazarus, 1980) j eb kognit īvi un ar uzvedību saistī
t iem cent ieniem pārvaldī t situāciju, kurā c i lvēkresursu izmantošana ir apgrūtināta 
(Strang & Strang, 2001) . Šādā kontekstā pārvarēšana ietver dažāda veida stratē
ģijas, ar kuru palīdzību indivīds mek lē izeju no tā brīža situācijas. Sal īdzinājumā 
ar ps iholoģiskās aizsardzības m e h ā n i s m i e m pārvarēšanas stratēģijas p ieņemts 
uzskatīt par apzinātām. Tomēr, kā norāda A. Langiusa (Langius, 1995), daudzo au
toru vidū vērojamas būt i skas domstarpības par konkrētu darbību iekļaušanu vienā 
vai otrā kategorijā, ari dēļ atšķirīgas izpratnes par konkrē tās darbības apzināt iem 
vai neapz inā t iem virzī tājspēkiem. Stresa teoriju ietvaros plašu popularitāti ieman
tojusi R. Lazarusa p iedāvātā pieeja un uzskati , ka pārvarēšanai ir divas galvenās 
funkcijas: nepa t īkamo emociju l ikvidēšana (uz emoci jām koncentrētās stratēģijas) 
un darbošanās , lai izmainītu situāciju, kas rada nepat īkamās izjūtas (uz p rob lēmu 
koncentrē tās) . Tiek izdalī tas 8 stratēģijas, ar kuru pal īdzību indivīds cenšas pār
varēt krīzi: 

1) konfrontācija, 
2) plānveidīga p rob lēmas risināšana, 
3) dis tancēšanās , 
4) paškontrole , 
5) atbildības uzņemšanās , 
6) izvair īšanās, 
7) pozit īva pārvēr tēšana, 
8) sociālā atbalsta meklēšana. 

Pirmās divas ir uz p rob lēmu vērstas stratēģijas, bet pārējās - or ientētas uz 
emoci jām (Bartlett, 1998). 

Līdzīgi iepriekš minēta jām Kaplans (Caplan, 1961) apkopo 7 efektīvas krīzes 
pārvarēšanas uzvedības iezīmes: ci lvēks aktīvi izpēta realitāti un mek lē informā
ciju; brīvi pauž gan pozi t īvās , gan negat īvās jū tas un iztur frustrāciju; aktīvi meklē 
pal īdzību no ci t iem; sadala p rob lēmu daļās un strādā ar katru no tām atsevišķi; 
apzinās nogurumu un dezorganizāci jas tendences, vienlaikus kontrolējot situāciju 
pēc iespējas vairākās j o m ā s ; pārvalda jū tas (un pieņem tās, kad nep iec iešams) , ir 
elastīgs un grib mainī t ies ; uzticas sev un cit iem, un pamatā ir opt imist isks nākot
nes redzējums. 

Uzsverot pārvarēšanas individuālos un sociālos aspektus , Hobfols no dažā
dām stratēģijām centies izveidot vienotu model i , kur izšķir 3 dimensijas: prosociā-
lā/antisociālā, aktivitātes/pasivitātes un t iešums/net iešums (Hobfoll, 1995). Viņa 
teorijas ietvaros kā efektīvākās un vesel īgu iznākumu rosinošākās postulētas aktī
vās, prosociālās stratēģijas. 

Tomēr vi rkne citu autoru pauž viedokl i , ka labvēlīgu iznākumu nodroš ina ne
vis note iktas stratēģijas, bet personības īpašības vai to kopums pal īdz adekvāt i 
reaģēt stresa situācijā, spēt mobil izēt ies un veselīgā veidā pārvarēt radušās grūtī
bas. Viena no populārākajām mūsdienās kļuvusi A. Antonovska radītā teorija par 
iekšējās saskaņas izjūtu - globālu dzīves uztveres izjūtu: indivīda iekšējās un ārē
jās v ides radītie s t imuli dzīves kopskatā ir paredzami un izskaidrojami; v i ņ a m ir 
pieejami resursi, lai tiktu galā ar grūt ībām; dažādi not ikumi dzīvē ir izaicinājums, 
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uz ko ir vērts reaģēt , tikt gala vai p i eņemt par savas dzīves sastāvdaļu (Antonovsk\\ 
1987). 

Tomēr šīs pieejas vairāk demons t r ē vispārīgās nos tādnes un neatklāj tos spe
cifiskos veidus, kā rīkojas sievietes separāci jas krīžu situācijās, lai tiktu galā ar no
t ikušo un adaptētos jaunajos aps tākļos pēc piedzīvota zaudē juma, tuvam ci lvēkam 
nomirstot vai aizejot. Ab iem separāci jas zaudē jumiem specifiskās teorijas orien
tējas uz procesa raks turojumu k o p u m ā - kas un kā not iek ar ci lvēku, piedzīvojot 
šķiršanos vai tuvinieka nāvi, nep ie t i ekami identificējot a tgūšanās procesa iezīmes, 
kas tādējādi izveidojās par mūsu interešu objektu izpētei. 

Grupa. Pētī jumā k o p u m ā piedalī jās 478 s ievietes , no kurām 215 atzina, ka 
pēdējo 5 gadu laikā piedzīvojušas tuva ci lvēka nāvi vai šķiršanos no dzīvesbiedra. 
Pamatojot ies uz sieviešu pašu subjekt īvu novēr tē jumu par piedzīvotu krīzi un sa
glabājot plašu viņu individuālās dažādības spektru demogrāf iskā spektra un dzīves 
pieredzes ziņā, kvali tat īvā pēt ī juma izlasē t ika iekļautas 20 sievietes, kas piedzī
vojušas vienu no separācijas zaudē jumiem. Visas respondentes ir agrīna br ieduma 
gados ar v i smaz dažu mēnešu i lgušu zaudē juma p ieredz i , kas ļauj v iņām not ikušo 
izvērtēt ar laika perspektīvu. 

Metode. Šis pētī jums balstās uz daļēji s t rukturē tām intervijām, lai izprastu un 
apzinātu krīzes pārdz īvojumu (Mas lovska u. c , 2004) izpausmes un to pārvarēša
nas r is inājumus s ievietēm Latvijā. 

Interviju j au tā jumu izstrādē piedalī jās 4 eksper tes ar maģis t ra vai doktora grā
du psiholoģijā, ar personīgu šķiršanās un/vai tuva ci lvēka nāves pieredzi un at
šķirīgu teorēt isko z ināšanu bāzi sē rošanas , separāci jas un krīžu teorijā. Lai atklātu 
krīzes r isinājuma veidus , uzdeva gan t iešus - uz zaudē juma pārvarēšanu orientētus 
jau tā jumus , gan net iešus - ar pā rdz īvo jumu i z p a u s m ē m saistītus un dzīves ritēju
m u atspoguļojošus jau tā jumus . Sākotnēj i intervijas varianti t ika izmēģināt i eks
pertu kolektīva ietvaros un pēc aprobāci jas - pēt ī juma izlasē. 

Datu ievākšana. Responden tes intervi jām tika izraudzī tas pēc kvantitatīvajā 
pētniecības sadaļā iegūtās informāci jas , t. i., s ievietes , kuras bija a tzīmējušas, ka 
piedzīvojušas tuva ci lvēka nāvi vai šķ i ršanos n o dzīvesbiedra pēdējo 5 gadu laikā 
un piekrīt piedalī t ies tālākā pēt ī jumā, lai individuālā sarunā pastāstītu vairāk par 
savu pieredzi pēc tuvā cilvēka zaudē juma. Dažas n o s ievietēm (apzinātas pr ivā
tas komunikāci jās ceļā) iesaistījās t ikai pēt ī juma intervijas sadaļā. Sievietes tika 
aicinātas uz intervijām, kuru laikā v iņas i esākumā tika rosinātas veidot pats tāvīgu 
stāstījumu par krīzes pieredzi . Turp inā jumā tika uzdot i jautājumi saskaņā ar plā
noto intervijas mode l i (sk. 1. p i e l ikumu) . Visas sievietes tika informētas par sa
runas laikā pārspriestās informācijas konfidencial i tāt i un izmantošanas mērķ iem. 
Sarunas beigās tika sniegta arī informācija par iespējamo ps iholoģisko palīdzību, 
ja tāda būtu nepieciešama. 

Datu apstrāde. Interviju anal īzē izmanto ta satura analīze (kontentanal īze) un 
hermeūēt iskā pieeja informācijas aps t rādē (Croplev, 2002 ; Kroplijs & Raščevska , 
2004) . Datu analīzi veica 2 neatkar īgi ekspert i , pēc tam diskusijas ceļā v ieno
jot ies par a tbi ls tošāko formulē jumu informācijas v ien ībām un to grupēšanai . 
Informācijas aps t rādē tika izmanto ta 4 l īmeņu vairākkārtēja iepazīšanās ar tekstu: 

1) lai gūtu vispārējo pr iekšs ta tu par p iee jamo informāciju, 
2) lai detalizēti veidotu informāci jas vienības , 
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3) tās s trukturētu un interpretētu. 
4) lai veiktu iegūtās informācijas kopējo hermenē t i sko analīzi (datu ap

strādes p i emērus sk. 2. p ie l ikumā) . 

Datu apstrādes gaitā informācijas vienības tika izkārtotas 3 krīzes pārvarēša
nas ve idu kategorijās - mentā lā pārs t rāde, pašpal īdzības aktivitātes un personības 
resursi. 

Rezultātu analīze un interpretācija 

Mentā lā pārstrāde 

Mentālo pārstrādi raksturo vairākas ps ihoemocionā las darbības j e b procesi , 
kuru gaitā krīze t iek "pārs t rādāta" mentā lā veidā. Kā līdzīgi norādījuši stresa teo
riju pārstāvji , ari šī pēt ī juma ietvaros apzināto sieviešu stāstījumos nozīmīgu vie
tu i eņem dažādas ar zaudējuma pārdz īvojumiem saistītas kognit īvas aktivitātes. 
Lai ar i katru no tām mēs varētu interpretēt ps iholoģiskās aizsardzības mehān i smu 
kontekstā , mūsuprā t , tās drīzāk ap lūkojamas stresa teoriju piedāvātajā skatījumā: 
izprotot tās kā procesa sastāvdaļas. 

Būtisku vietu krīzes pārvarēšanā i eņem "noticēšana", kas stāstījumos parā
dās dažādos konteks tos - gan apga lvo jumos par nespēju noticēt, gan sapratnē par 
nespēju not ikušo padarīt par nebijušu, gan savstarpējā mijiedarbībā. Stāstījumus 
caurvij doma, ko noformulējusi viena no s ievietēm, kas piedzīvojusi vīra nāvi: "Es 
zinu, ka viņš ir miris, bet nevēlos tam noticēt." 

Savā ziņā „no t icēšana" atspoguļo apzināšanās pakāpi - cik lielā mērā krīze 
un to izraisījušais no t ikums tiek apzināts , tādējādi sagatavojot labvēlīgu augsni 
not ikušā p ieņemšanai . 

Cits būtisks kogni t īvas pārstrādes e lements ir izzināšana - kognit īva rakstura 
aktivitātes krīzes risinājuma gaitā, lai izprastu situāciju. 

Izzināšana darbojas kā kognit īva ceļošana laikā j e b "manipulāci jas ar laiku": 
laika apsteigšana (dažādu sakarību, no t ikuma vēs tnešu meklēšana) , atgriešanās 
pagātnē (notikušā un ar to saistīto no t ikumu atkārtošana domās ; centieni izprast 
pagātni , emocionāl i atgriežoties tajā, bet kognitīvi cenšot ies pārlūkot to n o tagad
nes skatpunkta - kas īsti notika un kāpēc , k o es, viņš vai citi varēja darīt ci tādi , vai 
vispār bija iespējams cits iznākums, kā būtu bijis, j a . . . ? ) , laika apstādināšana (it 
kā pārcelšanās uz dzīvi domās , " rakšanās sevī", mēģinot saprast, izskaidrot, rast 
atbildes uz j au tā jumiem) un laika iemūžināšana (eksistenciāla notikušā nozīmes 
un j ēgas meklēšana) . Jāpiezīmē, ka šādas "manipulāci jas ar laiku" nereti norisinās 
viena stāstījuma ie tvaros jauktā secībā ar iespējamu atkār tošanos un pārklāšanos, 
ļaujot to interpretēt kā haotisku un skaidri nestrukturētu procesu, kas tomēr noteik
tu intrapsihisku darbību veidā ļauj virzīties uz l īdzsvara atgūšanu, lai arī subjektīvi 
to var vērtēt kā apgrūt inošu. Izzināšanas ietvaros plaši atspoguļojas cēloņsakarību, 
vainīgo un atbildīgo meklē jumi , a tpakaļceļa meklēšana pagātnes at jaunošanai, kā 
arī iespēju meklē jumi tagadnes un nākotnes piepildīšanai . 

Zaudē juma kogni t īvas pārstrādes gaitā jā izšķir ari tāds fenomens kā dziedi
nāšana. Dažādas kogni t īvas aktivitātes (pārdomas , a tmiņas , komunikāci ja ar zau
dēto domās) var būt dziedinājums pēc traumējošā no t ikuma, turklāt arī subjektīvi 
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tiek novērtēts kā atvieglojošs. Precīzi to raks turo v iena no pētī juma dal ībniecēm, 
kuras stāstījumu caurvij tendence ik pa laikam atrast k o tādu, kas nav vēl saprasts, 
līdz ga lam izdomāts : "Tā ir mana vakara narkotika." Citā gadījumā dziedināša
na tiek rasta kogni t īvo darbību mērķ t iec īgā pār t raukšanā , aizstājot tās ar ikdienas 
darbu veikšanu. Pēc Strēbes un Suta terminoloģi jas (Stroebe & Schut, 2001) , tā ir 
"dozēšana" starp intensīvu p ievēršanos zaudē juma pārs t rādei un atpūtai no tā, vai
rāk nodarbinot sevi ar ci tām, ikd ien i šķām akt iv i tā tēm, dodot sev iespēju kognit īvi 
un emocionāl i atpūst ies . Dz ied ināšanas e lementus ie tver arī apzināta paļaušanās 
uz no t ikumu gaitu. 

N e a t ņ e m a m a kogni t īvo darbību sas tāvdaļa ir novēr tēšana . Tās ceļā gūtā sa
pratne savā veidā ir kontroles izjūtas iegūšana pā r no t i ekošo , arī neatgr iezenisko 
un nekont ro lē jamo. Sieviete, kas p i rms d iv iem g a d i e m šķīrusies no vīra, to ap
raksta šādi: "Esmu cieši aizvērusi durvis savai pagātnei...Un es arī saprotu, ka 
daudz kur esmu vainīga, jo ar tādu cilvēku, kāda es biju toreiz, tiešām nebija nav 
iespējams sadzīvot." 

Laika gaitā pā rdomu , pašana l īzes un sarunu ceļā veidojas pozitīva pārdefi-
nēšana. Tā ir spēja paskatī t ies uz no t ikušo no citas perspekt īvas , atklājot ne tikai 
krīzes skumjās , dramat iskās un ēnas puses , bet arī iespējamus labumus , ieguvu
m u s vai varbūt racionalizēt i pārska to t esošo . P i e m ē r a m , "tagadsaprotu, mēs tāpat 
būtu izšķīrušies" vai arī "tagad es beidzot varu dzīvot savu dzīvf \ "lai arī tas 
man ir ļoti smags zaudējums, ... saprotu, ka man ir iespēja dzīvot tālāk", "mazāk 
ēst jātaisa, mani nemāca, nebaksta, tagad rēķinos tikai ar sevi, izjūtu kaut kādu 
brīvības sajūtu", "pēc šķiršanās es ieguvu it kā vairāk pašapziņas, kļuvu daudz 
smukāka, atraktīvāka". Šāds process iez īmē ne tikai zaudē juma p ieņemšanu , bet 
arī integrāciju savā dzīves p ieredzē . 

Iepriekšminēt ie garīgās pārs t rādes e lement i nosacī t i veido kopēju struktūru, 
ko savā ziņā var piel īdzināt l i teratūrā aprakst ī taj iem cikliskajiem proces iem jeb 
dažādu zaudē jumu pārdz īvojumu nor ises s tadi jām (sk. p i emēram. Parkes, 1972; 
Kubler-Ross, 1969; Kulbergs , 2001) . Tomēr, lai gan šādiem mode ļ i em piemīt šķie
tami vienkārša s t ruktūra, indivīda dz īvē pā rdz īvo juma norise atklājas komplicēta , 
viļņveidīga procesa veidā. Turklāt arī v iena indivīda stāstījumā var novērot tādu 
kā pretpolu saplūšanu: tuvošanās /d is tancēšanās , a tz īšana/nol iegšana, p ieņemšana/ 
nepieņemšana , izpra tne/nesapra tne u. tml. P i e m ē r a m , "dzīve ir dzīve, un es sapro
tu, ka tā notiek... zinu, ka visi kādreiz mirst, bet tomēr nesaprotu, kāpēc". 

Līdzīgi tas parādās ari konst rukt iv i tā tes /des t rukt iv i tā tes ziņā. Rakstur īgs pie
mērs ir kādas sievietes pēcšķi ršanās per ioda stāst ī jums: "Un es tajā brīdī, juzda
mās vienkārši absolūtā šokā... tajā dienā, kad viņš brauca ar tiem bērniem prom, 
es paņēmu gaļas dēlīti, kurš ir zivtiņas formā, un tajā, tajā, nu, tajā afekta stāvoklī 
es izsitu virtuvē visus logus. Pēc tam es vienkārši sēdēju un raudāju." Turpinājumā 
sieviete stāsta, k ā viņa piezvanījusi ka imiņiene i , kura i ir "tādas kaut kādas psiho
loģiskas dotības", tā atnākusi , runājusi , ļāvusi izraudāt ies un tādējādi palīdzējusi 
nomierināt ies . 

Šāds p iemērs parāda destrukt īva un kons t rukt īva r is inājuma iespējamību vien
laikus. Turklāt rodas jau tā jums - vai destrukt īvā uzvedība ir destruktīva krīzes 
risinājuma kritērijs vai ari to var izmanto t , lai pa l īdzē tu atgūties? Šinī gadī jumā tā 
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ir aktivitāte, lai a tbr īvotos no spriedzes un enerģijas, to apliecina ari citāta beigu 
daļa. Mūsuprā t , šinī gadījumā tā drīzāk atspoguļo robežsituāciju krīzes risinājuma 
ceļā - skatpunktu, no kura sievietes veic krīzes izvērtējumu. 

Zaudē juma mentā lās pārstrādes laikā parādās virkne subjektīvo interpretāci
ju . 2 kas iederas pārvarēšanas procesa gaitā, tomēr vērš mūsu uzmanību par šādu 
darbību nozīmi un ietekmi uz kopējo krīzes norises gaitu un sekām, vienlaikus 
rosinot nepiec iešamību pēc turpmākas , padzi ļ inātas šī jautā juma izpētes. Šīs sub
jekt īvās interpretācijas vērstas uz cēloņsakarību meklē jumiem, tādējādi veidojot 
izpratni par not ikušo. 

Psiholoģizēšana - tagadnes no t ikumu skaidrošana (īpaši šķiršanās gadījumos) 
ar dažād iem ps iholoģisk iem aspekt iem, kur centrālā vieta ir uzskat iem par sekām 
kā pagā tnes man to jumu: nelabvēl īga ģ imene , ģ imenes modeļa atkār tošanās, au
dzināšanas sekas, gēnu ie tekme. Interpretācijās parādās tendence, analizējot uzve
dību, meklē t cē loņus bērnībā, audzināšanā, sociālajos stereotipos ietvertajos uzve
dības mode ļos , dz imtas vēsturē, senču manto jumā u. tml. , tādējādi ļaujot atbildību 
par not ikušo piedēvēt kādam ' ' va renākam s p ē k a m " un noņemt to no sevis. 

Viņam ir ... tas, ko sauc "nelabvēlīga ģimene"... Viņš teica, 
ka viņš baidās ar mani veidot nopietnākas attiecības, jo viņam 
bail, ka beigsies viss tāpat kā viņa vecākiem (22 g. sieviete pēc 
civilattiecību izbeigšanas). 

Kad viņam bija ]0 gadiņi, tad viņa māte arī padzina ...padzi
na viņa tēvu, un tā tas nāca, ka viņš ar māti divatā dzīvoja, viņš ir 
vienīgais dēls ģimenē, mammai, kura ir skolotāja...(34 g. sieviete 
pēc laulības šķiršanas). 

Gēni atkārtojas, jo tēvs jau ir tāpat darījis. Tē^•s ir desmit 
gadus trakojis apkārt... (3 0 g. sieviete pēc laulības šķiršanas). 

Šāda ps iholoģizēšana pal īdz saprast not ikušo, rast cēloni un vienlaikus ļauj 
nodot atbildību šķietami nekont ro lē jamiem spēkiem. 

Ps iholoģizēšanu gribas saistīt ar vispārēju past iprinātu interesi par psiholoģiju, 
kas pēcpadomju gados kļuvusi populāra gan kā iespējamā profesija, gan kā uzziņu 
literatūra, gan kā profesionāļa viedoklis (ar to saprotot žurnālistu cent ienus rakstī
to p a m a t o t un papi ldināt ar ps ihologa komentāru) u. c. veidos. Pētījumā intervēto 
sieviešu psiholoģiskajās interpretācijās kā valdošās iezīmējas tieši ps ihoanal ī t is 
ko teoriju tradīcijas, kas sasaucas ar šīs teorijas p lašo atpazīstamību (Reņģe & 
Austers , 2004) un vispārējo tendenci skaidrot pašreizējos not ikumus kā pagātnes 
(bērnības) no t ikumu sekas , - tā tas pie t iekami plaši brīvvalsts gados popular izēts 
plašsaziņas l īdzekļos un acīmredzot sekmīgi iekļāvies ci lvēku pasaules izpratnē. 

Psihopatoloģizēšana - norišu un seku skaidrošana ar psihiatrijas te rminu pa
līdzību. Tas atklājas normāluma apspr iešanā gan par sevi ("Man bija tāda sajūta, 
ka man šizofrēnija sākusies"), gan par ci t iem („Vieni vienīgi murgi"... .personī
bas dubultošanās".. "tāds kā trakās mājas kontingents"), kas šinī gadī jumā uz
skatāmi parāda ie radumu izmantot psihiatr isko terminoloģiju, lai kādu kritizētu 
un pazemotu . Un , iespējams, ir par pamatu bažām par savu iekļaušanos normas 
rāmjos (.jau sāku bažīties, vai neesmu kļuvusi atkarīga no savām ikvakara pār
domām, kas man ir tik nepieciešamas"). 
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Garīgo autoritāšu meklēšana - l īdzās int rapsihiskajām darb ībām iezīmē
jas ar i palīdzības meklē jumi ārējā v idē . Vairākumā gadī jumu šāda palīdzība tiek 
meklē ta tuvākajos l īdzci lvēkos, kas pal īdzētu rast p i e ņ e m a m u skaidro jumu, risinā
j u m u , atbalstu. Specifiskākos gadī jumos tā atklājas kā procesa rakstur iez īme - ie
spēju meklēšana bezizejā ("Gāju pie psihologiem, psihoterapeitiem, psihiatriem, 
ekstrasensiem, tantiņām... gāju tāpēc, ka man nebija ko zaudēt"). Šāda tendence 
raksturīga indivīda l īmenī - t ie . kuri mek lē "spec iā l i s tu" pal īdzību, tie to dara 
visur (politiskās pāre jas per ioda laikā tā ieguvusi visai jucek l īgu priekšstatu par 
dažādu speciālistu kompetenc i un iespējām), t ie . kas nemek lē , iztiek ar personīga
j i e m un apkārtējā vidē pieejamajiem sociālaj iem resurs iem. 

Mitoloģizācija — pārdabiskā meklē jumi cē loņsakar ību izpratnē. Dažādas zī
mes , kas par kaut ko liecina, uz kaut ko norāda , sakarības, kas to apstiprina un 
tamlīdzīgi . Jau tautas folklorā plaši sa s topama rakstur īga iez īme saredzēt z īmes 
dabā un dzīvnieku pasaulē kā norādi par i e spē jamiem kontak t iem vai atgādinā
j u m u par mi rušo . Vienā gadī jumā tas stāstītājai pa l īdz emocionāl i izjust zaudētā 
klātbūtni: 

„Tas bija sienāzis, kādā trešajā dienā pēc nāves ...mūsu pa
ziņai arī kaut kad ap šo laiku... un tad vēl kapos... lai es zinātu, ka 
ir tā klātbūtne, pārliecinātos, redzētu. " 

Citos p i emēros mistifikācija pa l īdz dis tancēt ies un nošķir t sevi n o iespēja
m i e m vainīgajiem, ievietojot tos citās realitātē: 

,, Viņa ir ragana... pilnīgi citas dimensijas cilvēks. " 

Vai ari t iek meklē t i iracionāli skaidrojumi not ikušajam: 

„ Viena tantiņa teica ...tu savā pagājušajā dzīvē esi izdarījusi 
to, ka... tagad tas tev varētu būt tā kā uzdevums. " 

Dažos gadī jumos cēloņsakarību mek lē jumi iegūst i zpausmes uzvedībā, vien
laikus pal īdzot zaudējuma sāpju maz ināšana i . Tā ir r i tual izācija j eb dažādas ri
tuālas darbības: 

,,Sirdsmieram noliku baznīcā svecīti... " 

,,Man vienkārši bija šausmīgas bailes ... draudzene teica, lai 
aproku mammas kapiņā mammas somu, kur bija visas mammas 
mantas. Tā arī izdarīju, un tad pamazām tās bailes pārgāja. ... 
domāju, ka mammai gribējās to, kas bija tajā somiņā. " 

Līdzīgas stratēģijas atklājas ari citā pēt ī jumā par sērojošām sievietēm Latvijā 
(Maslovska, 2004) . Šādas sociāl i iedibinātas un sociāli d iskutē jamas darbības 
skaidrojamas kā mēģinājumi rast kontrol i pār nekont ro lē jamo: ar konkrē tām dar
b ībām, sekojot s t rukturētām n o r ā d ē m , pārvarēt neska idro situāciju un pielāgot ies 
jaunaj iem aps tākļ iem. 

Mentālās pārs t rādes kontekstā parādās arī dažu sieviešu paustā sociālā vēr
tē juma izjūta, kas atspoguļojas bažās par to , ko teiks un p a d o m ā s apkārtējie, par 
atbilstību sociālajās normās paredzēta jam: "Man ir tik grūti... un pārējie skatās, 
kā es ar to tikšu galā." - "Visi man ir pievērsuši uzmanību, kā es tagad uzve-
dīšos ... bija jāpierāda sev un citiem, ka es varu, ka es varu dzīvot tālāk, un es 
varu smaidīt... " - "No malas es izskatos... ". — "Varbūt es kļūstu atkarīga no sa
vām atmiņām? " Tas savā z iņā sasaucas ar šo s ieviešu pašu tendenci kritiski vērtēt 
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apkārtējos, bet v ienla ikus rosina skaidrojumu saistīt ar sociālpoli t isko situāciju 
Latvijā, kas kopš padomju gadiem indivīdu apziņā ir piet iekami spēcīgi saglabā
jusi gan stingras sociālās normas un pras ības tās ievērot (nekļūt ar savu uzvedību 
ļaudīm par apsmiekla objektu) , kā ari nepakļaut sevi sociā lām un pol i t iskām rep
resijām. 

Pašpal īdzības aktivitātes 

Pašpal īdzības aktivitātes uzska tāmas kā paralēls process mentālajai pārstrādei 
un ietver sevī aktīvu darbošanos , ļaušanos procesam, sevis p i lnveidošanu un at
balsta meklēšanu , kā ari zaudētā "saglabāšanu" . 

Aktīvu darbošanos raksturo nodošanās darbam, māc ībām, lasīšanai, arī ķer
meniskas - fiziskas (sports) un relaksējošas (pirts) aktivitātes. Dzīves baudīšana 
( izklaides, saviesīgi pasākumi , a lkohols) . Laika aizpi ldīšana (cilvēki, grāmatas , 
kafejnīcas). Tā ir nodarbošanās ar kaut ko citu, krīzes pama tp rob lēmām nesaistītu, 
kas nodroš ina gan iespēju atpūsties no krīzes emocionālā smaguma, gan piedāvā 
saskarsmes iespējas, gan dod iespēju palīdzēt ci t iem, kā ari iespēju būt ierastā, 
normālā vidē. Tās ir cita veida rūpes - "ja ir par ko domāt , nav nemitīgi j ā d o m ā par 
zudušo" . Savā veidā tās ir arī protesta reakcijas dzīves s m a g u m a m un līdzšinējām 
grūtībām. 

Ļaušanās procesam - to raksturo paļaušanās uz no t ikumu gaitu, šķietama ri
sinājuma gaidīšana, taču tā netieši drīzāk norāda uz garīgās pārstrādes dominējošo 
lomu, kas pati par sevi ir piet iekami aktīva ( iespējams, neapzināta) un nepieprasa 
vēl papi ldu izpausmes. Tr īsdesmitgadīga sērojoša sieviete saka: ,JEs vienkārši pa
ņēmu atvaļinājumu; nespiedu sev neko speciāli darīt." 

Sevis pilnveidošana - izglī tošanās, nodošanās māc ībām, jauna tēla veidoša
nai, sevis kopšanai - gan fiziski, izskata uzlabošanai , gan intelektuāli . 30 g. sie
viete p ē c laulības šķiršanas saka: ,Jzs aizgāju un uztaisīju sev jaunu frizūin." Ko 
līdzīgu min 22 g. sieviete pēc šķiršanās ar mīļoto vīrieti: ,JPēc šķiršanās es ieguvu 
it kā vairāk pašapziņas ...es beidzot sāku rūpēties par sevi." Bet 26 g. sērojoša 
sieviete atklāj: , , £ 5 aktīvāk pievērsos mācībām augstskolā." 

Savā veidā tā ir kā pašapl iec ināšanās vai personīgā izaugsme uz iepriekšējā 
zaudējuma un p a z e m o j u m a izjūtas fona. 

Atbalsta meklējumi - vēršanās pie l īdzci lvēkiem, pie dažādiem speciālist iem; 
vēršanās pie Dieva (ticība, baznīca, ko pavada garīgas pārdomas , ne v ienmēr ar 
reliģisku saturu). Atbals ta meklē jumos augstu tiek vērtēta saskarsme un tuvu cil
vēku klā tbūtne - pal īdzības saņemšanai un palīdzības sniegšanai ci t iem, personīgi 
noz īmīgu ci lvēku tuvums un kompe tence . Un bērni - kā iemesls saņemties un dzī
vot tālāk, kā mērķis nākotnei , tādējādi l iekot saņemties un rast tam nepiec iešamo 
spēku un atbalstu sevī un citos. 

Lai arī šādu akt ivi tāšu lietderība un efektivitāte krīzes pārvarēšanā joprojām 
tiek plaš i diskutēta, atsevišķi varētu vēl izdalīt zaudētā "saglabāšana", kas pie
tiekami plaši a tspoguļojas sieviešu stāstījumos un ieņem nozīmīgu vietu pašpalī
dzības aktivitātēs - cent ieni saglabāt zaudēto , ko sērošanas gadī jumā raksturo no
došanās a tmiņām par zaudēto , p iemiņas uzturēšana, kapu apmeklēšana , ari sarunas 
ar ci t iem par mirušo . Šķiršanās gadījumā tie ir centieni atjaunot ierasto kārtību gan 
sarunās ar citiem par aizgājušo, gan plānveidīgi nolūki zaudētā atgūšanai dzīvē. 
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Personisko resursu i zmantošana 

Līdzās garīgai pārstrādei un pašpa l īdz ības akt iv i tā tēm parādās personisko re
sursu loma. 

Stāstījumi ļauj izvirzīt h ipotēzes par i e spē jamiem personības aspekt iem, kas 
sekmē vai apgrūt ina a tgūšanās gai tu. Daļu no t iem va r attiecināt uz ps iholoģiskās 
aizsardzības mehān i smu darbību, p i e m ē r a m , nol iegšana; racionalizācija; intelek-
tualizācija; projekcija, pā rve idošana u. c. Tomēr šī pēt ī juma ietvaros par to darbī
bu varam spriest tikai pastarpināt i , neizvērtējot to efektivitāti krīzes pārvarēšanas 
iznākuma nodrošināšanā. 

Pievilcīgāka m u m s šķiet pieeja, kas krīzes pā rvarēšanas spējas saista ar per
sonības resursiem. Mūsu pēt ī jumā parādī jās vai rākas intervēto sieviešu iezīmes, 
kuras interpretējam kā personības resursus . Galvenokār t resursu pa l īdzošo vai 
traucējošo darbību var saistīt ar stāstītājas iz te iksmes stilu, saturu un stāstījuma 
sakārtotību un ārēji demonst rē to emoc ionā lo l īdzsvarotību. 

Norādes uz sekmīgu krīzes risinājumu parādās to sieviešu stāstī jumos, kas 
atklāj viņu spēju mobil izēt ies un uzņemt ie s atbildību par savu dzīvi (,.mūsu dzīve 
ir mūsu rokās"), spēja nošķirt p r o b l ē m u no sevis u n ļaušanās not iekošajam (Jā 
tas ir noticis, un ar to ir jādzīvo "). O p t i m i s m s un or ientēšanās uz pozi t īvo („man 
parasti vienmēr ir sajūta, ka viss notiek pareizi ... kad ir grūti, padomāju par cil
vēkiem, kam iet vēl sliktāk"; ari tādi iz te ikumi: „tā ir labāk", ,,tā ir lietu loģiskā 
kārtība", ,, tas bija labākais risinājums "). 

Mazāk dezorganizēts stāstī jums ir s ievie tēm, k u r ā m ir konkrēt i mērķi nākot
nē, skaidrs skats uz nākotni un dzīva cerība ĻManuprāt, cilvēks nekad tam nevar 
būt pilnībā gatavs ... bet dzīve iet uz priekšu ";,, Dzīve ir dzīve, un es saprotu, ka 
tā notiek"). 

Savukārt dezorganizētāks , haot i skāks un t rauksmaināks stāstī jums, ko pavada 
ari iekšēja neapmier ināt ība , ir s ievie tēm, kas sevi raks turo kā iekšēji nesakārtotas 
(.jPutragalvā. Liekas, ka visu dzīvi... "). To pavada ari iekšējais diskomforts pašai 
ar sevi, iekšējas pre t runas un konflikti fonā. 

Citos stāstī jumos tas izpaužas kā cerēšanu uz ci t iem, uz ārējām izmaiņām, 
palīdzību bez iespējas kaut ko main ī t pašai (arī paskat ī t ies uz not iekošo n o cita 
skatpunkta) . Turklāt dažas s ievietes stāstī jumos spēj nosaukt kādus i eguvumus , 
labumus, ko guvušas reizē ar zaudē jumu, tomēr neparādās , ka viņas to uztver tu un 
interpretētu kā kaut ko pozit īvu. 

Arī ar nākotni saistīta t r auksme , ko raksturo nespē ja paļauties uz nākotni kā 
labvēlīgu iespēju avotu. Runājot par mērķ i em, vēro jams pār rāvums starp vēlēša
nos un realitāti, kad sapņi ir nekonkrē t i , bez skaidra plāna to realizācijai. 

Nepabeig tām at t iecībām rakstur īga " i ec ik l ē šanās" - domāšana pa apli; fonā 
parādās ari sievietes iekšējais p re t run īgums , kur personības dažādie aspekt i nevis 
sadzīvo un papi ldina viens otru, bet iekšēji saduras un konfliktē; manipula t īvas 
tendences, atklājot god īguma t rūkumu gan pašai pre t sevi, gan pret c i t iem cilvē
kiem, arī morālas pret runas: 

Tā bija mana atriebība ... Visu gadu man bijusi tāda vēl
me viņai atriebties .. nepārtraukti arī piedomāju, ka man viņai 
jāpiedod. " 
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A n pārl ieka ve lmē jus t ies vajadzīgai , kas uztur gatavību "vilkt ara n o purva" 
apkārtējos. 

Līdztekus resurs iem parādās arī apkārtējās vides ie tekme, no vienas puses , pa
līdzoša (nodrošinot iespēju ceļot , atpūsties, saņemt atbalstu u. c ) , no otras puses , 
apgrūtinoša - sociālais spiediens {..apkārtējie uzspiež jūtas, kas man nemaz nav"), 
naudas t rūkums, sarežģīti sadzīves apstākļi , īpašumu apsaimniekošana , dalīšana 
u. tml. ; arī dabas apstākļi , p iemēram, tumšais z iemas laiks. 

Nobe igums 

Līdzīgi kā to norādījuši stresa teoriju pārstāvji, ari šī pētī juma ietvaros ap
zināto sieviešu stāstī jumos noz īmīgu vietu ieņem dažādas ar zaudē juma pārdzī
vojumiem saistītas kogni t īvas aktivitātes. Tomēr ne mazāka noz īme ir dažādām 
aktivitātēm, kas pal īdz pārvarēt zaudējuma radī to krīzi, un personības resursiem, 
kas nodroš ina sekmīgāku pārvarēšanas metožu izvēli. Savā ve idā ar pārvarēšanu 
saistītās iepriekš aprakstī tās darbības var attiecināt gan uz ps iholoģisko aizsardzī
bu (Freud, 1966), gan pārvarēšanas stratēģijām (Lazarus, 1980). Lai arī pastāv 
viedoklis , ka kontrolē jamie not ikumi virza uz p rob lēmu r is ināšanas stratēģiju iz
mantošanu, bet nekontrolē jamie not ikumi - uz kognit īvo un emocionā lo stratēģiju 
l ietošanu (Moos & Schaefer, 1986), citi pētījumi atklāj abējādo pārvarēšanas vei
du l ietderību (Stroebe & Schut, 1999), līdzīgi kā tas iezīmējas ar i šajā pētī jumā. 
Turklāt ne v ienmēr iespējams abas stratēģijas nodalīt vienu no otras. 

Izvēlētās stratēģijas veido daudzkomponen tu struktūru (kompleksu) , kas pa
līdz ātrāk vai lēnāk virzīt ies uz a tgūšanos . Respektīvi: v iens indivīds izmanto dau
dzas stratēģijas, un tās visas kopā nodrošina krīzes kā procesa gaitu. 

Sī pētījuma ietvaros krīzes pārvarēšana atklājas kā process , kas prasa situāci
ju novērtēt , analizēt, p ieņemt , izprast, pārdefinēt, kā ari aktīvi vai samiernieciski 
darboties , lai izkļūtu n o radušās situācijas. Tas prasa gan spēju apzināties not ikušo 
un tā radītās sekas, gan p ieņemt esošo, gan spēju integrēt pārdzīvoto savā dzīves 
pieredzē. 

Krīzes pārvarēšana aplūkojama ar i telpas, laika un vides kontekstā (Maslovska , 
2004) . Tā ietver kogni t īvu ceļošanu laikā (kavēšanos pagā tnē , aktīvas domāšanas 
operācijas tagadnes kontekstā , raudzīšanos nākotnē) ; krīzes telpas ve idošanu (cen
šanos izrauties, tikt p r o m no vides, kurā zaudējums tika piedzīvots) ; pārveidot un 
piepildīt zaudējuma izmainī to vidi (saglabāt vidi, kurā zaudē jums pakāpeniski ie
gūst savu vietu un lomu) . Tas paredz ari strādāt ar sevi, nodroš ināt attīstību (aktīvi 
iesaistoties un iedarbojoties uz not iekošo vai ari netraucējot ar savām aktivi tātēm 
laika gaitā situācijai mainī t ies pašai) , realitātes pārveidošanu (kognitīva ve idā pa
darot to saprotamu, p i e ņ e m a m u , neapdraudošu, citiem vārdiem, izārdītajai reali
tātei izveidojot j aunu kārtību savā sapra tnē) , eksistenciālu izvērtēšanu (Jēgas un 
noz īmes meklē jumus - par sevi , not ikušo, lietu kārtību, dzīvi kopumā un ārpus 
ci lvēka saprāta robežām esošo) , atbildības uzņemšanos vai nodošanu , to pāradre
sējot/uzveļot kādam c i tam (piemēram, šķirtajam vīram, viņa jaunajai sievai , eks
t rasensam, ps iho logam, Dievam, l iktenim, "sliktajai pagā tne i" . . . ) un kontroles 
iegūšanu pār nekont ro lē jamo (piem., caur sapratni , caur spēju mainīt situācijas 
novērtējumu; not ikušā pārdefinēšanu). 
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Tomēr krīzes risinājuma sasn iegšanā būt iska šķiet īpašā personības spēja at
rast sev pareizāko veidu, kā atjaunot emoc ionā lo l īdzsvaru un ikdienas dzīves 
ritējuma stabilitāti. Līdzīgi to definējis A. Antonovsk i s : vispārēja globāla dzīves 
uztveres izjūta, kas ietver spēju izprast p a š a m sevi un savu dzīvi , pa ļaušanos uz 
saviem spēkiem un savas dzīves noz īmības apziņu. Izjūta, kas ar i kri t iskos brīžos 
pal īdz apkārtējo pasaul i saredzēt kā sapro tamu, rosina izprast radušās p rob lēmas , 
izvērtēt to svar īgumu un atrast efektīvus veidus to pārvarēšanā . 

Šī pētījuma ietvaros atklāt ie kr īzes r is inājuma dažādie aspekti var node
rēt par pamatu ideju attīstībai t u rpmākos pēt ī jumos. Viens no būt iskākaj iem 
jautā jumiem - mentā lās pārs t rādes , dažādo pašpal īdz ības aktivitāšu un personības 
resursu izmantošanas efektivitāte, tostarp ne tikai subjekt īvas labsajūtas nodroš i 
nāšanā, bet arī dzīves kvali tātes veic ināšanai i lg termiņā. Ci ts interesants jau tā jums 
- izvērtēt, cik lielā mērā šajā pēt ī jumā definētās zaudē juma subjektīvās interpre
tācijas ir a t t iec ināmas uz konkrē to izlasi un cik t ip iskas šādas reakcijas ir citu 
zaudējumu gadījumā, ari dažādās pētī jumu izlasēs Latvijā un citās kul tūrvides , kā 
ari rast iespēju šajā pētī jumā izvirzītos p i e ņ ē m u m u s pārbaudī t , izmantojot kvant i
tatīvas izpētes metodes . 
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1. p ie l ikums Interviju modeļi . 
Jautājumi intervijai ar tuva cilvēka nāvi piedzīvojušiem 

Vispārīgie jautājumi 

Es zinu, ka tev nesen nomiris/usi „X" 
(ja miris vīrs) Cik ilgi jūs jau bijāt kopā? 
Vai tos notika pēkšņi vai ari iepriekš kaut kas par to vēstīja? 
Kad tev pirmo reizi ienāca prātā doma, ka tā varētu notikt? 
Kā tas notika? 
Kāda bija tava pirmā reakcija? 
Kas tavā dzīvē ir mainījies pēc šī notikuma? 
Vai ir vēl kas mainījies līdz ar šo notikumu? 

Domas 

Ar ko ir aizņemtas tavas domas pēdējā laikā? 
Vai ir vēl kas, par ko tu domā? 
Ar ko bija aizņemtas tavas domas pirms kāda mēneša? 
Un ko tu domā šobrīd? 
Vai kaut kas tavās domās ir mainījies? 
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Emocijas 

Kādas bija pirmās emocijas, ko ru pārdzīvoji, kad uzzināji/apjauti, ka 
..X" ir miris/usi? 
Kādas emocijas sekoja pēc tam? 
Kā tu jūties pēdējā laikā? 
Vai tavi pārdzīvojumi pirms mēneša atšķiras no tā, kā tu jūties tagad? 
Kas notiek ar tevi brīžos, kad kāds piemin vai runā par ,JX"? 
Kā tu jūties šobrīd, par to runājot? 

Uztveres īpatnības 

Vai pec viņa/as nāves esi novērojusi kādus dīvainus atgadījumus vai 
izjutusi kādas neparastas sajūtas? 

Uzvedība 

Vai pec notikuša tu esi novērojusi kādas izmaiņas savā uzvedība? 
Kādas? 

KogniHvie procesi 

Vai pēdēja laika ir bijis ta, ka nevari sakārtot domas un tās jaucas pa 
galvu? 
Vai nepieciešamības gadījumā spēj koncentrēties? 
Vai pēdējā laikā ir gadījies aizmirst kādas svarīgas lietas? 
Vai tā bija ari pirms „X" nāves? 

Fiziskās (ķermeniskās) izmaiņas 

Kā tu vērtē savu pašreizējo veselības stāvokli? 
Vai tev ir bijuši kādi veselības traucējumi pēdējā mēneša laikā? 
Vai tavs miegs ir tāds pats kā agrāk? (kādas izmaiņas ir notikušas?) 
Vai ir kādas izmaiņas ēšanas ieradumos? 

Attiecības 

Ka tu raksturotu savas pašreizējās attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem? 
Vai kaut kas ir mainījies kopš ,.X" nāves? 

Aktivitātes 

Kā ru pavadi savu brīvo laiku? 
Vai pēdējā laikā kaut kas ir mainījies tavos ieradumos, parašās? 

Pārvarēšana 

Kā ru tiec galā ar šo zaudējumu? 
Kas tev sākotnēji palīdzēja tikt ar to galā - tikko tas bija noticis? 
Kas tagad tev palīdz tikt galā? 
Kas traucē? 
Ko ru dari, lai sev palīdzētu tikt ar to galā? 
Reizēm cilvēki saka, ka viņiem palīdz ticība Dievam, ..ierakšanās'' 
darbos, varbūt alkohols ... kā ir tev? 

Nākotnes redzējums 

Vai tu esi domājusi, kā dzīvosi talak? 
Kā tu iztēlojies savu turpmāko dzīvi? 

Noslēguma jautājumi 

Vai ir kaut kas, ko es tev nepajautāju, ko tu vēlētos pastāstīt? 
Demogrāfiska rakstura informācija: sievietes vecums, vai ir ģimene/ 
kopdzīve, bērni, to skaits, vecums. 

Pateicība par piedalīšanos 
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Jautājumi intervijai ar sievietēm, kas piedzīvojušas šķiršanos 

Vispārīgie jautājumi 

Man zināms, ka tu nesen esi šķīrusies 
Kad tas notika? 
Cik ilgi jūs jau bijāt kopā? 
Kurš nojums bija tas, kurš aizgāja? 
Vai tas notika pēkšņi, vai ari iepriekš kaut kas par to vēstīja? 
Kad tev pirmo reizi ienāca prātā doma, ka tas tā varētu notikt? 
Kā tas notika? 
Kāda bija tava pirmā reakcija? 
Kas tavā dzīvē ir mainījies pēc šķiršanās? 
Vai ir veļ kas mainījies līdz ar šo notikumu? 

Domas 

Ar ko ir aizņemtas tavas domas pēdējā laikā? 
Vai ir vēl kas, par ko tu domā? 
Ar ko bija aizņemtas tavas domas pirms kāda mēneša? 
Un ko tu domā šobrīd? 
Vai kaut kas tavās domās ir mainījies? 

Emocijas 

Atceroties pirmo bndi, kad viņš aizgaja^kad tu aizgāji, - kādas bija 
pirmās emocijas, ko ru pārdzīvoji? 
Kādas emocijas sekoja pēc tam? 
Kā tu jūties pēdējā laikā? 
Vai atšķiras tavi pārdzīvojumi pirms mēneša un to, ka tu juties tagad? 
Kas notiek ar tevi brīžos, kad kāds piemin vai runā par „viņu" vai jūsu 
šķiršanos? 
Kā ru jūties šobrīd, par to runājot? 

Uztveres īpatnības 

Vai pēc viņa/tavas aiziešanas esi novērojusi kādus dīvainus atgadīju
mus vai izjutusi kādas neparastas sajūtas? 

Uzvedība 

Vai pēc notikuša ru esi novērojusi kāda izmainās sava uzvedībā? 
Kādas? 

Kognitlvie procesi 

Vai pedeja laikā ir bijis tā. ka nevari sakārtot domas un tās jaucas pa 
galvu? 
Vai nepieciešamības gadījumā spēj koncentrēties? 
Vai pēdējā laikā ir gadījies aizmirst kādas svarīgas lietas? 
Vai tā bija ari pirms šķiršanās? 

Fiziskās (ķermeniskās) izmaiņas 

Kā tu vērtē savu pašreizējo veselības stāvokli? 
Vai tev ir bijuši kādi veselības traucējumi pēdējā mēneša laikā? 
Vai tavs miegs ir tāds pats kā agrāk? (kādas izmaiņas ir notikušas?) 
Vai ir kādas izmaiņas ēšanas ieradumos? 

Attiecības 

Kā tu raksturotu savas pašreizējās attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem? 
Vai kaut kas ir mainījies kopš šķiršanās? 
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Aktivitātes 

Kā ru pavadi savu brīvo laiku? 
Vai pēdējā laikā kaut kas ir mainījies tavos ieradumos, paražās? 

Pārvarēšana 

Kā tu tiec galā ar šo šķiršanos? 
Kas tev sākotnēji palīdzēja tikt ar to galā - tikko tas bija noticis? 
Kas tagad tev palīdz tikt galā? 
Kas traucē? 
Ko ru dari. lai sev palīdzētu tikt ar to galā? 
Reizēm cilvēki saka, ka viņiem palīdz ticība Dievam, ,.ierakšanās" 
darbos, varbūt alkohols ... kā ir tev? 

Nākotnes redzējums 

Vai ru esi domājusi, kā dzīvosi talak? 
Kā tu iztēlojies savu turpmāko dzīvi 9 

Noslēguma jautājumi 

Vai ir kaut kas, ko es tev nepajautāju, ko tu velētos pastāstīt? 
Demogrāfiska rakstura informācija: sievietes vecums, vai ir ģimene/ 
kopdzīve, bēmi, to skaits, vecums. 

Pateicība par piedalīšanos 

2. p ie l ikums. Datu kvalitatīvās aps trādes piemēri 

Hermenēt iskā pieeja paredz , ka teksta anal īze nebals tās teorijā. Tā uzsver sais
tību starp vese lumu un daļām un to izkār to jumu. Hermenē t i skās analīzes mērķis ir 
saprast, ko stāstījuma īpašnieks vēlējies pateikt . Šādas anal īzes gaitā informācijas 
struktūra ir vispārēji saskaņota, ap tver tekstu kopumā , ņ e m vērā gan verbāli , gan 
neverbāli pateikto, kā ari respektē p lašākā sociā lkul turā lā kontekstā iespējamo ie
tekmi uz stāstījumu. Lai ari šādā pieejā ne i zbēgama ir anal īzes veicēja personīgo 
priekšstatu un a izspr iedumu ie tekme uz datu analīzi un interpretāciju, svarīgi ir šo 
ietekmi apzināties un ņemt vērā. To pārvarē t pal īdz satura vienību, kategori ju un 
jēdzienu formulēšana, kas rakstur īga satura j e b kontentana l īze i . Sīkāk ar herme-
nētisko pieeju un kontentanal īz i lasītājiem Latvijā iespē jams iepazīties Kropli ja un 
Raščevskas grāmatās (Croplev, 2002 ; Kropl i js & Raščevska , 2004) . 

Mūsu aprakstītajā pētī jumā interviju anal īze nori tēja šādi: pēc vispārējā priekš
stata iegūšanas par intervijās p iee jamo informāciju, to vairākkārtīgi pārlasot , tika 
atlasītas informācijas vienības, kas norāda uz s ievietes cent ieniem pārvarēt zau
dējuma krīzi. Izvēlētās informācijas v ienības pamato jas uz intervijā fiksētiem iz
te ikumiem. Tā kā atsevišķās informācijas vienības veidoja vienotu struktūru, tās 
tika apvienotas plašāka j ēdz iena ietvaros, lai to savukār t aplūkotu gan individuāla 
stāstījuma, gan krīzes pārdz īvo jumu pārvarēšanas kategori ju sistēmā. 

Tā, p i emēram, informācijas fragmenti ļrsāku nodarboties ar sportu" un ap
meklēju dažādus pasākumus" tika apvienot i kopā ar c i tām akt īvām darbībām pla
šākā kategorijā „aktīva darbošanās" , kas savukārt kopā ar c i tām rīcību kategori jām 
veido plašāko kategoriju grupas j ēdz ienu - „pašpal īdz ības aktivi tātes". 

Pēc līdzīga pr incipa izveidota kr īzes pā rva rēšanas veidu kategori ja , ,mentā
lā pārs t rāde". Mentā lās pārstrādes j ēdz i enā iekļaujas „ izz ināšana"; viena no tās 
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sas tāvdaļām ir , .manipulācijas ar laiku", ko savukārt veido virkne informācijas 
vienību, kuru skaidrojums atspoguļojas citātos no sieviešu stāstījumiem: 

• laika apsteigšana („Manpilnīgi nekas nevēstīja ... viņš to kaut kā 
zemapziņā zināja... Zināt to nevarēja, to varēja just. Viņam noteikti sajūtas 
nāca tā uz āru. Un arī kaut kādas runas un domas, kuras tad es nesapratu. 
Likās nesaprotami, kas tā par tādu runāšanu, kur tādi vārdi rodas "); 

• a tgr iešanās pagā tnē (,,Es atceros, ko viņš ir runājis, ko ir darījis, kāda 
pēdējā mēneša laikā ir bijusi viņa darbība, viņa vārdi, viņa runa, viņa 
uzvedība "); 

• laika apstādināšana (,,Pašā sākumā man bija ļoti jādomā par to, kāpēc tas 
ir tā noticis, visu laiku jāmeklē kādas lietas, kaut kādas sakarības, kaut 
kādi cēloņi, tas viss bija kaut kādā veidā jāizzina, tas ir kaut kā tā ... pat ne 
sevi mierinot, bet saprotot, kāpēc tā ir bijis "); 

• laika iemūžināšana (,, Tā ir bijusi ļoti laba ... it kā dzīves skola ... Tagad 
ir iestājusies tā sajūta, ka es esmu visu sakārtojusi, visu sapratusi, viss 
ir noticis, nu, tagad varbūt drusciņ ir tā, ka jāsāk kaut ko citu darīt, citu 
domāt, citu darīt"). 

Izmantot ie citāti ir no kādas mīļotā vīrieša nāvi piedzīvojušas sievietes stās
tījuma un izkārtojas šādā informācijas struktūrā; tai ir t endence atkārtoties citos 
zaudējumu piedzīvojušo sieviešu stāstījumos. 

S u m m a r v 
The aim of this article is to describe coping with bereavement and divorce by women in 
Latvia. The sample consists of20 women with recent loss (bereavement or divorce). Their 
experience was gathered by especialķ constructed semi-structured interview and analy-
zed using the hermeneutic approach of aualitative dala analvsis. Three general categories 
emerged that describe the main aspects of coping with crisis. The categories are men-
tal processing (cognition), self-help activities and personai resources which help to cope 
\\ith the crisis adequatelv. The categories include several sub-themes which form a unified 
structure which describes crisis as a multilavered concepl and coping with crisis includes 
complexity of internai and external components. 
Key vvords: crisis, loss, bereavement. divorce, women. 

Atsauces 
1 Raksts sagatavots LZP pētnieciskā projekta ietvaros, pamatojoties uz kvalitatīvā 

pētījuma sadaļā iegūtajiem rezultātiem. 
: Tā kā dažādu sieviešu stāstījumos šīs interpretācijas pārklājas, tās var uzlūkot kā 

sociālus priekšstatus vai kā savdabīgas sociālkulturālas iezīmes (tomēr mūsu 
rīcībā nav pietiekamas informācijas, lai tādus apgalvojumus izdarītu starpkulrūru 
kontekstā). 
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Pētījuma mērķis bija noskaidrot pēdējā gadā pārciestas vardarbības saistību ar vardarbības 
seku simptomiem un šo simptomu saistību ar pārciestas vardarbības pieredzes apzināšanos 
16-21 gadu veciem jauniešiem. Latvijā tas ir pirmais pētījums par pārciestas vardarbības 
pieredzes apzināšanos. 
Pētījumā izmantoti 89 arodskolu audzēkņu dati, kas iegūti no aptaujas par pēdējā gadā pār
ciestu vardarbību un no traumas simptomu aptaujas. 30 no tiem. kuriem parādījās traumas 
simptomi, intervēti, lai noteiktu pieredzes apzināšanās līmeni. Rezultāti rāda, ka vardarbī
bas pieredzes apzināšanās ir apgriezti saistīta ar vardarbības seku simptomiem - pat sma
gas vardarbības gadījumos sekas ir mazākas, ja pieredzes apzināšanās līmenis ir augstāks. 
Taču korelācija ir atšķirīga dažādiem simptomiem pie dažāda vardarbības līmeņa, dažāda 
pārciestās vardarbības veida; tā ir atkarīga arī no apzināšanās veida. Visi vardarbības seku 
simptomi statistiski nozīmīgi korelē ar vardarbības seku simptomiem (p<0,05 vai p<0,01). 
Izmantojot iegūtos rezultārus, psihologam vai starpdisciplinārai speciālistu komandai ir ie
spēja plānot palīdzības sniegšanu, pēc pārciestas vardarbības palīdzot cietušajam apzināties 
savu pieredzi vai tās daļu, mazināt vardarbības sekas un uzlabot dzīves kvalitāti. 
Atslēgvārdi: pārciesta vardarbība, vardarbības seku jeb traumas simptomi, pieredzes ap
zināšanās. 

Indivīds uz vardarbību var reaģēt trīs dažādos ve idos (Gilliland & James, 
1992). Daudzi ir spējīgi efektīvi pārs t rādāt krīzi paši un kļūt stiprāki caur šo pie
redzi. Citi gan pārdz īvo , bet efektīgi b loķē izjusto emoci ju k o p u m u (affect) no ap
zināšanās, tādējādi not ikušais v isdažādākajos veidos ie tekmē viņus visu turpmāko 
dzīvi. Ir arī tādi, kas ps iholoģiski salūzt krīzes ie tekmē, neapzināti demonst rē , 
ka viņi nav spējīgi dzīvot tālāk bez s te idzama un intensīva atbalsta. Šī pētījuma 
ietvaros būt isks ir pretstats starp p i r m o reaģēšanas ve idu - krīzes pārstrādi un 
pieredzes p i eņemšanu - un otro veidu - b loķēšanu no apz ināšanās un i lgstošu seku 
ietekmi. Vardarbības p ieredzes apz ināšanās veidojas n o faktu, emociju un seku 
atzīšanas, to pārstāst īšanas un in tegrēšanas iepriekšējā pieredzē. (Dimanta u. c , 
2000, Veitnere, 1997, Fearon & Mansell, 2 0 0 1 , Hvden, 1994, Reavey & Govgh, 
2000, Hall, 1985, Shapiro & Dominiak, 1992 un cit i) , t. i., klients rehabilitācijas 
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procesā uzņemas līdzatbildību par to, kā viņš pārstrukturē savu iekšējo pasaules 
ainu un paštēlu pēc tam, kad gūta j auna pieredze vai kad izjusti kādi apgrūt inoši 
un disfunkcionāli t raucējumi. 

Vardarbības seku s imptomi 

Vardarbības sekas var izpausties visās personības sfērās - emocionālā , kog
nitīva, uzvedības , fiziskās veselības, sociālās funkcionēšanas j o m ā un tamlīdzīgi . 
Literatūrā visbiežāk minē t ie s imptomi ir bailes, depresija, disociācija, agresija, 
seksuālas p rob lēmas , s tarppersonu attiecību grūtības, personības funkcionēšanas 
grūtības un " izspēle darbībā'" (acting out). kas izpaužas sevis uztveres traucēju
mos un kompuls īvās vai disfunkcionālās darbībās. Dž. Brīrs (J. Briere) izstrādājis 
Traumas s imptomu aptauju (Trauma Svmptoms Inventorv), kas grupē vardarbības 
seku s imptomus trīs g rupās (Briere, 1995): 

1) t rauma j e b tiešās t raumatiskās izmaiņas vardarbības rezultātā, 
2) pat ība (self) j eb personības disfunkcionālās izmaiņas . 
3) disforija j eb vispārējas (ģeneral izētas) pašsajūtas izmaiņas . 

(Latviski testu adaptēja S. Sebre, 1. Gerharde un viņu darba grupa 2000 . gadā 
(Gerharde , 2000).) 

Traumas grupai piemīt pēc t raumas stresa traucējumi (uzmācību p ieredze , iz
vair īšanās) , disociācija, identitātes t raucējumi. Patības grupai raksturīgi seksuāli 
t raucējumi (seksuālās bažas , disfunkcionāla seksuālā uzvedība) , spriedzi samazi
noša uzvedība, kā ari daļēji identitātes traucējumi un uzbudināmība . Disforija pati 
par sevi ir ilgstoši nomāk t s garastāvoklis , kas saistīts ar neapmier ināt ību, ļ aunumu, 
ī gnumu , vieglu uzbudināmību , t ieksmi kādu aizskart, apvainot . Šajā vardarbības 
seku grupā iekļaujas depresija, t rauksme, dusmas un uzbudināmība . Lai precī
zāk uzrādītu agresivitāti , kas bieži rodas kā vardarbības sekas , disforijas grupā ie
kļautas a r īpa rano idā lās t ieksmes. Šajās grupās ietverti gan atmiņas un domāšanas 
traucējumi, gan emoci jas situācijās, kas tieši vai netieši asociējas ar vardarbību, 
gan jū tas pret sevi un ci t iem. 

Tomēr depresija, t rauksme, pēc t raumas stresa s imptomi vai citas izpausmes 
ir dabiska un adekvāta reakcija uz t raumatisku situāciju (Dimanta u. c , 2000) . 
Daļēji t raumas seku s imptomi , j a tie ir apzināti , var pal īdzēt - tie uzrāda, kādās 
personības sfērās ir izmaiņas (tieši " i zmaiņas" , nevis " t raucējumi") , salīdzinot ar 
šo personības sfēru iepriekšējo darbību. Saiknes apz ināšanās starp t raumat isko 
no t ikumu un i zma iņām personības sfērās liecina par spēju pieņemt , ka notikušais 
ir papildinājis pieredzi , izvērtēt iepriekšējās un jaun iegūtās pieredzes diferenci. 
Savukārt spēju apzināt ies var uzlūkot par Ego spēka un stabilitātes izpausmi. 

Pieredze un tās apz ināšanās 

Pieredze kā informācijas saglabāšanas model is (Woike, et al, 1999) ietver 
priekšstatus un pr iekšs ta tu s is tēmas, kas izveidojušās novēr tēšanas un sensorās 
kodēšanas rezultātā. Savukār t uz p ieredzes pamata , ievērojot gan objektīvos, gan 
subjektīvos faktorus, darbojas nākamais novērtēšanas cikls , p rognozēšana un iz
tēle. Tādējādi veidojas pasaules izpratne (pasaules redzē jums uz pieredzes vispā
r ināšanas un jū tu un pār l iecību pamata) un Es-koncepcija . J a nervu sistēma saņem 
ārpasaules st imulu, k a m jau atbilst kāds model is , šis s t imuls parādās kā gatavs 
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domāšanas s imbols - priekšstats . Ja s t imuls asociējas ar vardarbības situāciju, kas 
radījusi sāpes, pazemojuma , kauna , vainas vai citas " s l ik tas" izjūtas, tas atsauc 
atmiņā izveidojušos priekšstatu, kas realizējas d o m ā š a n a s mode ļos "es negr ibu to 
pārdzīvot a tkal" ( izvairīšanās) vai " m a n ir sajūta, ka tas nenot iek ar m a n i " (diso
ciācija). Apzinot ies pieredzi , rodas cits mode l i s , p i emēram, "tas m a n atgādina par 
vardarbību, j ānovēr tē situācija, p i rms rīkojos". 

Atmiņa 

Atmiņa ir p ieredzes daļa, un a tcerēšanās veids rada indivīda dzīves stāstu 
(narrative) vai apzinātu formu, kā indivīds uztver un respektē savas dzīves no
t ikumus (Dolan, 1991). Tas ir ve ids , kā prāts kodē p ie redzes e lementus laika ne
pārtrauktībā, savienojot pagātnē iegūto pieredzi ar esošā uztveri un nākotnes pa
redzēšanu. Tas ļauj saprast, kā pagā tnes not ikumi var ie tekmēt reakcijas nākotnē , 
pat j a nav apzinātu a tmiņu par pagā tnē no t ikušo (Siegel, 1999) Atmiņa ļauj saistīt 
kopā dažādus a tspoguļo jumus par v ienu vai va i rāk iem faktiem vai ep izodēm un 
manipulēt ar t iem prātā. D . Zīgels (Siegeī) norāda , ka aktīvā a tmiņa var saglabāt 
gan t raumatiska no t ikuma faktus ( semant i skā a tmiņa) , gan pal īdzēt c i lvēkam sevi 
apzināt t raumatiskajā no t ikumā (ep izodiskā a tmiņa) , un ir iespējama traumatiskā 
not ikuma saistīšana ar ilgstošajā a tmiņā esošo p ieredzi j e b vardarbīgās pieredzes 
pārstrādāšana un integrēšana. Ja p ieredze ir integrēta, tā ir iekļauta prā ta darbības 
tīklā j eb funkcionālajā vese lumā un ir p iee jama. Savukār t neintegrēta vai nepie
ņemta (noliegta) p ie redze ir bloķēta , turklāt b loķēšana i tiek tērēti net īšās atmiņas 
spēki. 

Emociju nozīme atcerēšanās procesā 

Acīmredzot ne katra p ieredze tiek ierakstīta a tmiņā kā apzināta epizode. Viens 
no kritērijiem, kā prāts izvēlas to darīt, ir emoc ionā lā intensitāte. Turklāt jāatzīst , 
ka atmiņu neapzinātais saturs vada uz t raumat iskā no t i kuma sajūtām ātrāk, nekā 
sākas situatīvā izprotamība - "tas ar man i notika, bet nenot iek t agad" (Fearon & 
Mansell, 2001) . Otrs kritērijs - a tmiņu saderība, nepār t raukt ības sajūta. Ja atmiņā 
būs nesader īgas , pretrunīgas ep izodes , reakci ja var svārst ī t ies no apmul suma līdz 
pat depersonalizācijai . Taču uz no t ikuma netīšajām a tmiņām iedarbojas divas pre
tējas tendences: reali tātes pr incips , kas p iedāvā spr iedzes vai stresa s tāvokļa pie
ņemšanu , un baudas pr incips, kas cenšas panākt izvai r īšanos no c iešanām (JIOVSH, 
1996). Tādēļ šīs a tmiņas vienlaikus satur pretējus e l emen tus : uzmāc īgas vizuālas 
{flashback) un verbālas a tmiņas un sajūtas un t ieksmi izvairīt ies no visa, kas traucē 
just ies labi (Fearon & Mansell, 2001) . 

Pieredzes saistība ar tagadni un nākotni - novērtēšana 

E. Gila norāda , ka cietušajam novēr tēšana ir v iena no svarīgākajām darbībām, 
kas nosaka, uz kādu atr is inājumu indivīds ir tendēts (Gil, 1991) Ja ar novērtēša
nu apzīmē prāta darbību objekta vērt ības note ikšanai , izmantojot objektīvu vai 
subjektīvu kritēriju skalu, tad t raumat iskā no t ikuma atrisinājums būs atkarīgs no 
šī not ikuma (pārciestās vardarbības) noz īmes no te ikšanas . Ja novēr tē jums kādu 
iemeslu dēļ p rovocē indivīdu attīstīt v ispār īgu negat īvu uzskatu par sevi - " sabo
j ā t s " (Wieland, 1998), bezspēcīgs un bezcer īgs (Hvden. 1994), vainīgs (Reavev & 
Gough, 2000) un tamlīdzīgi , tad ar i j ebku ra s citas pe rsonas uzvedība tiks uztverta 
kā indikators tam, ka viņš pat iešām ir nespēj īgs un mazvēr t īgs , tādēļ nepasargāts 
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un apdraudēts (Fearon & Mansell, 2001) . Ja savukārt cietušais ir spējīgs noskaid
rot not ikušā saturu, p iedzīvot sāpes, dusmas vai zaudē juma sajūtu un nepieņemt 
iracionālu atbildību par no t ikušo , tad viņš ir spējīgs saprast, ka t raumatiskais no
t ikums nav visaptverošs un neizs lēdz iepriekšējo pieredzi (Gil. 1991). Tad cietu
šais var pievērst tiešu un saasinātu uzman ību t raumat iskā not ikuma pieredzei un 
pārstrādāt to kā semat i skās un epizodiskās a tmiņas sastāvdaļu, salāgojot to vienotā 
priekšstatu sistēmā, papi ld inot priekšstatu par pasauli un nesagraujot paštēlu. 

Vardarbības pieredzes apzināšanās veidi saistībā ar vardarbības simptomiem 

Apzināšanos var definēt kā d ivdimensionālu - tā satur informācijas pieejamī
bu un jū t īgumu pret p ieredzi vai tā subjektīvo (indivīda piešķir to) kvalitāti (Siegel, 
1999). 

Bieži vien t rauksmi, kas bloķē spēju apzināties, rada neziņa vai neizpratne par 
savu stāvokli un s imptomiem. Līdz ar to ari vardarbības fakta atklāšana sakrīt ar 
emocionālu krīzi. T rauksme , kas līdz tam slēpta un apspiesta , parādās uzvedībā 
(Dimanta u. c , 2000) . Savukār t , kad s imptomi kļūst saprotami, tos var p ieņemt kā 
vērtīgu mēģinājumu pārdz īvot galēju psiholoģisku stresu. Vārdā nosaukšana un 
"normāl ība" j eb pa redzamība rada indivīdā kontrolējamības sajūtu (Dolan, 1991). 
Tādēļ , lai samazinātu draudus , ko izjūt cietušā Ego, mazinā tu atrisinājumu un pa
zeminātu t rauksmes l īmeni (A. Jloy3H, 1996), jārīkojas šādi: 

• j āapz inās vardarb ības seku s imptomi ; 
• jāsais ta tie ar t raumat isko no t ikumu saturu un sevi šajā not ikumā; 
• j āapz inās , ka šādi s imptomi ir "normāla reakcija uz nenormālu si tuāci ju" 

(Gilliland & James, 1992), tādēļ to radītās domas un jū tas var vērtēt kā 
aizsargreakcijas, kas ir noderējušas vardarbīgā no t ikuma laikā un pēc tam; 

• j ānovēr tē s imp tomu izmaina un atveseļošanās iespējas (Dolan, 1991). 

Izspēle darbībā (acting outj 

Ja t raumas seku s imp tomus uztver kā Ego aizsardzību, tad pieredzes net ieša iz
spēle darbībā ir a tz īs tama par vienu no b iežāk l ietojamajiem a izsargpaņēmieniem. 
Tādējādi tiek biheiviorāl i atviegloti impuls i , kas saistīti ar t raumu un nav apzināti 
j eb formulēti verbāli (Shapiro & Dominiak, 1992). Att īstās tā dēvētā " s imptomā-
tiskā uzvedība" (Gil, 1991), kas liecina par emoc ionā lām grūt ībām sakarā ar trau
mat i sko pieredzi. Sociāl ie pētījumi (Albright & Mallov. 1999) liecina, ka indivīds 
ir spējīgs uztvert sevi sociālajā saskarsmē. Tādējādi s imptomāt iskā uzvedība var 
kļūt ne tikai apzināta, bet ari izprasta, t. i., saistīta ar vardarbības pieredzi. 

Spēja reproducēt notikušo -personīgie stāsti 

Spēja atstāstīt no t ikušo uzska tāma par vienu no būt iskākajām pieredzes apzi
nāšanās l iecībām. D. Zīge ls atzīst, ka ar iekšējās komunikāci jas (saistība starp dažā
diem prāta s tāvokļ iem un uzmanības p ievēršana dažādiem personīgaj iem stāst iem) 
pārstrādes veidiem tiek veicināts pagr ieziena punkts - a tveseļošanās s āk u ms -
indivīda dzīvē, kas a tspoguļojas narat īvo procesu izmaiņās . Vairāku pēt ī jumu ap
kopojums (Nolen-Hoeksema & Dāvis, 1999) liecina, ka būt iskākais atbalsts , ko 
vēlētos saņemt tie. kas pārdzīvojuši t raumu, ir stāstīt pa r not ikušo un saviem pār
dzīvojumiem, saņemot apst ipr inājumu, ka viņa izpratne par t raumu ir "pare iza un 
laba". 
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Spēja runāt par t raumat isko no t ikumu un tīšajā a tmiņā saglabātās a tmiņas par 
not ikušo ir pamats naratīvajiem proces iem. Optimālajā var iantā t iem jāiekļauj gan 
fakti, gan sevis un laika nepār t raukt ības sajūta. īpaš i svarīga ir sevis atcerēša
nās, kas tiek izteiktas ar "es darīju...", "es domāju. . ." , "es sajutu.. .", "es ju tos . . . " 
(Dolan, 1991). Tādējādi var tikt at jaunota Es-tēla vienot ība ar t raumēto personības 
daļu. vienlaikus identificējot distresa radītos faktus un cē loņus un mainot vispāri
nošo graujošo p i e ņ ē m u m u "es e smu sabojā ts" (Wleland. 1998). 

Traumatisko emociju atzīšana, atpazīšana un aprakstīšana 

Identificējot t raumat iskās emoci jas , atzīstot tās u n nosauco t vārdā, ir iespē
j ams tās salīdzināt ar iepriekšējo pieredzi , lokalizēt saistībā ar t raumat isko piere
dzi, tādējādi piešķirot t ām adekvātu nozīmi (Veitnere. 1997, Gil. 1991 , Fearon & 
Mansell, 2002, Siegel. 1999, Wieland, 1998). Spēja identificēt t raumat iskās emo
cijas ir cieši saistīta ar paštēlu, kāds eksistējis l īdz vardarbīga jam pārdz īvo jumam. 
Jo elastīgāks un kompleksāks tas bijis, j o augstāks ir pašvēr tē jums un stabilāka 
pašcieņas izjūta, j o zemāku vietu emoci ju hierarhijā i eņems t raumat iskā pārdzī
vojuma izraisītās sekas . (Gottfredson, 1985) Ci t iem vā rd iem sakot, emoci ju apzi
nāšanās , to regulēšana un izpaušana ir savstarpēji cieši saistītas - emoci jas izpilda 
t raumas s imptomu regulēšanas funkcijas (Siegel, 1999). 

Novērtēšana ar nolūku integrēt pieredzi pasaules ainā un paštēlā 

Prāta funkcionēšana kā ne i ro loģiska s is tēma pa redz dažādus veidus st imulu 
novērtēšanai . Tādējādi specifisko procesu attīstība, kas v ieno un integrē "sevis uz
tvē rumus" kā vienotu sevis izjūtu, kļūst par noz īmīgu faktoru ps ihiskās vesel ības 
atgūšanai vai uzturēšanai . D. Zīge ls atzīst, ka vienota vērt ību s is tēma ir veids , kā 
uzturēt prātu darbīgu (Siegel, 1999) . Tas , kā indivīds novēr tē sevi un iekšējos kon
fliktus, nosaka emocionā lo s tāvokli un s tarppersonu att iecību veidošanu nākotnē. 
Tas nosaka sevis vienotības izjūtu un to . kā prāts saskaņo dažādos iekšējos stāvok
ļus laikā un dzīves stāstā. Tādā n o z ī m ē novēr tēšana ir pašregulāci jas p rocess , kas 
nosaka (determinē) attīstības v i rz ienu un. iztēlojoties nākotn i , p rovocē to (Siegel, 
1999). D. Zīgels šo procesu paska id ro šādi: "Integrāci ja rada saskaņot ību, kas dara 
iespējamu tādu informācijas un enerģi jas p lū smu prātā, lai rastos l īdzsvars un tiktu 
veicināta prāta aktivitāte. Šis l īdzsvars noz īmē , ka s is tēma atrodas starp nekust īgu
mu un rigiditāti, no vienas puses , un atvērtību j auna j am un haosu, no otras puses . " 
(Siegel, 1999, p . 320) . 

Metode 

Pētījuma grupa ir 89 arodskolu audzēkņi (viena arodskola rajona centrā, otra -
lauku ciematā) v e c u m ā no 16 līdz 21 g a d a m (48 zēni , 41 mei tene) . Intervijā pie
dalījās 30 respondent i . 

Izmantotas trīs me todes - aptauja par pēdējā gada laikā pārciestu vardarbību 
(Bite, 1998, Briere, 1991), T raumas s imp tomu aptauja (J. Briere, 1995). To pamat-
variants tulkots un adaptēts Latvijas Univers i tā tes Kl īniskās psiholoģi jas katedrā 
(Gerharde, 2000) . Turpmāk izveidota strukturēta intervija, lai note ik tu pārciestas 
vardarbības apz ināšanos . 

Aptauja par pēdējā gada laikā pārc ies tu vardarbību balstās uz "Vardarbības 
veidu aptauju", ko savā pētī jumā izmantojusi I. Bite (Bi te , 1998) un Dž. Brira 
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"Aptaujas par bērnībā pārciestu vardarbību īso formu" {Childhood Maltreatment 
lnterview Schedule - Short Form, saīsināti - CMIS-SF) (Briere, 1991). Aptaujas 
pamatā konfliktu teorija, t. i., konflikts ir daļa no ci lvēku saskarsmes , bet j ebku
ra veida uzbrukums vai agresīva uzvedība nav šādas saskarsmes daļa. Visi jau
tājumi uzdoti šādā formā: "Vai ar tevi pēdējā gada laikā ir noticis sekojošais?" 
un "Vai tu pēdējā gada laikā esi bijis šādās s i tuāci jās?" - k a m seko vardarbīgu 
darbību vai situāciju, vardarbīgo personu uzskaitī jums un vardarbības b iežuma 
vēr tē jums (Likerta tipa skala no 0 līdz 4) . Tika noteikts , kādu vardarbību pārcietis 
respondents (d ihotomas skalas) un kopējais vardarbības l īmenis (nomināla skala), 
ņemot vērā vardarbības smagumu, veicēju un b iežumu. 

"Traumas s imptomu aptauja" (Trauma Svmplom lnventory, saīsināti - TSI) 
publicēta 1995. gadā, autors Dž. Brīrs (J. Briere, 1995). Šī pašnovēr tē juma meto
de izveidota, pamatojot ies uz to, ka fiziskai un seksuālai vardarbībai , i lgstošiem 
negat īv iem emocionā l iem pārdzīvojumiem, kā ari dažāda veida t raumat iskiem un 
katatstrofaliem no t ikumiem ir i lgstošas psiholoģiskas sekas ci lvēka dzīvē. Tā satur 
112 apga lvojumus ar d o m u , jūtu un uzvedības aprakst iem, kas iedalīti divās tica
mības skalās (net ipiskās atbildes, a izsardzības l īmenis) , 11 kl īniskās skalās (trauk
sme, depresija, dusmas /uzbudināmība , uzmācību pieredze , izvair īšanās, disociāci
ja un papi ldu skala, seksuālās bažas, disfunkcionāla seksuālā uzvedība, identitātes 
ap jukums, spriedzi samazinoša uzvedība, paranoidālās t ieksmes) (Likerta tipa 
skala no 0 līdz 4) . 

Pārciestas vardarbības pieredzes apzināšanās strukturēšanai izdalīti 4 faktori 
(resp., 4 apzināšanās bloki) : 

1. a tmiņu apzināšanās un spēja tās detalizēti izstāstīt (satura apzināšanās) ; 
2. kontakts ar savām j ū t ā m un spēja tās aprakstīt (jūtu apzināšanās) ; 
3. spēja raksturot tagadnes situāciju saistībā ar pārciesto vardarbību un 

formulēt at t ieksmi pret nākotni (uzvedības izmaiņu apzināšanās) : 
4. iegūtās pieredzes noz īmes formulēšana un p ieņemšana (nozīmes 

apzināšanās) . 

Katrs bloks tiek novēr tē ts ar 0 - 3 bal lēm, apzināšanās l īmenis kopā - no 0 līdz 
12 bal lēm. 

Pēt ī juma gaita 

Aptauja par pēdējā gada laikā pārciestu vardarbību un Traumas s imptomu 
aptauja (TSI) tika p iedāvāta arodskolu audzēkņiem frontāli pa mācību grupām. 
Vienlaikus tika sniegta informācija, kur viņi var griezties pēc psiholoģiskas pa
līdzības. Aptaujas beigās tika pievienots aicinājums piedalī t ies pētījuma otrā daļā 
strukturētā intervijā, kas ļautu noteikt pārciestās vardarbības apzināšanās l īmeni. 
Laika ierobežojuma nebija, respondent iem bija nepiec iešams 3 0 - 5 0 minū tes lai
ka. 

Intervij a ar katru no 3 0 respondent iem notika indi viduāl i, ievēroj ot konfidencia
litāti un respektējot nespēju vai nevēlēšanos atbildēt uz kādu jautā jumu. Jautājumi 
bija sadalīti grupās atbilstoši pieredzes apzināšanās faktoriem. P iemēram, a tmiņu 
apzināšanās un spēja tās izstāstīt ietvēra ne tikai vienkāršu not ikuma atstāstu, bet 
ari spēju detalizēti izstāstīt notikušo. Šajā nolūkā tika lietota šāda forma: "Tu teici, 
ka ... (atkārto vienu no būt iskām not ikumu aprakstošajām frāzēm). Pastāsti par to 
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vairāk!" Nepiec iešamības gadī jumā tika izteikti pamudinoš i jautā jumi: „Kā tas 
sākās? Kāda bija tava p i rmā reakci ja?" - un tamlīdzīgi . Līdzīgā veidā tika izzināta 
spēja apzināties saistītās jū tas un uzvedības izmaiņas . Savukārt iegūtās pieredzes 
nozīmes formulēšana un p ieņemšana tika sadalīta trīs l īmeņos: 

1) nozīme, nesaistī ta ar iepriekšējo („Ko tu d o m ā par to, k a . . . (nosaukt not ikušo 
tā. kā to nosaucis r e sponden t s )?" vai „ K o tev n o z ī m ē tas, ka . . . ? " vai „Kā tu 
novērtē to, ka tavā dzīvē ir... ?"); 

2) nozīme, pašlaik nesaistī ta vai pre t runīga iepriekšējai (Ja no t ikuma pieredze 
ir mainījusi uzskatu par sevi , ci t iem c i lvēk iem vai pasaul i , seko jautājumi 
„Kāda n o z ī m e . . . (aprakstīt noz īmi r e sponden ta vā rd iem) ir š im no t ikumam 
tavā dzīvē? (ap jukums, pre t runīgas izjūtas, bezcer ība . . . ) " un „Vai nākotnē 
šajās izjūtās un domās varētu kas mainī t ies? K a s ? " ) : 

3) nozīmes integrēšana iepriekšējā p ie redzē („Vai šīs izmaiņas j a u ir sākušās?" -
„Kādas ir šīs izmaiņas paš l a ik?" un „ Iedomāj ies , ka tu būtu j au nodzīvojis 
(-usi) garu m ū ž u un būtu gudrs , vecs ci lvēks u n . . . (tik gadu, c ik r e sponden tam 
tagad) gadus jauns(-a) puis is /vī r ie t is /mei tene/s ievie te tev izstāstītu līdzīgu 
not ikumu, kas noticis ar v iņu . Ko tu varētu pate ikt v iņam(-a i )?") . 

Tā kā intervijas novēr tēšanā un p ie redzes apz ināšanās l īmeņa note ikšanā ir 
p ie t iekami augsts intervētāja subjektīvā v iedokļa aspek t s , 10 intervijas pēc vieno
tiem kritērijiem izvērtēja pētī juma vadītājs un nea tkar īgs eksperts (3 intervijas -
viens psihologs, 7 intervijas - otrs ps ihologs) . Vēr tē jumi sakrita par 8 5 , 8 3 % . 

Rezultāti 

Pētījuma datu apstrādes gaitā tika note ikta g rupas statistika par pārciestas var
darbības pieredzi , vardarbības seku s imp tomiem un p ie redzes apz ināšanās l īmeni. 
Izmantojot korelāciju analīzi , pētī ts , vai pastāv stat ist iski noz īmīga korelācija starp 
pārciestas vardarbības līmeni un vardarbības seku s imp tomiem, kā ari s tarp pie
redzes apzināšanās l īmeni un vardarbības seku s i m p t o m i e m . Aprēķin i tika veikti 
ar SPSS p rogrammas palīdzību. 

Grupas raksturojums 

Pārciestas vardarbības pieredze grupā 

Aptaujā par pēdējā gada laikā pārc ies tu va rdarb ību visi 89 respondent i -
41 mei tene (46 ,07%) un 48 zēni (53 ,93%) - uzrādīja, ka pārcietuši tiešu vai ne
tiešu vardarbību vai bijuši klāt v iņus ie tekmējošā vardarb īgā situācijā. Vairums 
respondentu uzrāda, ka cietuši no va i rāk iem vardarb ības veidiem. Tātad grupa 
atrodas vidē, kurā ir augsts vispārīgais vardarb ības fons: 

1) augsts netiešās emoc ionā lās vardarbības l īmenis - par to l iecina 3 2 , 5 8 % 
respondentu; 

2) 35 ,96% respondentu bijuši si tuācijās, kurās ir bai les par savu dzīvību vai 
ievainošanu; 

3) 44 ,94% respondentu bijuši acul iecinieki cita ieva inošanai vai 
nogal ināšanai . 

1. attēls rāda pēdējā gada laikā pārc ies tas va rdarb ības l īmeni grupā. 



Pārciestas vardarbības pieredzes apzināšanās jauniešiem. 43 

59% (zems līmenis) 

/. att. Pēdējā gada laika pārciestas vardarbības līmeņa sadalījums grupā (n=89) 

Traumas simptomu līmenis grupā 

Visām TSI ska lām Kronbaha a koeficients ir p ie t iekami augsts ( a > 0 . 6 ) , kas 
liecina pa r šo skalu p ie t iekamu t icamību, līdz ar to iegūtās t raumas s imptomu 
vērt ības ir anal izējamas un interpretējamas. Aprakstošās statistikas dati apkopot i 
1. tabulā. 

/. tabula 
Traumas simptomu līmeņa statistika grupā (n=89) 
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Vīd. 
aritm. 1,17 1,92 1,66 1,73 1,56 1,67 1,66 1,73 1,48 1.29 1,50 1.62 1.45 

Standan-
nuvirze 0,14 0,37 0,26 0,40 0,37 0,37 0,38 0,48 0,29 0,25 0,26 0.31 0.30 

Pieredzes apzināšanās līmenis grupā 

Pētot pārciestas vardarbības pieredzi , analizēti un interpretēti 30 interviju dati 
( 3 3 , 7 1 % n o pētījumā vērā ņemamaj i em respondentu dat iem). Tikai 6 no 30 inter
vijām (20%) respondent i atzina, ka šī - pēdējā gada laikā notikusī vardarbība - ir 
p i rmā vardarbības p ieredze viņu mūžā . Pārējie (80%) liecināja, ka viņi j au iepriekš 
pārcietuši dažādas vardarbības epizodes ģ imenē , ārpus tās vai no v ienaudžiem. 

Vairāk nekā puse respondentu (53 ,34%) uzrāda vidēju apzināšanās l īmeni 
( 6 - 8 bal les) , trešā daļa (33 ,33%) - z e m u līmeni ( 4 - 5 bal les) , tikai 4 respondent i 
uzrāda augstu l īmeni ( 9 - 1 1 balles). N e v i e n a m respondentam apzināšanās l īmenis 
nav zemāks par 3, nev iens nesasniedz maks imālo l īmeni - 12 balles. Tā kā pē tāmā 
grupa bija salīdzinoši neliela, netika anal izēta vardarbības pieredzes apzināšanās 
pa apzināšanās b lokiem. 
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Korelāciju analīze 

Saistība starp pēdējā gadā pārcies tu vardarbību un vardarbības seku s impto
miem 

Korelācijas s tarp pēdējā gada laikā pārc ies tas vardarbības l īmeni un vardar
bības seku s imptomiem, kas noteikti ar TSI , note ikšanai izmantots P i rsona koe
ficients. Iegūtie rezultāti parādīti 2. tabulā. Rezul tā t i atbilst teorētiskai nostādnei , 
ka pārciesta vardarbība ir saistīta ar i lgs tošām un noz īmīgām sekām - t raumas 
s imptomiem. 

2. tabula 
Traumas simptomu korelācija ar pēdējā gadā pārciestās vardarbības līmeni (n=89) 
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Vardar
bības 0,40** 0,44** 0.44** 0,54** 0,46** 0.42** 0,28** 0.23* 0,42** 0,27** 0.41** 
līmenis 

** p<0,01 * p<0,05 

Saistība starp pārciestas vardarbības pieredzes apzināšanos un vardarbības 
seku simptomiem 

Lai noteiktu korelāci ju starp pārc ies tas vardarb ības apzināšanās l īmeni (kopējo 
un pa b lokiem) un vardarbības sekām - t r aumas s i m p t o m i e m - izmantots Pirsona 
koeficients. Visi statistiski noz īmīgās korelāci jas koeficienti ir negat īvi , tātad starp 
jaun iešu pārciestās vardarbības apz ināšanās l īmēm un šiem t raumas s imptomiem 
eksistē apgriezta sakarība: j a d iv iem j a u n i e š i e m ar dažādu vardarbības pieredzes 
apzināšanās l īmeni ir paaugst ināts kāda korelē jošā t raumas s imptoma l īmenis, 
augstāks s imp toma l īmenis pa redzams tam, k u r a m zemāks apz ināšanās l īmenis, 
un otrādi. Statistiski nozīmīga , kaut arī nel iela (p<0,05) korelācija ar kopējo 
apzināšanās l īmeni ir šādiem t raumas s i m p t o m i e m (3 . tabula): 

1) disforijas s i m p t o m a m - pa rano idā lās t i eksmes (r = - 0 , 4 4 * ) , t. i., agresīvo 
tieksmju faktors; 

2) d iv iem t r aumas s imptomiem - uzmāc ību p ie redze (r = - 0 , 4 6 * ) un 
izvairīšanās (r = - 0 . 3 8 * ) , t. i., p ē c t r a u m a s stresa s indroms; 

3) visiem pat ības disfunkcionālo i zma iņu s i m p t o m i e m - seksuālās bažas 
(r = - 0 . 4 2 * ) . disfunkcionāla seksuālā uzved ība (r = - 0 , 3 6 * ) . identitātes 
traucējumi (r = - 0 , 4 0 * ) , spr iedzi maz inoša uzvedība (r = - 0 , 4 6 * ) . 

Pieredzes satura apzināšanās apgriezti korelē ar seksuālajām bažām (r = -0 ,41 *), 
bet ne ar pārē j iem traumas s imp tomiem. Jūtu un uzvedības izmaiņu apzināša
nās šajā grupā statistiski noz īmīgu korelāci ju ar t raumas s imptomiem neuzrāda. 
Nozīmes apzināšanās statistiski nozīmīgi korelē paranoidālām tieksmēm (r = -0 ,45*) 
un uzmāc ību pieredzi (r = - 0 . 3 7 * ) . Specifiska ir korelāci ja noz īmes apzināšanās lī
men im ar t rauksmi (r = - 0 , 4 6 * ) , depresi ju (r = - 0 , 5 5 * * ) un d u s m ā m (r = - 0 , 5 5 * * ) , 
kam nav korelācijas ar vispārējo apz ināšanās l īmeni (**p<0,01 un *p<0,05) . 

Papi ldus tika aprēķināta korelāci ja starp apz ināšanās l īmeni un vardarbī
bas seku s imp tomiem atkarībā no pārc ies tās vardarb ības s m a g u m a (3 . tabula) . Ja 
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pārciestās vardarbības l īmenis ir zems, neparādās papi ldu korelācijas j au esošajām 
statistiski nozīmīgajām korelācijām. Ja pārciestās vardarbības l īmenis ir vidējs, at
tiecīgajā apakšgrupā fiksēta apzināšanās korelācija ar disociāciju, kas nebija novē
rojama visā grupā (ar dažāda l īmeņa pārc ies to vardarbību) un apakšgrupā ar zemu 
vardarbības l īmeni. īpaš i būt iska korelācija ir starp disociāciju un pārcies to var
darbību jū tu apzināšanos (r = - 0 , 8 5 , p<0 ,01) . Korelāci ja ar jū tu apzināšanos nav 
fiksēta ne kopējā grupā, ne apakšgrupā ar zemu vardarbības l īmeni. Apakšgrupas , 
kurās vardarbības l īmenis ir augsts vai krit isks, bija pārāk mazas (n =3) . 

3. tabula 
Traumas simptomi, kuri statistiski nozīmīgi korelē ar apzināšanas līmeni (kopējo un 

pa apzināšanās blokiem) pie noteikta vardarbības līmeņa 

Kopējais vardarbī Pārciesta vardarbības līmeņa grupas 
bas līmenis zems vidējs augsts kritisks 

Rcsp. skaits grupā 30 16 8 3 3 
Kopējais 
apzināša
nās līmenis 
Apzināšaās 
bloki 

Paranoidālas 
tieksmes r = -0,44* 
Uzmācību 
pieredze r = -0,46* 
Izvairīšanās 
r = -0 ,38* 
Seksuālās 
bažas r = -0,42* 
Disfunkc. seks. 
uzvedība r = -0.36* 
Identitātes 
neskaidrība 
r = -0 ,40* 
Spriedzi samaz. 
uzved, r = -0.46* 

Disfunkc. 
seks. 
uzvedība 
r = - 0 . 5 1 * 
Spriedzi sa
maz. uzvedība 
r = -0 .53* 

Paranoidālas 
tieksmes 
r = -0 ,77* 
Diso
ciācija 
r = - 0 , 7 1 * 

Grupa par mazu 
korelācijas ap
rēķināšanai 

Satura Seksuālās 
bažas r = - 0 . 4 1 * 

Paranoidālas 
tieksmes 
r = -0,56* 
Izvairī
šanās 
r = - 0 , 5 1 * 

Seksuālās 
bažas 
r = -0 ,77* 

Jūtu Diso
ciācija 
r = J0 .85** 

uzv. iz
maiņas 
Nozīmes Paranoidālas 

tieksmes r = -0 ,45* 
Trauksme r = -0,46* 
Depresija 
r = -0 ,55** 
Dusmas r = -0,55** 
Uzmācību 
pieredze r = -0.37* 

Depresija 
r = -0 .60* 
Dusmas 
r = -0 .63** 
Disfunkc. 
seks. 
uzvedība 
r = - 0 . 5 1 * 

Trauksme 
r = - 0 , 7 3 * 

**p<0,01 *p<0,05 

Lai pētījuma ietvaros precīzāk noskaidrotu, vai note ikta vardarbības veida 
pārc iešanas gadījumā kādi t raumas s imptomi statistiski nozīmīgi korelē apzinā
šanās l īmeni, tika aprēķināt i attiecīgie Pirsona korelācijas koeficienti (4. tabula) . 
Statistiski nozīmīga korelācija starp pieredzes apz ināšanos un vardarbības seku 
s imp tomiem lielākā vai mazākā mērā parādās gan saistībā ar atsevišķa vardarbības 
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veida pārciešanu, gan neatkarīgi no pārc ies tās vardarb ības veida. Visvairāk statis

tiski nozīmīgu korelāciju ir grupās , kas redzējuši s m a g u vardarbību (8 s imptomi) , 

izjutuši bailes par savu dzīvību (6 s imp tomi ) un pārcietuši seksuālu vardarbību 

(5 s imptomi) . Statistiski nozīmīga korelācija, neņemot vērā pārciestās vardarbības 

veidu (visa grupa) , apzināšanās l īmenim ir ar 10 s imp tomiem (visiem, izņemot 

disociāciju, - tā parādās tikai saistībā ar pārc ies tu seksuā lo vardarbību) . 

4. tabula 

Traumas simptomi, kuri statistiski nozīmīgi korelē ar apzināšanas līmeni (kopējo un 

pa apzināšanās blokiem) pie noteiktu vardarbības veidu pārciešanas 

R
es

p.
 

Sk
ai

ts
 

Kopējais apzināša
nās līmenis 

Apzināšanas bloki 

R
es

p.
 

Sk
ai

ts
 

Kopējais apzināša
nās līmenis satura jūru uzved, 

izmaiņas nozīmes 

Kopējā 
pārciestā 
vardarbība 

30 Paranoidālas 
licksmcs r = -0 ,44* 
Uzmācību 
pieredze r = -0 .46* 
Izvairīšanās 
r = - 0 . 3 8 * 
Seksuālās bažas 
r = -0 .42* 
Disfunkc.seks. 
uzvedība r = -0 .36* 
Identitātes 
neskaidrība 
r = -0 ,40* 
Spriedzi samaz. 
uzved, r = -0 .46* 

Seksuālās 
bažas 
r = - 0 . 4 1 * 

Paranoidālas tiek
smes r = -0 ,45* 
Trauksme r = -0 ,46* 
Depresija 
r = -0 ,55** 
Dusmas r = -0 ,55** 
Uzmācību pieredze 
r = -0 .37* 

Nevērība 8 Identitātes 
neskaidrība 
r = -0,89** 

Seksuālās 
bažas 
r = 
- 0 , 9 1 * * 

Dusmas 
r = -0 ,64* 

Netieša 
emocionā
la vardar
bība 

11 Paranoidālas 
tieksmes 
r = -0 .65* 

Paranoidālas 
tieksmes 
r = -0 .63* 

Tieša emo
cionāla 
vardarbība 

8 Paranoidālas tiek
smes 
r = - 0 . 7 1 * 
Uzmācību pieredze 
r = -0,86** 
Izvairīšanās 
r = -0 .87** 
Disociācija 
r = -0 ,78* 

Seksuālas 
bažas 
r = 
-0 .90** 

Fiziska 
vardarbība 

14 Depresija r = -0.72** 
Dusmas r = -0 ,65* 

Seksuāla 
vardarbība 

9 Spriedzi samazi
noša 
uzvedība 
r = -0,69* 

Seksuālās 
bažas 
r = 
-0 ,80** 

Paranoidālas 
tieksmes r = 
-0 .85** 
Dusmas 
r = -0 .69* 
Uzmācību 
pieredze 
r = - 0 . 7 1 * 
Disociācija 
r = -0 ,68* 

Paranoidālas tiek
smes r = - 0 , 8 0 * * 
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Bailes 
par savu 
dzīvību vai 
icvaino-
šanu 

17 Paranoidālas tiek
smes 
r = -0 .49* 
Depresija 
r = -0 ,50* 
Uzmācību pieredze 
r = -0 ,60* 
Izvairīšanās 
r = -0 ,64* 
Seksuālās bažas 
r = -0 ,49* 

Izvairīšanās 
r = -0.62** 

Uzmācību 
pieredze 
r = -0 ,54* 

Depresija 
r = -0 ,68** 
Dusmas r = -0,65** 

Aculiccība 16 Uzmācību pieredze 
r = -0 ,62* 
Izvairīšanās 
r = -0 .56* 
Spriedzi mazinoša 
uzvedība r = -0,51 * 

Seksuālas 
bažas 
r = - 0 . 6 1 * 

Paranoidālas tiek
smes r = -0 .58* 
Depresija 
r = -0,51 * 
Dusmas r = -0 ,68** 
Spriedzi mazinoša 
uzvedība r = -0 .73** 

* p<0,05 **p<0,01 

Izt irzājums 

Pētījuma responden tu grupa ir izlase, ko vieno kopēja paz īme - dažāda l īmeņa 
un veida pārciesta vardarbība. Izlase veidota pēc , . l igzdu" pr incipa - divu dažādu 
(lauku un pilsētas) a rodskolu 6 dažādas mācību grupas. Tomēr pēc izlases rezultā
t iem nevar pilnībā spriest par visā populācijā esošo saistību starp vardarbības seku 
s imptomiem un pārc ies tas vardarbības apzināšanos, j o viens no mainīgaj iem -
apzināšanās l īmenis - pēt ī ts mazā grupā (30 respondent i ) . 

Grupas novērtē jums 

Pētāmajai grupai p iemī t vairākas īpatnības, kas j ā ņ e m vērā, interpretējot re
zultātus. Tā kā tiek pētī ta pārciestas vardarbības p ieredze , noz īme ir tam, vai grupa 
atrodas vidē, kurā ir augsts vispārīgais vardarbības fons. Arī pašiem responden
tiem ir noz īmīga iepriekšējās vardarbības pieredze p i rms pē tāmā laika intervāla -
pēdējā gada. Vardarbības l īmeņa ampl i tūda grupā ir liela - no ļoti zema līdz kritis
kam, līdz ar to teorētiski iespējams seku s imptomu atšķirīgs līmenis. 

Pētāmajā per iodā respondent i v isbiežāk pārcietuši fizisko vardarbību, kā ari 
bijuši aculiecinieki u z b r u k u m a m , kas beidzies ar kāda ievainošanu vai nogal inā
šanu. Tomēr intervijās, stāstot par vardarbību v ienaudžu vidū, jaunieši lieto iz
teicienus "tā parast i no t iek" , "kad iedzer, tad gribas kasī t ies (strīdēties, kaut ies)" , 
"nu, v iņš man iesita, es situ pret ī" un tamlīdzīgus , kas l iecina, ka vardarbība sa
skarsmē tiek p i eņemta par "normu" . Tāda at t ieksme pret pārciestu un pieredzētu 
fizisku vardarbību ie tekmē pieredzes apzināšanās un fiziskas vardarbības 
radītu t raumas s i m p t o m u korelāciju. Respondent i l iecina par visiem teorētiski 
izdalāmajiem vardarb ības veidiem (Dimanta u. c , 2000, Briere, 1995) - nevērība, 
emocionālā vardarbība , fiziskā vardarbība, seksuālā vardarbība, kā ari situācijas, 
kas p ie l īdz ināmas vardarb īgām - bailes par sevi un k lā tbūtne smagā vardarbībā 
pret citu personu (aculiecība) . 

Grupā augstākais l īmenis ir tādiem vardarbības seku s imptomiem kā trauk
sme, pēc t raumas stresa s indroms (uzmācību pieredze un izvairīšanās) un agresiju 
veicinošie faktori (dusmas /uzbudināmība un paranoidālas t ieksmes). 
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Trauksme p ieder vardarbībā gūtajām tiešajām t raumat iskajām izmaiņām 
(traumas grupas s imptomiem) . Savukār t otrs šīs g rupas s imp toms - disociācija -
ir ar zemāku l īmeni . Tas atbilst teorēt iskajam p i e ņ ē m u m a m , ka disociācija zinā
mā mērā ir aizsargreakcija pret emocionāl i pārāk spēc īgām un n e p i e ņ e m a m ā m 
izjūtām un d o m ā m (IVieland, 1998), bet šajā grupā tā ir mazāk rakstur īga nekā 
pēct raumas stresa s indroms. Tas varētu būt izska idro jams ar vardarbīgo vidi . kurā 
pārāk bieži ir no t ikumi , kas asociat īvi saistās ar vardarb īgo not ikumu, kā ari ar 
iepriekšējo vardarbības pieredzi . Varētu teikt, ka a tkār to jumi ir pārāk bieži, lai tos 
būtu iespējams iekšēji noliegt vai no t i em dis tancēt ies (Hvden, 1994). 

Trauksme un agresivitāte ir disforijas (vispārējās pašsajūtas izmaiņas) grupas 
vardarbības seku s imptomi . Trauksmes l īmeni , i espē jams, paliel ina ari responden
tu vecuma (pusaudži , jaunieš i ) īpa tn ības . Savukār t , agresivi tātes l īmeni ietekmē 
vardarbīgā vide. un respondentu agresivi tā te ir ne tikai vardarbības t raumas sim
ptoms, bet daļēji ari reakcija uz vidi. Turklāt v iens no faktor iem - dusmas/uzbu-
dināmība - ir ari personības disfunkcionālo i zma iņu rādītājs, kas šajā gadījumā 
varētu būt ari saistīts ar vecuma īpa tn ībām. 

No v isām faktoru g rupām zemāk ie rādītāji ir pat ības disfunkcionālo iz
maiņu grupā, kas parāda , ka aktuālie vispārējās pašsajūtas izmaiņu un t iešo trau
matisko izmaiņu s imptomi šajā grupā ir būt i skākie s imptomi . 

Saistība starp pārciesto vardarb ību , t r a u m a s s i m p t o m i e m un p ieredzes ap
zināšanos 

/. Vardarbības un traumas simptomu saistība 

Pēdējā gada laikā pārciestas vardarbības saistība ar vardarbības seku simpto
m i e m atbilst teorēt iskaj iem p i e ņ ē m u m i e m . Turklāt s m a g ā k u vardarbību pārcietu
šiem jaun ieš iem raksturīgi izteiktāki s imp tomi , tātad tieši v iņ iem nepieciešama 
personības ps iholoģisko resursu m a k s i m ā l a akt iv izēšana , stabils sociālais atbalsts 
un ps iholoģiskā pal īdzība. 

Augstākais vardarbības l īmeņa korelāci jas koeficients šajā grupā ir ar dus
m ā m , zemākais - ar seksuāla jām bažām. Sal īdzinoši z e m ā k a saistība pēdējā gada 
laikā pārdzīvotas vardarbības l īmenim ir ari ar t ād iem t raumu s imptomiem kā 
identitātes neskaidr ība un disociācija. Pārējie korelāci jas koeficienti savstarpēji 
būtiski neatšķiras . Aplūkojot visus korelāci jas koef ic ientus , var izdarīt secināju
mu, ka šajā pētī jumā pārc ies tam vardarb ības l īmen im ir noz īmīgāka saistība (aug
stāka korelācija) ar t iem seku s imp tomiem, kas atbilst disforijai j eb vispārējām 
pašsajūtas i zmaiņām, mazāka t iem, kas at t iecas uz t r aumu j e b tiešajām traumatis
kajām izmaiņām vardarbības rezultātā, un v i smazāk noz īmīga ir saistība ar patību 
j eb patības disfunkcionālajām i zma iņām. Tieši šādu korelāci jas hierarhiju varētu 
ietekmēt v i smaz divi faktori - augstais vardarbības fons, kas ie tekmē vispārējās 
pašsajūtas i zmaiņas , un tas, ka vardarbības l īmenis mērī ts salīdzinoši īsā laika 
periodā (1 gads) , kas paaugs t ina t r aumas aktualitāti . 

II. Pārciestas vardarbības pieredzes apzināšanās un traumas simptomu saistība 

Teorētiski p ieredzes apz ināšanās tiek uzskatī ta par iekšēju ps iholoģisku resur
su, kas pal īdz pārvarēt pārciestas vardarbības sekas (Dimanta u. c , 2000 , Veitnere, 
1997, Dolan, 1991, Fearon & Mansell, 2 0 0 1 , Hvden, 1994, Reavev & Gough, 
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2000 . Hall, 1985, Siegel , 1999. Shapiro & Dominiak, 1992 un citi). Tātad būtu pa
redzams, k a vardarbības pieredzes apzināšanās l īmenis ir apgriezti saistīts ar var
darbības seku l īmeni un to raksturo negatīvi korelācijas koeficienti. Pētī juma re
zultāti uzrāda dažu (ne visu) vardarbības seku s imptomu statistiski nozīmīgu sais
tību ar vispārējo apzināšanās l īmeni, kuru korelācijas koeficienti ir negatīvi: 

1) viens no disforijas s imptomiem - paranoidālas t ieksmes (t. i., v iens no 
agresivitātes faktoriem, bet ne otrs - vrzbudināmība/dusmas, k u r a m ir 
augstākais korelācijas koeficients ar vardarbības l īmeni) . Tātad - pārciesta 
vardarbība paaugst ina uzbudināmību, izraisa dusmas , bet šī procesa zems 
apzināšanās l īmenis izraisa t ieksmi izskaidrojumu meklē t ārpus sevis, 
ci lvēkos vai apstākļos . Savukārt augstāks apz ināšanās l īmenis var radīt 
motivāciju pārstrādāt vardarbības pieredzi , kā ar i uzlabot un stabilizēt 
vispārējo pašsajūtu; 

2) divi no tiešajiem t raumas s imptomiem - uzmācību pieredze un izvairīšanās 
(t. i., pēc t raumas stresa s indroms) . Tas noz īmē - j o zemāks apzināšanās 
l īmenis, j o b iežāk notiek patvaļ īga ps ihotraumējošās epizodes pārdzīvošana 
un lielāks ps ihes darbs tiek veikts , lai no tā izvairī tos. Tas ir tiešā pretrunā 
sabiedrībā izplatī tajam mītam "ja par not ikušo nerunās un nedomās , tad tas 
ātrāk aizmirsīsies'"; 

3) visi patības disfunkcionālo izmaiņu s imptomi - seksuālās bažas, 
disfunkcionāla seksuālā uzvedība, identitātes t raucējumi , spriedzi maz inoša 
uzvedība. Tā tad - zems apzināšanās l īmenis ir nozīmīgi saistīts ar patības 
disfunkcionālo izmaiņu attīstīšanos. 

Acīmredzot šo s imptomu izpausmes vai izpausmju pašnovēr tēšana ir apgriez
ti saistīta ar verbāli izprotamās a tmiņas epizodisko (autobiogrāfisko) atcerēšanās 
formu, kas ir tieši saistīta ar sevis uztveri , pazīšanu un izjūtu par sevi laikā un telpā 
[Siegel, 1999). Paranoidālas t ieksmes raksturo savu izjūtu pamatošana ar reālu 
vai iedomātu citu ci lvēku rīcību. Pēc t raumas stresa s indroms ir neveiksmīga savu 
izjūtu nol iegšana vai represēšana pretēji tam, ka ve iksmīga pārs t rādāšana izraisa 
t raumat iskās p ieredzes saistīšanu ar paštē lu un pasaules iekšējās reprezentācijas 
mode ļ i em (Fearon & Mansell, 2001) . Patības disfunkcionālo izmaiņu s imptomu 
augsts l īmenis ir tieši saistīts ar izspēli darbībā un t ieksmi lietot netiešas manipu
lācijas, sevis (identitātes, lomu, pašvērt ības) neapzināšanos vai nol iegšanu. Šādas 
darbības var raksturot kā spriedzes neapzinā tu maz ināšanu bez verbālas formulē
šanas. Iegūtā rezultāta praktiskā noz īme - palīdzot vardarbībā cietušajam apzinā
ties sevi visdažādākajos veidos un formulēt to vārdos , iespējams mazināt iepriekš 
minē tos s imptomus . 

Aplūkojot s imp tomu un atsevišķu apzināšanās bloku - satura, jū tu , izmaiņu 
un noz īmes apzināšanās - saistību, iegūti šādi rezultāti: 

1) satura apzināšanās ir apgriezti saistīta ar seksuālajām bažām; 
2) noz īmes apz ināšanās apgriezti saistīta ar visiem disforijas grupas 

s imptomiem ( t rauksme, depresija, dusmas , paranoidālas t ieksmes) un 
uzmācību pieredzi . 

Seksuālo bažu skala uzrāda seksuālo stresu, bet stresa mazināšana saistīta ar so
ciālā atbalsta, palīdzības un veiksmīgu attiecību veidošanu. Teorētiskie secinājumi 
liecina, ka tie, kuri ir spējīgi runāt par pārciesto vardarbību, ari meklē un saņem 
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vairāk sociālā atbalsta nekā tie, kuri nevē las runāt pa r pā rdz īvo to {Nolen-Hoeksema 
& Dāvis, 1999). Tātad pārciestās vardarb ības satura apz ināšanās - sava personīgā 
stāsta radīšana - maz ina seksuālo bažu l īmeni . Turklāt j aun ie šu vecumā notiek se
vis kā individuali tātes un sabiedrības daļas apz ināšanās un seksuali tātes jautājumi 
ir vieni no aktuālākaj iem, tādēļ t rauma tieši skar at t iecību un seksuālās identitātes 
sfēru un rada seksuālās bažas , t. i., bažas pa r savu seksuā lo identitāti . Savukārt , 
spēja apzināties not ikušo kā atsevišķu epizodi ve ic ina seksuālās identi tātes stabi
litāti un maz ina stresu. 

Atbildes uz j au tā jumiem par noz īmi un saistību ar iepriekšējo pieredzi ac īm
redzot palīdz vispārējās pašsajūtas i zma iņu un daļēji pēc t raumas stresa s indroma 
(resp., uzmācību p ieredzes) maz ināšana i . U z m ā c ī g ā s domas , sajūtas un patvaļī
gi atmiņu uzl iesmojumi "ne ļ au j " noliegt vai izs tumt not ikušo , uzrāda būt i skāko 
(traumējošo) p iedzīvoto vardarb ības ep izodē un, izmantojot pal īdzību vai perso
nīgos resursus, l iek apzināt ies n o z ī m ī g ā k o jaunajā p ieredzē . Spēja reālistiski no
vērtēt t raumas pakāpi , s imptomu s m a g u m u , i espē jamos atr is inājumus un savus 
iepriekšējā p ieredzē balstī tos resursus lielā mērā n o s a k a indivīda spēju pārvarēt 
vardarbības sekas (Hawton, et al, 1989) un p ie redzes integrācijas veic ināšanu -
novērtējot not ikušajam tiek piešķir ta tāda subjekt īvā noz īme , kas ļauj to iekļaut 
iepriekšējā pieredzē. 

///. Atsevišķu traumatisko simptomu un apzināšanās bloku saistība: 

1) seksuālās bažas var būt ne tikai seksuā las , bet arī cita veida vardarbības 
sekas, kas j aun ieš i em skar ident i tā tes apz ināšanās seksuālo sieru. Seksuālo 
bažu mazināšana saistīta ar vardarb ības satura apz ināšanos , t. i., ve iksmīga 
personīgā stāsta radīšana ir saistīta ar stresa maz ināšanos un spēju saņemt 
atbalstu; 

2) pārciestā noz īmes apz ināšanās ir saistīta ar pašsajūtas uz labošanos (disforijas 
mazināšanos) un patvaļ īgu ps iho t r aumē jošo epizožu pārdz īvošanas 
(uzmācību pieredze) pār t raukšanu; 

3) j aun ieš iem, kas piedalījās pēt ī jumā, uzvedības izmaiņu apzināšanās maz 
saistīta ar t raumat isko s imp tomu m a z i n ā š a n o s . Iespējams, ka šo izmaiņu 
novēr tēšana vairāk noderēs speciā l is t iem, izvērtējot sn iedzamās palīdzības 
nepiec iešamību un plānojot rehabil i tāci ju; 

4) disociācija liecina par augsta l īmeņa vardarb ības pārciešanu. Disociācijas 
raksturs - atdalīt sevi no tā, kas rada sāpīgas vai n e p i e ņ e m a m a s izjūtas -
nosaka to, ka ar vardarbību saistīto j ū t u apz ināšanās ir būtiska disociācijas 
mazināšanai ; 

5) izmantojot korelācijas (4. tabula) , speciālist i var izvērtēt, kādu pieredzes 
daļas apzināšanos (satura, jū tu , uzvedības i zma iņu vai noz īmes) ir būtiski 
veicināt rehabil i tācijas procesā , analizējot konkrē tus vardarbības veidus un 
s imptomus . 
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S u m m a r y 
The purpose of the study is to look at the association benveen Ievel of experienced abuse 
and symptoms which are a consequence of abuse, and ai the association benveen awareness 
of experienced abuse and these svmptoms for 16-21 vear oldvouth. This is the first such 
study in Latvia. 89 students were given guestionnaires to evaluate their self-report of suf-
fered violence and trauma svmptoms. 30 respondents with various Ievels of reported sym-
ptoms were intervievved to analvze their narraled Ievel of awareness of abuse experience. 
Theoreticalprinciples suggest that awareness develops from the abilitv to develop an integ-
rated narrative including facts. emotions, and consequences of the event. There are trauma 
elevated svmptoms at the highest Ievel in the group of respondents - anxious arousal, post-
traumatic stress disorder. factors of aggression. All of abuse svmptoms have a significant 
correlation with the Ievel of expcrienced abuse. The relationship benveen awareness of 
experienced abuse and these svmptoms is reverse - consequences of abuse are lesser at 
higher Ievel of avvareness. Correlations differ between Ievel of awareness and different 
svmptoms associated with Ievel and kind of abuse and kind of awareness. Results show that 
a low Ievel of avareness is significantlv associated with frequency of intrusive experience 
and development of self-dvsfunciion. A mind needs great psychological force to avoid this. 
The more importani practical implication is that the lo\v Ievel of awareness creates a sense 
of lack of control and impotence. Promoting of Ievel of cnvareness can create a motivation 
to trans form the abuse experience and to improve one's view oflife. 

Key vvords: suffered violence, svmptoms which are a consequence of abuse or trauma 
svmptoms, awareness of experienced abuse. 
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Ilze Hāzenfuse 

Pētījuma mērķis ir noteikt ar Latvijas skolēnu piedalīšanos R. Sternberga triarhisko spēju 
testa (STAT) kreativitātes esejā pausto ideju oriģinalitāti (par nākotnes izglītības sistēmu), 
šo ideju kategorijas un biežumus. Pētījumā piedalījās 57 vidusskolēni 17-18 gadu vecumā 
(53% zēnu un 47% meiteņu, kas mācās 11.-12. klasē). Datu vākšanai izmantota STAT 
(Sternberg Triarchic Abilities Test, Sternberg, 1993) latviešu testa versija ar koriģēto kreatī-
vās esejas instrukciju. Rakstā analizēti tikai Kreatīvās skalas dari. Kontentanalīzes rezultāti 
liecina, ka skolēni piedāvā |oti plaša spektra idejas izglītības sistēmas uzlabošanai (17 dažā
dās jomās), tomēr tās pārsvarā nav oriģinālas, bet jau pazīstamas Latvijas izglītības sistēmā. 
Virs 50% ideju piedāvā uzlabot skolas materiālo vidi, ap 3 3 % - uzlabot mācību procesu. 
Apmēram 20% ideju izsaka jau zināmus ierosinājumus par skolotāja profesionalitāti un 
viņa attieksmi pret skolēnu. Tikai 5% ir oriģinālas idejas. Tas nav pietiekami daudz, lai 
STAT eseju izmantotu kā kreativitāti mērošu instrumentu ar pietiekamu šī mainīgā lieluma 
variāciju. 

Atslēgvārdi: kreativitāte, kontentanalīze. 

Ievads 

Latvijā pētnieku rīcībā vēl nav neviena standartizēta kompleksa intelekta testa. 
2005. gada vasarā A S V tiks iespiests Vudkoka-Džonsona Starptautiskā izdevuma 
Kognit īvo spēju testa standartizācijas rezultāti. Tomēr šis tests pārstāv tradicionā
lo pieeju intelekta izpētei, kaut ari pieder pie jaunākās paaudzes testiem. Lai pa
plašinātu Latvijas ps ihologu pētniecības iespējas, 2 0 0 1 . gadā tika uzsākts darbs 
pie j auna veida intelekta testa adaptācijas, kas pamatojas uz mūsdienu integrālo 
intelekta teoriju idejām. Šī raksta mērķis ir iepazīstināt ar dažām - literatūrā prak
tiski neanal izētām - metodoloģiska rakstura p rob lēmām šāda jauna tipa intelekta 
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testa adaptācijā un iespējamo p rob l ēmas risinājumu. Ap lūko jamo prob lēmu var 
formulēt šādi: kā noteikt idejas oriģinali tāt i verbā lo datu kopā, kurā praktiski 
trūkst oriģinālu ideju att iecībā pret kritēri ju - konkrēta jā sabiedrībā vai sociālajā 
grupā nezināma, vērt īga ideja. 

R. Sternberga tr iarhiskā intelekta teorija ir v iena no j aunāka jām mūsdienu 
teorijām, kas skaidro intelektu, izmantojo t pēc satura p lašākus j ēdz ienus nekā tra
dicionālās tradicionālās ps ihometr i skās pieejas teorijas (Sternberg, 1985, 1988, 
1991a, 1991b, 1991c, 1 9 9 3 , 1 9 9 5 , Sternberg, Grigorenko, Ferrari &. Clinkenbeard, 
1999). Jaunākajās publikāci jās Sternbergs šo teoriju dēvē par sekmīgā intelekta 
teoriju (Sternberg, 1997, 1999). Saskaņā ar to intelekts ietver trīs aspektus : analī
tisko intelektu, kreat īvo (jeb radošo) intelektu un prak t i sko intelektu. Katrs no tiem 
sastāv no trīs modal i t ā tēm: verbā lās , kvant i ta t īvās un figurālās modal i tā tes . Tā ir 
atšķirīga pieeja n o L. Tems touna (Thurstone, 1938) vai F. V e m o n a (Vernon, 1971) 
intelekta teorijām, kas akceptē trīs relatīvi neatkar īgas inte lektuālas spējas - ver
bālās , kvanti tat īvās un telpiskās. Lai pama to tu savu teoriju, Sternbergs izstrādāja 
Sternberga Triarhisko spēju testu (Sternberg & Clinkenbeard, 1995; Sternberg, 
Ferrari, Clinkenbeard, & Grigorenko, 1996), kas mēra intelektu iepr iekšminē
tajos trīs aspektos , izmantojot 9 kvant i ta t īvās mēr ī jumu skalas un 3 kvalitatīvi 
anal izējamas esejas. Katra intelekta veida (analī t iskā, kreat īvā vai prakt iskā) ska
las balli iegūst, summējo t 4 apakšska lu bal les . Tā , p i emēram, kreat īvā intelekta 
kopvērtējumu iegūst, summējot kreatīvi verbālās , kreatīvi kvant i ta t īvās , kreatīvi 
figurālās un kreat īvās esejas skalas ba l les . Krea t īvās esejas idejas j āvēr tē atkarībā 
no to oriģinalitātes un produkt iv i tā tes konkrē tās kul tūrv ides kontekstā . 

Saskaņā ar Sternberga un viņa l īdzstrādnieku STAT pēt ī jumu publicētaj iem 
rezultātiem ir iegūts empīr isks p a m a t o j u m s tr iarhiskai j e b sekmīgā intelekta teori
jai (Sternberg, 1997, 1999, Sternberg, Castejon, Prieto, Hautamāki & Gr igorenko, 
2 0 0 1 ; Grigorenko, Gil, Jan'in & Sternberg, 2001) , ka intelekts sastāv no trim 
relatīvi neatkar īgiem aspekt iem, kurus nesais ta g j e b vispār īgo spēju faktors. Testa 
mērījumi veikti ASV, Spānijas un Somijas izlasēs. Tomēr, kā a tz īmē autori , trīs 
valstu datu faktoru analīzes rezultātu sa l īdzinošā anal īze atklāj atšķirības s tarp ie
gūto modeļu faktoru svariem, k o var saistīt ari ar a tšķir ībām u z d e v u m u grūtības 
indeksos, skalu iekšējā saskaņotībā. A S V izlasē iekšējā saskaņot ība analī t iskā in
telekta skalai bija 0,64, prakt iskā intelekta - 0,47 un kreat īvā intelekta - 0 ,57, bet 
Somijas izlasē tā attiecīgi bija: 0 , 3 1 , 0.28 un 0,46 un Spānijas izlasē: 0.52, 0,42 
un 0,70 (bez esejām). Testa autors atzīmēja, ka STAT testa ps ihomet r i sk ie rādītāji 
j āuz labo (Sternberg, Castejon, Prieto, Hautamāki, & Grigorenko, 2001) . Tomēr, 
lai gan pastāv šīs atšķirības, visās izlasēs ir iegūtas v ienādas latento faktoru struk
tūras, kas ļauj apgalvot , ka trīs aspektu intelekta kons t rukts ir pamato t s . Saskaņā ar 
1999. gada Sternberga publ ikāci jas a t z inumiem STAT faktoru anal īzes rezultātā ir 
iegūti trīs atsevišķi nekorelējoši anal ī t iskā, kreat īvā un prakt iskā intelekta faktori 
(ja ieskaita eseju testus) , pie t am šo intelekta aspektu korelāci jas ar eseju testiem 
bija vājas (Sternberg, 1999, p . 299) . Anal ī t iskajā faktorā visaugstākie svari bija 
analī t isko uzdevumu subtes t iem, nevis analī t iskai esejai , bet pārējos faktoros tieši 
atbilstošās esejas (kreatīvā un prakt i skā) bija ar v isaugstākaj iem faktoru svar iem 
salīdzinājumā ar at t iecīgo skalu uzdevumu subtestu svar iem. Tāpēc ese jām ir bū
tiska loma STAT testa faktoru struktūrā. 
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Citi pētnieki (Brodŗ. 2003a: Brodv. 2003b : Gottfredson. 2003) . diskutējot par 
Sternberga teoriju un tās pamatot ību, tik v iennozīmīgi neatbals ta teorijas empī
riskos pierādī jumus. N . Brodi norāda (Broch\ 2003a) , ka STAT testa rezultātus 
var kvanti tat īvi apstrādāt un interpretēt ari citādi, nekā to ir darījis testa autors, 
un šādā gadījumā diskutē jams ir j au tā jums , vai pa t iešām starp analī t isko, kreatīvo 
un prakt i sko intelektu nav g faktora. L. Gotfredsone (Gottfredson, 2003) savukārt 
neuzskata par p ie t iekami argumentē tu Sternberga a tz inumu, ka vispārīgais prak
tiskā intelekta faktors labāk prognozē mrpmākos c i lvēka panākumus dzīvē nekā 
"akadēmiskā inte lekta" g faktors, j o at t iecīgo praktiskā intelekta dažādu mērī jumu 
pētījumi neparāda savstarpēji stabilu korelāciju; tādējādi viņa apstrīd prakt iskā in
telekta pie t iekamu pamato t ību Sternberga teorijā. 

KLaut arī zinātniskajā literatūrā turpinās krit iskas diskusijas par Sternberga 
sekmīgā intelekta teorijas pamatot ību (Sternberg. 2003a . 2 0 0 3 . b) , tomēr jāatzīst , 
ka Sternberga postulē tā ideja par trim intelekta aspekt iem ir padziļ inātas izpētes 
vērta vairāku iemeslu dēļ . Pirmkārt , ne tikai Sternberga publikāciju ietvaros, bet 
arī citos iepriekšējos pēt ī jumos var atrast t icamus apl iecinājumus analī t iskā in
telekta un kreativitātes vai diverģentās domāšanas vājai korelatīvai sakarībai ( no 
0.20 līdz 0.40, Barron & Harrmgton. 1981) un vienlaikus būtiskai lomai vides 
adaptāci jas, izvēles un ve idošanas procesā . Tas noz īmē , ka ci lvēka intelekta izpēte 
tikai no vispār īgo spēju v iedokļa būtu daļēja. Jaunākie pētī jumi psihofizioloģijā ari 
parāda, ka analī t iskais un kreat īvais intelekts ir relatīvi atšķirīgi procesi (Jaušovec. 
2000) un tātad pētāmi katrs atsevišķi. Otrkārt , Sternbergs , izstrādājot STAT testu, 
piedāvā oriģinālu pieeju kreativitātes mērīšanai (Sternberg. 1993). Treškārt , pie
daloties neskaidro p rob lēmu risināšanā, var gan vairot z ināšanas par intelektu, gan 
attīstīt j aunas pieejas j a u n a s paaudzes testu izstrādē. Tāpēc , lai adaptētu STAT 
testu Latvijā, kopš 2000 . gada tika uzsākta sadarbība ar testa autoru. 

M ū s u sākotnējie empīr iskie STAT testa Latvijas versi jas aprobācijas pētījumi 
parādīja, ka tieši kreat ivi tā tes skalai ir v i szemākā iekšējā saskaņotība. Pētnieki ir 
vienisprātis , ka anal ī t iskais un kreatīvais intelekts ir reāli konstrukti un kreativitā
tes ska lām tradicionāli v ienmēr bijusi ne sevišķi augsta iekšējā saskaņotība. 

Pi rmā STAT adaptāci ja Latvijā tika veikta manā vadībā 2 0 0 1 . gadā Solvitas 
Maizī tes maģistra darbā 82 vidusskolēnu izlasē (Maizī te . 2001) . Pi rmās adaptāci
jas rezultāti liecināja, ka testa adaptētā versija nav p ie t iekami iekšēji saskaņota , jo 
skalu iekšējas saskaņot ības rādītāji bija zemāki nekā oriģinālajā testā. īpaši kreati
vitātes skalā. Esejas mērī jumi nekorelēja ar pārējiem šīs skalas mēr ī jumiem. Bija 
ari p rob lēmas ar a tsevišķu pantu ps ihometnska j i em rādītāj iem (l īdzīgas p rob lēmas 
akcentēja arī pats testa autors , analizējot citās valstīs veikto pētījumu rezul tātus) . 

Konsultējot ies ar R. Sternbergu par iespējamiem šādu rezultātu i emes l iem, ra
dās ie te ikums papildināt esejas instrukciju, ievērojot Latvijas kul tūrvides specifi
ku. Koriģēt i tika ari a tsevišķi panti. Pēc tam tika veikta atkārtota testa adaptācija. 

Otrā Latvijas STAT testa versija ar dažām korekci jām, bet būtiski neatkāpjo
ties no autora versijas, tika pārbaudīta I. Hāzenfuses kursa darba pētī jumā 60 vi
dusskolēnu izlasē 2004 . gada pavasar i (Hāzenfuse. 2004) . Lai gan tika veikti testa 
papi ldu uzlabojumi , j op ro j ām ieguva zemus kreatīvās skalas iekšējās saskaņotības 
rādītājus. Net ika konsta tē ta kreativitātes esejas vēr tē juma (izmantojot 9 baļļu vēr
tēšanas skalu, atbilstoši oriģinālā testa norādēm) statistiski nozīmīga korelācija 



56 PSIHOLOĢIJA 

(r =0 .16 . p>0.05) ar pārējo kreatīvā intelekta apakšska lu summu. Veicot papi ldu 
analīzi, netika konsta tē ta esejā paus to ideju produkt iv i tā tes korelācija ar kopējo 
kreativitātes skalas s u m m u (r = -0 .02 , p>0 .05) . kas savukārt nesaskan ar uzskatu, 
ka ideju produktivi tāte ir viens no kreat ivi tā tes rādītāj iem. Tomēr būt iskākais trū
kums, kas neļāva izstrādāt stabilus kreat īvās esejas vēr tēšanas kritērijus, bija ļoti 
niecīgais oriģinālu ideju skaits. 

Esejas vēr tēšanas procesā īpaši problemāt i sk i bija noteikt , kādas skolēnu ide
jas ir uzskatāmas par or iģinālām, tāpēc n o l ē m ā m padzi ļ ināt i izpētīt kreativitātes 
esejā paustās idejas. Pētījuma jau tā jumi : 

• Kā Latvijas skolēni ka tegor izē STAT kreat īvās esejas idejas? 
• Kāds Lr paus to ideju b i e ž u m s izdalīto kategori ju grupās? 
• Kādas STAT testa Latvijas versijas kreat īvās esejas idejas ir vērtējamas 

kā or iģinālas , kādas - ne? 

Metode 

Pētījuma dalībnieki 

Latvijas vidēja mēroga pi lsētas skolas 57 v idusskolēni vecumā no 17 līdz 18 
gadiem ( 5 3 % zēnu. 4 7 % mei teņu) , kas m ā c ā s 11 . -12 . klasē. 

Instrumentārijs 

STAT (Sternberg Triarchic Abilities Test. Sternberg. 1993) Latvijas otrreizē
jās adaptācijas testa versija ar kor iģē to kreat īvās esejas instrukciju (sk. turpmāk) . 
Pētījumā analizēti tikai Kreat īvās ska las esejas dati . Kreat ivi tā tes kvantitatīvās 
skalas (ar atbilžu var iant iem) dati ir izmantot i korelāci jas noteikšanai ar esejas 
datiem. Saskaņā ar autora pieeju eseja j āvēr tē 9 baļļu sistēmā, eksper t iem nosa
kot, cik īnovatīva j eb jauna ir ideja, vai tā a ta ino spēju iztēloties šo situāciju, vai 
ir aprakstītas kādas specifiskas detaļas . Novi tā te , savdabība un detalizēts apraksts 
nosaka kreativitātes vērtējumu. 

Procedūra 

Dati tika ievākti frontāli klasē pa 10 -15 c i lvēkiem grupā. Saskaņā ar instruk
ciju esejai ir atvēlētas 2 lapas, kur vidēji var ierakstīt 5 0 0 - 6 0 0 vārdus , izpildes 
laiks - 15 minūtes . 

Koriģētā esejas instrukcija: , ,P ieņemsim. ka jūs j a u mācāt ies materiāli no
drošinātā skolā, kurā ir skaistas iz remontē tas te lpas , nep iec iešamie kabineti un 
datorklase. sirsnīgi un zinoši skolotāji , j ū s apmie r inoša ēdināšana. Iedomājieties, 
ka j u m s tagad p iedāvā iespēju būt pārs tāv im komis i jā , kam ir vara un nauda, lai 
veidotu uz nākotni orientētu izglīt ības s is tēmu. Raksturoj iet , jūsuprā t , ideālo nā
kotnes izglītības s is tēmu, toskait m ā c ī b u p r o g r a m m a s , telpas, skolotājus un citus, 
jūsuprāt , svarīgus aspek tus !" Nekor iģē t ā j eb or iģinālā instrukcija: . .Iedomājieties, 
ka j u m s tagad p iedāvā iespēju būt pārs tāv im komis i jā , kam ir vara un nauda, lai 
veidotu uz nākotni orientētu izglī t ības s is tēmu. Raksturoj iet , jūsuprā t , ideālo nā
kotnes izglītības s is tēmu, toskait māc ību p r o g r a m m a s , telpas, skolotājus un citus, 
jūsuprāt , svarīgus aspek tus !" Eksper ta lomu izpildīja trīs cilvēki - abas raksta au
tores un skolotājs ar 16 gadu darba s tāžu skolā. 

Respondenti tes tēšanas laikā ne t iek informēti , kādas intelektuālās spējas tiek 
mērītas un kura no esejām raksturo kādu Sternberga izdalī to intelekta aspektu. 
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Rezultāti un to iz t irzājums 

Kreatīvās esejas dati t ika analizēti trīs veidos. 
1. Satura vispārīgā anal īze. Tās mērķ is bija iegūt vispār īgu priekšstatu, 

cik plaši, savdabīgi un detalizēti skolēni apraksta savas idejas un kādas 
ir dominējošās t ēmas . t. i., kādās j o m ā s viņi p iedāvā veikt skolas 
uz labojumus. 

2. Kontentanal īze . Tās rezultātā tika izdalītas skolēnu ideju par nākotnes 
izglītības s is tēmu satura vienības, grupējot tās pirmā līmeņa kategorijā un 
otrā līmeņa kategorijā (detal izētāku paska idro jumu sk. turpmāk). 

3. Kontentanal īzes p rocesā izdalī to satura vienību b i e ž u m u un oriģinalitātes 
analīze un saistības note ikšana ar pārēj iem STAT kreat ivi tātes skalas 
mērī jumiem. 

Esejas satura vispārīgā analīze 

Veicot vispārīgo anal īz i , tika konsta tē ts , ka lielākā daļa eseju sastāvēja no trīs 
veidu informācijas: skolas pašreizēja s tāvokļa raks turo juma (kaut ar i tas netika 
jautāts un no atbi ldes vēr tēšanas v iedokļa šī informācija nav būt iska); idejām par 
vē l amām izmaiņām skolā , izglītības s is tēmā; pamato juma, kāpēc ir nepiec iešamas 
šīs izmaiņas . Ideju izklāstu drīzāk var vērtēt kā vārdos skopu, nevis detalizētu: 
visvairāk tika izteiktas idejas par skolas mater iā lās vides uz labojumiem, lai gan 
instrukcijā bija īpaši a trunāts: skolēnam jā iedomājas , ka skolā j au ir viss nepie
ciešamais mācību p rocesam. Nevienu eseju nevar vērtēt kā īpaši savdabīgu , kā 
neparas tu skatījumu par i zma iņām skolā. Tikai divās esejās skolēni snieguši de
talizētāku savu j aun inā jumu aprakstu, un ari tie skar nevis idejas būtību, bet gan 
iegādājamās j aunās lietas (ko ierosina respondent i ) ražotājfirmas nosaukumus . 

Satura vienību izdal īšanai tika izmantotas tikai idejas pa r vē l amām izmaiņām 
skolā un izglītības s is tēmā. Šīs idejas variēja no 1 0 % līdz 9 0 % no kopējā skolēna 
esejas materiāla , vidēji ap 3 0 % . Idejas m ē d z a būt gan ļoti vispārīgas, norādot ti
kai i zmaiņu j o m u (p iemēram, jābūt m o d e r n ā m skolas te lpām) , gan ļoti konkrētas 
(p iemēram, kādas firmas futbola b u m b a s skolai būtu j ānopērk ) , tomēr pārsvarā 
konkrē tas , bet ne detal izētas (p iemēram, nepieciešami jauni datori). Detal izēt ība 
nebija tas mainīgais l ie lums, kas variēja skolēna darbos . Pārsvarā katrs skolēns 
piedāvāja ne vairāk kā 10 ideju, ko viņš vai viņa vēlē tos redzēt nākotnes skolā. 
Lasot skolēnu esejas, radās priekšstats , ka esejas nemaz neveido vienotu nākotnes 
skolas ainu. skolēnu iztēloto ainu drīzāk var raksturot kā fragmentāru, nevis skolas 
s is tēmu kopumā aptverošu. 

Skolēnu esejas ietvēra no 20 līdz 280 vārdiem. Nev iens skolēns ne izmantoja 
maks imālo iespēju rakstīt eseju 2 lapu j e b 5 0 0 - 6 0 0 vārdu apjomā. Lie lākā daļa 
skolēnu neizmantoja atvēlētās 15 minūtes esejas rakst īšanai . Vispārīgā analīze 
parādīja, ka skolēni nebi ja pārāk motivēt i strādāt p ie s a v ā m esejām, tāpēc turp
māk būtu vēlams pārskatī t jau tā jumu par respondentu informēšanas l ietderību par 
esejas mērķ iem - kreat ivi tātes izpausmju pārbaudi . Tas varētu nodrošināt citādu 
at t ieksmi pret izp i ldāmo darbu, lai gan nav nol iedzams fakts, ka kreat ivi tātes mē
rīšana neinformētā situācijā ļauj noteikt šī procesa individuālās atšķirības labāk 
nekā sociāli mot ivē tā situācijā - kā dabisku reakciju uz d iverģentās domāšanas 
uzdevuma izaicinājumu. 
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Esejas ideju par nākotnes izglītības sistēmu kontentanatīze un statistiskā 
analīze 

Analīze tika veikta trīs posmos . Visp i rms tika izdalī tas pr imāras satura vienī
bas, kas raksturo ideju par vē l amām i zma iņām izglī t ības sistēmā. Pr imārās satura 
vienības tika apvienotas pirmā un otrā l īmeņa kategor i jās . Pirmā l īmeņa kategori
jas vispārināja saturā līdzīgas idejas ar l īdzvērt īgu novi tā tes pakāpi . P iemēram, ja 
skolēns minēja, ka nepiec iešams iekārtot klases ar jauniem krēsl iem vai j aun iem 
soliem, abas satura vienības tika apvienotas vienā p i rmā l īmeņa kategorijā - mē
beles. Tomēr līdzīgas satura vienības tika apvienotas vienā kategorijā tikai tajā ga
dījumā, j a no idejas oriģinali tātes v iedokļa tās ar i būtu vēr tējamas kā skolai vienā
di tipiskas j eb l īdzīgas. P iemēram: skolēns iesaka v isus skolas gai teņus apgādāt ar 
daudziem mīkst iem dīvāniem, bet tas nav t ipisks Latvi jas skolu iekār tojums, tāpēc 
šī satura vienība ir iedalīta atsevišķā apakškategor i jā - dīvāni skolas gai teņos. Otrā 
l īmeņa kategorijas tika veidotas , v ispār inot p i rmā l īmeņa kategori jas, lai izpras
tu, kurās j omās skolēni p iedāvā j aun inā jumus . Šīs kategori jas netika izmantotas 
oriģinalitātes pakāpes vērtēšanai indivīda l īmenī, bet lai saprastu, kuras izglītības 
sistēmas un skolas j o m a s jaun iešu pr iekšs ta tos bū tu m a i n ā m a s nākotnē . 

Dati tika analizēti secīgi. Katra skolēna esejā izdal ī to atšķirīgo satura vienību 
iedala atsevišķā p i rmā līmeņa kategori jā un. analizējot pārējo skolēnu esejas, pie
vieno tām aizvien j aunas radniec iskas vienības , precizējot p i rmā l īmeņa katego
rijas nosaukumus . Radnieciskas p i rmā l īmeņa kategori jas tika grupētas , veidojot 
otrā l īmeņa kategorijas. Pirms radniec iskas satura v ienības tika apvienotas vienotā 
p i rmā līmeņa kategorijā, tās apriori t ika anal izētas n o oriģinali tātes viedokļa salī
dzinājumā ar Latvijas izglītības s is tēmā j au funkcionējošām idejām (oriģinalitātes 
kritēriji izklāstīti turpmāk). 

Satura vienību oriģinali tātes note ikšanai tika izmantot i daži pamatkritēri j i -
idejai ir jābūt v i smaz mazpaz ī s t amai , vērt īgai no izglītības s is tēmas attīstības 
viedokļa un neīstenotai Latvijas izglī t ības s i s tēmas praksē (p iemēram, viesnīcas 
lauku skolēniem pilsētās) . Tika izmantot i arī daži pap i ldu kritēriji, ja kāds no pa-
matkntēr i ja punkt iem neīstenojās. 

• Ja ideja ir labi pazīs tama, bet nav plaši ī s tenota Latvijas skolās dārgo 
izmaksu dēļ. tā netiek atzīta par oriģinālu (p iemēram, baseins skolā) . 

• Ja ideja skar mācību procesa laika organizāci jas j au tā jumus un reāli 
iepriekš ir aprobēta izglītības s is tēmā, p i e m ē r a m , stundu i lguma, starpbrīžu 
garuma, skaita maiņa u. t m l . tā ari ne t iek atzīta par oriģinālu un vērtīgu, 
īpaši, j a nav argumentu , kāpēc tas būtu nep iec iešams . 

• Ja ideja nav realizēta konkrēta jā skolā vai konkrē tu skolotāju izpildījumā, 
bet citās skolās ir p iee jama (p iemēram, br ivpusdienas maznodroš ināta j iem 
skolēniem). 

• Ja ideja ir ļoti vispārīga, p i e m ē r a m , veidot mode rnākus mācību 
pr iekšmetus , tā netiek vērtēta kā oriģināla, j o nav skaidrs , kādu saturu 
idejas autors tajā ieliek. 

Turpmāk sniegts pirmā un otrā l īmeņa kategori ju saraksts (numurējot otrā lī
meņa kategorijas). Aiz katra otrā l īmeņa kategori jas iekavās ir norādī ts attiecīgajā 
kategorijā identificētais satura vienību absolūtais skaits un izteikts procentos pret 
kopējo satura vienību skaitu izlasē - 292 . kā arī pret c i lvēku skaitu izlasē - 57, pēc 
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tam ar atkāpi seko p i rmā l īmeņa kategori ju uzskait ī jums. Pasvītrotās p i rmā l īmeņa 
kategori jas ir vērtētas kā oriģinālas Latvijas kul tūrvidē, aiz to n o s a u k u m i e m ie
kavās ir norādīts absolū ta is un relatīvais respondentu skaits , kas ir izteikuši šīs 
idejas. Nepasvī t ro tās p i rmā l īmeņa kategori jas ir novēr tē tas kā v ispārz ināmas , ne
oriģinālas. 

/. Skolas telpas ( izdalī tas 64 j eb 2 1 . 9 % satura vienības; attiecībā pret skolēnu 
skaitu - 112.2%); 

- estētiskas un ērtas vispārīgās telpas (gaišas, izremontētas , siltos toņos 
krāsotas, p lašas telpas), 

- pilnīgs nodroš inā jums ar kabine t iem un laboratori jām, 
- datorklase ar m o d e m i e m dator iem. 
- sporta telpas (zāle, s tadions, trenažieru zāle. baseins , duša), 
- sakopta skolas apkārtne (parks) , 
- jauniešu a tpūtas telpa j eb klubiņš (minējuši 3 (5%) respondenti) , 
- viesnīca pie skolas skolēniem no attālākiem rajoniem (minējis 1 (2%) 

respondents) , 
- plaša b ibl io tēka un lasītava. 

2. Skolas inventārs ( izdalī tas 56 j e b 19 .2% satura vienības: attiecībā pret 
skolēnu skaitu - 98 .2%) : 

- labas tāfeles. 
- labas mēbe les , 

c ka t ram sko lēnam skapītis , kur glabāt savas mantas , 
c gai teņos dīvāni , kur atpūst ies . 

- mācību grāmatas skolā un mājās. 
- j auns un kvali tat īvs sporta inventārs . 
- nodrošināt i kabinet i ar iekār tām un eksper iment iem paredzēt iem mate

riāliem. 
- dažāda aparatūra klasēs (TV. video, dators), 
- skolas medij i (radio, avīze) . 

o skolas televīzija (minējis 1 (2%) respondents) . 
- citi ērtības pr iekšmet i (piem.. žalūzijas). 

3. Ārpusklases un ārpusskolas pasākumi (izdalīta 21 j e b 7 .2% satura vienība: 
attiecībā pret skolēnu skaitu - 36 .8%) : 

- vairāk interešu pulciņu. 
c t. sk. karsējmeiteņu komanda . 

- p ieejamākas konsultāci jas . 
- iz laidums. 
- plašākas spor tošanas iespējas (lai tiktu sporta eli tē: brīvas iespējas dar

boties skolas sporta kompleksā) . 
- bezmaksas izklaidējoši un izglītojoši pasākumi ārpus skolas (ekskursi

jas) . 
- skolas finansēti kultūras pasākumi skolā (koncert i u. tml.). 
- organizēti pasākumi un kontakti ar ārzemju skolām. 
- vairāk erudīcijas pasākumu. 

4. Stundu apjoms, grafiks (izdalītas 19 jeb 6 ,5% satura vienības; att iecībā pret 
skolēnu skaitu - 33 .3%) : 

- stundu skaita samazināšana ( 6 - 9 st. dienā), 
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- stundu skaita pal ie l ināšana atsevišķos p r i ekšmetos . 
- , . izkritušo" s tundu skaita samazināšana . 
- stundas vai starpbrīža i lguma maiņa ( 3 0 - 3 5 min . un 1 5 - 2 0 min.) , 
- elastīgs s tundu sākuma laiks. 

5. Skolotāja attieksme pret skolēnu ( izdalī tas 18 j e b 6 .2% satura vienība; 
attiecībā pret skolēnu skaitu - 3 1 . 6 % ) : 

- vienlīdzība starp skolēnu un skolotāju. 
- interese par skolēnu v ē l m ē m . 
- ieinteresēta un uzmanīga a t t ieksme pret t iem. k a m ir p roblēmas (mācās 

slikti, kavē un smēķē) , 
- pre t imnākoša , saprotoša, toleranta un ci treiz pat stingra a t t ieksme. 
- bez ī g n u m a un nomākt ības klasē. 
- daudz runā ar skolēniem. 

6. Izglītības finansēšana un vadība ( izdalī tas 18 j e b 6 .2% satura vienības; 
attiecībā pret skolēnu skaitu - 31 .6%) ; 

- lielāka skolotāju darba alga, 
- izglītības ministrs , kas saprot, ka ne visi ir gudri . 
- vairāk budžeta vietas augstskolā vai izglītība pa r brīvu. 
- mazāk augstskolu, bet s tabilas (minējis 1(2%) respondents ) . 

7. Mācību priekšmetu vai to tēmu maiņa ( izdalī tas 18 j e b 6 .2% satura 
vienības: att iecībā pret skolēnu skaitu - 3 1 , 6 % ) : 

- ieviest un mācī t tos p r iekšmetus vai t ēmas , kas vajadzīgi dzīvē (orato
ra māksla , seksa mācība , uzvedības et iķete, au tovadīšana) (minējuši 4 
(7%) respondent i ) . 

- vairāk mācīt a tsevišķus skolēnus interesējošus pr iekšmetus (ekonomi
ka, informātika, pe ldēšana, citas va lodas , p iem. , franču, spāņu), 

- atcelt dažus p r iekšmetus (p iem. . vēsturi) . 
- ieviest m o d e m u s mācību pr iekšmetus , 
- iespēja brīvi izvēlēties māc ību pr iekšmetus . 

8. Skolotāju profesionalitāte un personības iezīmes ( izdalītas 17 j eb 5 .8% 
satura vienības; attiecībā pret skolēnu skaitu - 29 .8%) : 

- spējīgi mācī t skolēnus ar uzman ības t r aucē jumiem, 
- tikai ar augs tāko izglītību. 
- spilgtas personības . 
- ar psiholoģi jas z ināšanām. 
- spējīgi panākt , lai skolēns izprot māc ību vielu. 
- noteikta vecuma skolotāji (ne vecākus par 60 gadiem; līdz 2 5 - 3 0 ga

diem: jābūt j aun iem) . 
- pieaicināt viesskolotājus no citu pilsētu skolām (minējis 1 (2%) respon

dents). 
9. Mācību programmas maiņa ( izdalī tas 16 j e b 5 . 5 % satura vienības: attiecībā 

pret skolēnu skaitu - 28 .1%): 
- var izvēlēt ies vidusskolas p r o g r a m m u atbilstoši augs tskolu studiju vir

z ienam (minējis 1 (2%) respondents) . 
- mainīt p rog rammu iedal ī jumu. 
- izveidot p rog rammas ar l ielāku izvēli, 
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- izveidot p r o g r a m m a s ar kādas profesijas apguvi , 
- vienkāršot vai saīsināt p r o g r a m m a s . 
- katrā skolā visas p r o g r a m m a s . 
- veidot apma iņas p rog rammas ar ā rzemēm (minējis 1 (2%) respon

dents). 
10. Mācību satura izklāsta veids, metodes (izdalītas 12 j e b 4 . 1 % satura 

vienības: att iecībā pre t skolēnu skaitu - 21 ,0%): 
- vairāk individuāla darba. 
- izmantot radošas mācību me todes , atšķirīgas no citām skolām (minējis 

1 (2%) respondents ) . 
- vairāk prakt isku nodarbību, m a z ā k teorijas, 
- labāk plānot uzdotās vielas apjomu un kontroldarbus . 
- visas s tundas notiek pie datora (minējis 1 ( 2 % ) respondents) . 
- vairāk izmantot v ideo un ci tus pal īgl īdzekļus , 
- s tundas ārpus skolas , katru pr iekšmetu mācī t savā vidē. 

11. Skolēnu motivēšana, atalgošana ( izdalītas 10 j e b 3 ,4% satura vienības: 
att iecībā pret sko lēnu skaitu - 17,5%): 

- dod at laides vai privilēģijas, j a m ā c ā s ļoti labi, 
- dod mater iā lus l abumus (st ipendijas) , j a m ā c ā s ļoti labi. 
- soda, j a n e m ā c ā s . 
- pal īdz apzināt ies , kāpēc j ā m ā c ā s labi. 
- ieinteresē apgūt pr iekšmetu. 

12. Skolas ēdināšana ( izdalītas 6 j e b 2 % satura vienības: attiecībā pret 
skolēnu skaitu - 10.5%): 

- garšīgs, vesel īgs un svaigs ēdiens pusdienās . 
- bezmaksas vai lēta ēdināšana, 
- p iee jams ūdens padzert ies . 

13. Eksāmeni un sekmju vērtēšana ( izdalītas 5 j eb 1,7% satura vienības, 
attiecībā pret skolēnu skaitu - 8.7 % ) : 

- iespēja pārlikt eksāmenus . 
- reālistiski, izpi ldāmi eksāmeni . 
- sakārtotāka vērtēšanas sistēma. 

14. Skolēna drošība ( izdalītas 3 j e b 1% satura vienības, attiecībā pret skolēnu 
skaitu - 5.2%): 

- apsardze skolā. 
- novērošanas kameras . 

15. Citu speciālistu pakalpojumi skolā (izdalītas 3 j e b 1%- satura vienības, 
attiecībā pret skolēnu skaitu - 5.2%): 

- nepiec iešams psihologs, 
- nepiec iešams ārsts. 

16. Maznodrošināto un invalīdu atbalsts (izdalītas 3 j eb 1% satura vienības, 
attiecībā pret skolēnu skaitu - 5.2%): 

- atbalstīt maznodroš inā tos ar b r ivpusdienām un grāmatām. 
- dot iespēju mācīt ies skolā inval īdiem. 

/ 7. Attieksme pret skolotāju (izdalītas 2 j e b 0 ,7% satura vienības, attiecībā 
pret skolēnu skaitu - 3.5%): 

- pret skolotāj iem jāizturas kā pret c i lvēkiem, nepārslogojot . 
- jābūt pozit īvai att ieksmei pret skolotāju. 
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Pavisam skolēni izteica 292 idejas j e b satura v ienības , vidēji katrs skolēns -
5.12 idejas (SD=2 .20 j . Kreat īvās idejas tika izteiktas 15 (5 .1%) gadī jumos 10 

pirmā līmeņa kategorijās. Vidējais kat ra skolēna or iģinālo ideju skaits ir 0.26 
(SD=0.52) . Arī šīs idejas var tikai daļēji dēvēt par krea t īvām, j o tās nav pilnībā 
nezināmas izglītības sistēmā s t rādājošiem, dr īzāk tās nav real izētas Latvijas sko
lās. Vērtējot no visst ingrākās pozīci jas, 2 ekspert i atzina, ka absolūti oriģinālu un 
vērtīgu ideju, kas varētu patiesi noderēt izglī t ības s i s tēmas uzlabošanai , šo eseju 
vidū nav. 

Saskaņā ar STAT eseju vēr tēšanas p r inc ip iem katra skolēna sn iegums j āno
vērtē 9 baļļu sistēmā, ņemot vē rā gan ideju oriģinali tāt i , gan ideju produktivitāt i 
un detalizētību. Tomēr analīzes procesā atklājās, ka tās ir pilnīgi nesavienojamas 
lietas, j o piedāvātajām idejām ir atšķirīga vispārināt ības pakāpe . P i emēram, viens 
skolēns detalizēti apraksta 8 konkrē tas sporta preces , ku ras ir jā iegādājas skolai, 
un cits savukārt to pašu izsaka ar vienu v ispār īgu te rminu - jā iegādājas m o d e m s 
sporta inventārs. Nav konstatēta statistiski noz īmīga korelāci ja starp ideju produk
tivitātes un oriģinali tātes main īgo l ie lumu r =0 ,10 , p > 0 , 0 5 . kā arī starp esejas ori
ģinalitātes rādītāju un STAT kreat ivi tā tes skalas pārē j iem kvanti ta t īviem mērīju
m i e m (neiekļaujot esejas vērtējumu) - r =0 .04 , p > 0 . 0 5 . T ā kā kreatīvo ideju skaits 
ir ļoti mazs , 5 % cilvēku minēja p a d ivām un 1 6 % ci lvēku minēja pa vienai idejai 
(pārējie 7 9 % skolēnu neminēja nevienu or iģ inālu ideju, t. i., viņu esejas vērtējums 
bija 0) , praktiski nav iespējams p iemērot 9 baļļu skalu esejas rezultātu vērtēšanai . 
Nav arī iespējams piemērot satura v ienību izsvēršanu to vēr tēšanas procesā, pa
matojoties uz konkrētās idejas minēšanas b iežumu, j o tikai v iena radoša ideja, 
izmantojot l īdzīgus formulē jumus , atkārtojās 3 reizes. 

Lai izprastu skolēnu domāšanas specifiku u n nel ielo or iģinālo ideju skaitu šai 
situācijā, detalizētāk anal izēsim kreat īvās esejas izdalī tās ideju kategori jas un to 
jomas. 

Lai gan esejas instrukcijas pi rmajā daļā t ika īpaši uzsvēr ts , ka respondentam 
jāpiedāvā izglītības s is tēmas uz labošanas idejas, vadot ies no situācijas p ieņēmu
ma, ka „jūs jau mācāt ies materiāli nodroš inātā skolā, kurā ir skaistas, izremontētas 
telpas, nepieciešamie kabineti un datorklase , sirsnīgi u n zinoši skolotāji, j ū s ap
mierinoša ēdināšana. . ." , - t omēr lielākā daļa skolēnu p r i ekš l ikumu skāra skolas 
materiālās vides uzlabošanu j a u sabiedrībā z ināmu priekšstatu l īmenī ( 4 1 . 1 % sa
tura vienību): 

• skolas telpas (satura vienības no kopskai ta - 21 .9%) . 
• skolas inventārs (satura vienības no kopska i ta - 19.2%). 

Tā kā j aun ieš iem ir lielas iespējas gūt informāciju p a r skolām citās attīstītākās 
valstīs vai citās Latvijas skolās un. kā z i n ā m s . Latvijas skolu mater iā la is nodro
šinājums ir z ems , pi lnīgi saprotams, ka j aun ieš i v i sp i rms ir norūpējušies par šo 
savas dzīves aspektu un vēlas savu vidi sakārtot . Te ir būtiski atzīmēt, ka STAT 
pirmās adaptācijas pētī juma rezultāti parādīja (kad kreat īvās esejas instrukcija ne
bija papi ldināta ar iepr iekšminēto ievaddaļu) , ka gandrīz 7 0 % satura vienību bija 
vispārzināmas idejas pa r skolas mater iā lās vides uz labošanu. Tas bija par iemeslu 
instrukcijas kor iģēšanai . lai skolēnus or ientētu domāt plašāk, ne tikai savas kon
krētās skolas konteks tā cerot, ka parādīs ies va i rāk radošu ideju. 
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Sal īdzinājumā ar p i rmajām d ivām plaši ar idejām pārs tāvētajām j o m ā m pā
rējās 15 j o m ā s ir izteikts relatīvi m a z ideju - no 1% līdz 7 % satura vienību katrā 
(sk. 1. tabulu) . Turklāt va i rāk uzmanības veltīt ārpusskolas un ārpusklases pasāku
miem un pēc tam - ar māc ību procesu saistītajiem jau tā jumiem. 

/. tabula 
Kreatīvās esejas satura vienību biežums otrā līmeņa kategorijās 

Satura vienību skaits 

Jomas Otra līmeņa kategorijas Absolūtais 
skaits Procentos 

1 Skolas telpas 64 21.92 
2 Skolas inventārs 56 19.18 
3 Ārpusklases un ārpusskolas pasākumi 21 7.19 
4 Stundu apjoms, plānojums 19 6,51 
5 Skolotāju profesionalitāte un citas iezīmes 19 6.51 
6 Skolotāja attieksme pret skolēnu 18 6.16 
7 Izalītības finansēšana un vadība 18 6,16 
8 Mācību priekšmetu vai to tēmu maiņa 17 5.82 
9 Mācību programmas maiņa 16 5.48 
10 Mācību satura izklāsta veids, metodes 15 5.14 
11 Skolēnu atalgošana, motivēšana 7 2.40 
12 Skolas ēdināšana 6 2.05 
13 Eksāmeni un vērtējumi s 1.71 
14 Skolēnu drošība -ļ 1.03 
15 Cini speciālisru pakalpojumi skolā 3 1.03 
16 Maznodrošināto un invalīdu atbalsts _̂  1.03 
17 Attieksme pret skolotāju 7 0.68 

Kopā 292 100 

Izmantojot p i rmā l īmeņa kategorijas, var izveidot ideālās skolas aprakstu mūs
dienu skolēnu skatī jumā (sk. p ie l ikumu) . Šis apcerējums parāda mūsdienu skolēnu 
priekšstatu par nākotnes skolu sal īdzinājumā ar pašreizējo. Tas t iešām diezgan labi 
raksturo kopējās vē lmes par nākotnes skolu. Tomēr tajā nav nekādu īpaši oriģinālu 
ideju, kas vedinātu attīstīt skolas s is tēmu netradicionālā gultnē, kas tā lasītājos 
izraisītu pārs te igumu un liktu padomāt par nākotnes skolas aizraujošām perspektī
vām. Turpmākajos pēt ī jumos būtu vērts salīdzināt šo . .stāstiņu" ar tādu, kas iegūts 
situācijā, kad skolēni bū tu īpaši mot ivēt i parādīt savas radošās idejas par skolas 
nākotnes izmaiņām. Apcerē jumu būtu lietderīgi arī salīdzināt ar līdzīgu pētījumu 
pēc 1 0 - 1 5 gadiem, lai fiksētu skolēnu pr iekšstam un kreativitātes maiņu . 

Ņ e m o t vērā šos o t rās adaptācijas rezultātus, jāsecina , ka papi ldu norāžu ie
viešana kreatīvās esejas instrukcijā lielu progresu nepanāca . Skolēni , rakstot eseju, 
turpināja balstīties savā konkrētajā p ieredzē . Viņu p iedāvātās idejas drīzāk atspo
guļo analī t iskās d o m ā š a n a s un personīgo vajadzību produktus , jo skolēni salīdzi
nāja savu skolu ar ci tām redzētām labākām skolām un izdarīja secinājumu - ..kas 
manai skolai un man personiski trūkst". Varbūt idejas bū tu radošākas , ja skolēni 
pat iešām mēģinātu sevi iztēloties materiāl i sakārtotā skolas vidē un tad veidotu 
savas nākotnes vīzijas pa r izglītības s is tēmu. Ļoti zems vidējais radošo ideju skaits 
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un augsts v ispārz ināmo ideju īpatsvars rosina domāt : vai nu STAT piedāvātais 
kreatīvās esejas temats (nākotnes izglītības s is tēmas vīzijas) Latvijas sociāleko
nomiskās vides kontekstā nav p ie t iekami p iemēro t s kreat īvo ideju ierosināšanai 
(turklāt j ā ņ e m vērā, ka STAT vispārīgā instrukcija nepa redz skolēnus informēt, 
kura eseja kādu intelekta aspektu mēra ) , vai arī skolēni j ā in formē, ka tiks vērtētas 
tikai oriģinālas idejas, definējot, kādas idejas tiek atzītas par or iģinālām. 

Lai izskaidrotu novēro to fenomenu skolēnu esejās - nelielu kreatīvo ideju ap
j o m u - var izvirzīt dažus p i e ņ ē m u m u s pa r to. P i rmais p i e ņ ē m u m s : ja pastāv liela 
atšķirība starp d ivām real i tātēm - v ienu, kurā c i lvēks dz īvo , un otru. kura pastāv 
citur un ir cilvēka pr iekšstatos kā vē lamā vide , - tad, v ienkārš i aktivizējot cilvēka 
nākotnes vīzijas, ci lvēks vispirms t iecas konstruēt šo vidi , bet tas savukārt ne
veicina kreatīvu ideju parādīšanos . Otra is p i e ņ ē m u m s : šī v e c u m a jaunieš i ( 1 7 - 1 8 
gadi), kas . pēc Z. P iažē teorijas, j au a t rodas formālo pr iekšs ta tu stadijā un ir spē
jīgi domāt iztēlē abstrakti , prakt iskās dzīves si tuāciju risinājumā vairāk balstās 
uz konkrēt iem priekšstat iem par i zz ināmo objektu, un tie dominē , kad jāpiedāvā 
idejas par praksē labi pazīs tamu situāciju. Lai šādā si tuācijā rosinātu radošo ideju 
parādīšanos, j aun ieš iem būtu tieši j āno rāda , kas n o v iņ i em tiek gaidīts , lai viņi paši 
varētu kritiski izvērtēt savas idejas un p iedāvā tu tās . kas v iņ iem šķiet j aunas un 
oriģinālas, izglītības sistēmai vērtīgas, t. i., iedarbinātu vienu n o kreatīvās domā
šanas posmiem - krit isku ideju vēr tēšanu. 

Tātad, ja nevar panākt p ie t iekamu esejas ind iv iduālo vērtību variāciju, ir vai 
nu j āmaina esejas temats , vai esejas instrukcija. Viens no instrukcijas maiņas va
riantiem jau tika izmēģināts šajā pētī jumā, bet apmier inoš i rezultāti tik un tā nav 
iegūti, jo nav palielinājusies or iģinālo ideju variācija un kopap joms . Ja ņem vērā 
iepriekš izteiktos p i e ņ ē m u m u s , kāpēc šīs v e c u m g r u p a s ietvaros ir tik maz oriģi
nālu ideju, turpmāk mēr ins t rumenta - esejas - uz labošanā varētu iet d ivus ceļus. 
Pirmkārt , instrukcijā tieši j ānorāda , ka tiks vēr tētas t ikai oriģinālas, izglītības sis
tēmas attīstībai vērtīgas idejas, nev is tās, kas sabiedr ībā j au ir z ināmas , bet nav 
realizētas skolas finansiālo vai citu resursu t rūkuma dēļ . Tas varētu vairāk at
raisīt skolēnu radošo aktivitāti un maz inā tu to ideju skai tu, kas j au ir sabiedrībā 
z ināmas. Otrkārt, mainī t esejas tematu tā, lai sko lēn iem, meklējot idejas, nebūtu 
iespējams balstīties savā konkrētajā p ie redzē , to samērojo t ar citiem, labākiem 
paraugiem un lai par šo tematu eksper t iem nebūtu iespē jams piemērot tādu oriģi
nalitātes kritēriju - sabiedrībā realizēta j e b z ināma vai n ez i n āma ideja. P iemēram, 
rakstot eseju par pi lsētas pārbūvi j a u n a tipa c i lvēk iem, kas spēj lidot, varētu par 
kreativitātes rādītāju izmantot gan ideju produkt iv i tā t i , gan oriģinalitāti , svērtu ar 
idejas parādīšanās b iežumu. 

Secinājumi 

Vidusskolēni p iedāvā ļoti plaša spekt ra idejas izglī t ības s is tēmas uzlabošanai 
(17 dažādās jomās ) . Tomēr pārsvarā tās ir labi z ināmas . Latvijas izglītības sistēmā 
apzinātas. 

• Nedaudz vairāk par pusi ideju att iecas uz skolas mater iā lās vides uz
labošanu - skolas te lpām un inventāru (lai gan esejas instrukcijā bija 
norādīts, ka skolai šajā ziņā ir viss nep iec iešamais ) . 

• Trešā daļa ideju skar māc ību procesu , saturu un metodes . 
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• A p m ē r a m piektā daļa ideju att iecas uz skolotāja profesionali tāt i un at
t ieksmi pret skolēnu. 

• Ļoti neliels skaits ideju attiecas uz izglītības finansēšanu, drošību, at
balsta sn iegšanu maznodrošināta j iem un tamlīdzīgi . 

N o visām skolēnu idejām tikai 5 % ir atzīs tamas kā or iģinālas un savdabīgas 
Latvijas izglītības s is tēmas j omā . kaut ari nav absolūti or iģinālas , tādas, kas piedā
vā kādas radikālas izmaiņas izglītībā. K o p u m ā tas ir n iecīgs skaits, lai oriģinalitāti 
STAT esejā varētu izmantot kā mērāmo mainīgo l ielumu. STAT trešās adaptācijas 
gaitā vē lams vai nu mainīt esejas tematu, kas nebūtu saistīts ar skolēnu reālo pie
redzi un vairāk rosinātu respondentus izteikt oriģinālas idejas, vai arī informēt 
respondentus par katras esejas mērāmo mainīgo l ielumu un tādā veidā aktivizēt 
tieši šo spēju atklāsmi. Tā kā literatūrā turpinās diskusija par Sternberga sekmī
gā intelekta teorijas pamatot ību (Brodŗ. 2003a . 2003b: Sternberg, 2003a . 2003b : 
Gottfredson. 2003a . 2003b) . šo intelekta aspektu padzi ļ ināta izpēte citās kultūrvi
des spēj sniegt būt isku ieguldījumu šīs me todes un teorijas turpmākai pi lnveidei . 
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Pielikums 
Nākotnes izglītības s is tēmas vīzija v idussko lēnu skat ī jumā 

Estētiski noformētas un ērtas skolas telpas. Ka t rā k lasē ir laba tāfele, mēbeles . 
TV. video, radio un dators katram sko lēnam. Kabinet i un laboratorijas nodrošinā
tas ar nepiec iešamiem mater iā l iem un iekār tām. Skolā ir m o d e m i aprīkota dator-
klase. sporta un trenažieru zāle un base ins , plaša b ibl io tēka un lasītava, jauniešu 
atpūtas telpa, gaiteņi ar dīvāniem un sko lēnu pe r son i sk iem skapīš iem, sakopta 
skolas apkārtne, viesnīca skolēniem no a t tā lākiem ra joniem. Skolā ir apsardze un 
novērošanas kameras , ir p iee jams ps iho logs un ārs ts , ir bezmaksas vai lēts garšīgs, 
veselīgs un svaigs ēdiens pusdienās , p iee jams ūdens padzert ies . 

Katram skolēnam ir mācību grāmatas gan skolā, gan mājā. skolā viņi var 
darboties skolas medi jos (radio, avīzē, vietējā televīzijā). Skolā ir daudz interešu 
pulciņu, ari karsējmei teņu komanda , ir p iee jamas skolotāju konsultāci jas , plaša 
sportošanas iespēja, bezmaksas izklaidējoši , kul tūras un izglītojoši pasākumi (pie
mēram, erudīcijas pasākumi , kontakti ar ārzemju sko lām, iz la idums) . Skolā ir sa
mazināts kopējais s tundu skaists, nav izlaisto s tundu, s tundas i lgums 3 0 - 3 5 min. 
un starpbrīžu garums 15-20 min. , kā arī elastīgs s tundu sākuma laiks. Skolotāji 
ar skolēniem ir vienlīdzīgi , skolotāji vairāk interesējas par skolēnu vē lmēm, ir 
uzmanīgi pret t iem. k a m ir p rob lēmas , ir p re t imnākoš i , saprotoši , toleranti , j a va-
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jadz īgs - stingri, bez ī g n u m a un nomākt ības klasē un daudz runā ar skolēniem. Arī 
izglītības ministrs ir tāds. kas saprot, ka ne visi skolēni ir gudri . Skolā ir ieviesti 
tādi māc ību pr iekšmet i vai tēmas, kas vajadzīgi dzīvē (ora tora māksla , mācība par 
seksuā lām at t iecībām, uzvedības etiķete, autovadīšana) . Skolēniem vairāk māca 
viņus interesējošos pr iekšmetus (ekonomika , informātika, pe ldēšana, citas valo
das, p iem. . franču, spāņu) , atceļot ci tus pr iekšmetus (piem.. vēsair i ) un nodrošinot 
brīvu māc ību p r iekšmetus izvēli. Vidusskolā skolēni var izvēlēties p r o g r a m m u at
bilstoši augstskolu studiju virzienam, ir izveidotas p r o g r a m m a s ar l ielāku izvēli 
vai ar kādas profesijas apguves iespējām. P rog rammas ir v ienkāršotas vai saīsi
nātas. Ka t rā skolā ir p iee jamas visas p rog rammas , kā arī ir apmaiņas p rog rammas 
ar ā r zemēm. Skolotājs vairāk strādā ar skolēnu individuāl i , izmantojot radošas 
mācību metodes , atšķir īgas no citām skolām, ir vairāk prakt isku nodarbību, mazāk 
teorijas, uzdotās vielas apjoms un kontroldarbi ir labāk plānot i , stundās tiek lietoti 
datori, v ideo un citi palīgl īdzekļi , s tundas tiek noturētas arī ārpus skolas, katru 
pr iekšmetu mācot atbilstošā vidē. Skolotāj iem ir l ielāka alga, un viņi ir spilgtas 
personības , ar augstāko izglītību, z ināšanām psiholoģijā, 2 5 - 3 0 gadus veci , bet 
ne vecāki par 60 gad iem, spējīgi mācī t skolēnus ar uzman ības t raucējumiem un 
spējīgi panākt , lai skolēns izprot mācību vielu. Skolas pieaic ina viesskolotājus no 
citu pi lsētu skolām. Skolēniem, kas labi mācās , ir at laides vai privilēģijas, vai 
mater iā l ie labumi (st ipendijas), turpretī sodi t iem. kas nemācās . Skolotājs pal īdz 
apzināt ies , kāpēc j ā m ā c ā s labi, un ieinteresē apgūt p r iekšmetu . Ir iespēja pārlikt 
eksāmenus , to prasības ir reālistiski sastādītas un izpi ldāmas , kopumā ir sakārtota 
vēr tēšanas sistēma. Augstskolās ir vairāk budžeta vietu vai izglītība tajās ir par 
brīvu. Augstskolu skaits ir mazāks , bet tās ir stabilākas. Maznodroš inā t ie tiek at
balstīti ar br īvpusdienām un grāmatām, skolā ir iespēja mācī t ies invalīdiem. Pret 
skolotāj iem skolā izturas kā pret c i lvēkiem, nepārs logo viņus , pauž pozi t īvu at
t ieksmi pret viņiem. 

Summarv 
The aim of the presēm studv was to determinē originaliņ and distribuiion ofideas in the 
STAT essm' "A school of the future" (Sternberg Triarchic Abilities Test. Sternberg. 1993). 
In the studv participated 57 high-school students from the grades 11 and 12 (53"-o males 
and 47"/ofemales). The age ofparticipants n-as 17 to 18 and thev representeda school \vith 
Lahian as an instruction langiiage. In this paper onlv data of Creativiņ- scales are anah-
zed. Results of content analvsis sho\v that students producē manv different ideas aboitt futu-
re school - thev were classified in 17 fields (categories). Nevertheless. theses ideas are noi 
original. but commonlv known in Lan-ia school setting. More than 50"-u of ideas suggest the 
improvement of school malerial environment. about 33"-o to improve the learning processcs. 
and about 20" u to improve teachers 'professionalism and attitudes to\\ards students. Onlv 
5°o ideas were original. which is not enough for using the STAT essav to measure creativiņ 
with a sufficient degree of variution. 
Kev words: creativiņ: content analvsis. 
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Uzvedības traucējumu iezīmju saistība ar vardarbības 
pieredzi un traumas simptomiem 11-13 gadus veciem 

bērniem 

Conduct Desorders of Abuse and Trauma Svmptoms 
for 11-13 Years Old Children 

Laura Ļebedeva 

Latvijas Univers i tā te 

Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Ps iholoģi jas nodaļa 

E-pasts: laura . l@tvnet . lv 

Pētījuma mērķis ir noskaidrot saistību starp uzvedības traucējumu iezīmēm, bērnu vardar
bības pieredzi un traumas simptomiem. Šajā pētījumā piedalījās 317 piektās klases skolēni 
un 145 viņu mātes no Latvijas galvaspilsētas, rajonu centriem, mazpilsētām un lauku ap
vidiem. Pētījumā tika izmantotas šādas metodes: ..Bērnības traumas aptauja" un ..Bērna uz
vedības aptauja". ..Traumas simptomu aptauja" un ..Konflikta taktikas skala". Šajā pētījumā 
tika noskaidrots, ka pastāv pozitīva korelācija starp bērnu uzvedības traucējumu iezīmēm, 
vardarbības pieredzi un traumas simptomiem. Tika atrasta pozitīva korelācija starp visiem 
vardarbības veidiem un uzvedības traucējumiem. Uzvedības traucējumu iezīmes visciešāk 
saistītas ar šādiem traumas simptomiem: agresiju/dusmām, seksuālajām raizēm, disociāciju 
un depresiju. Vardarbības pieredze visciešāk saistība ar šādiem traumas simptomiem: dus
mām un agresiju, depresiju, disociāciju un depresiju. 

Ats lēgvārdi : uzvedības traucējumi, vardarbības pieredze, traumas simptomi. 

Pēdējos gados tiek veikts salīdzinoši d a u d z pētī jumu, lai noskaidrotu un labāk 
izprastu, kāda saistība ir starp bērnībā p iedzīvoto vardarb ības pieredzi un dažādām 
emocionālajām un uzvedības p rob lēmām. Šie pēt ī jumu rezultāti galvenokārt norāda 
uz daudzveidīgām un noz īmīgām emoc ionā l ām un uzvedības p rob lēmām (Crouch 
& Milner, 1993: Egeland, Vates, Applevard. & van Didmen, 2002: Trickkett & 
McBride-Chang, 1995). Ja vardarbībā cietušus vai novār tā pames tus bērnus sa
līdzina ar bērniem, kuri nav cietuši no vardarb ības vai novār tā pamešanas , tad. 
lai gan tiek izmantoti dažādi instrumenti , iegūst samērā l īdzīgus rezultātus: bērni, 
kuri ir cietuši no vardarbības , uzrāda daudz augstāku uzvedības un emocionālo 
problēmu līmeni. Viņi uzrāda daudz noz īmīgākas gan in temālās (iekšējās), gan 
eks temālās (ārējās) uzvedības problēmas (de Paul & Arniabarena. 1995: Shonk 
& Cicchetti. 2000) . daudz vairāk discipl īnas p rob lēmu skolā (Kendall-Tackett & 
Eckenrode. 1996) un daudz vairāk depresi jas un t rauksmes s imptomu (Cerezo & 
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Fi 'ias. 1994; Merrv &. Andrevvs. 1994). Turklāt viņi ir d a u d z agresīvāki pret sa
v iem v ienaudžiem vai arī sociāli daudz izolētāki (Prino & Pevrot. 1994; Shields 
& Cicchetti. 2001) , un v iņ iem ir nabadz īgākas sociālās i emaņas (Levendoskŗ, 
Okun. & Parker, 1995); v iņiem ir daudz lielākas iespējas būt a ts tumtiem n o sa
viem v ienaudžiem vai ari kļūt par to agresivitātes upur iem (Rogosh & Cicchetti, 
1994), v iņ iem ir ari l ielākas grūtības ar savu emociju regulāciju (Shields & 
Cicchetti, 2001) . Bērn iem, kuri cietuši no seksuālas vardarbības , ir spēcīgi izteikti 
pēc t raumas stresa s indroma s imptomi (H'olfe. Sas. & Wekerle. 1992). seksualizēta 
uzvedība un miega t raucējumi (Wells, McCann. Ādams, Voris. & Ensign. 1995). 

Ir konstatēts , ka seksuālas vardarbības pieredze bērnībā palielina risku daudzu 
t raucējumu attīstībai (šis saraksts iekļauj pēc t raumas stresa s indromu, pašnāvību, 
depresiju, t rauksmi, pazeminā tu pašvēr tē juma attīst īšanos, disociācijas. obsesīvi 
kompuls īvus t raucējumus, fobijas. paronojā las idejas, a tkar ības , ēšanas traucēju
m u s un personības t raucējumus (Browne & Finkelhor, 1986; Dehlinger, McLeer. 
Atkins, Ralphe. & Foa. 1989; Hill et al.. 2000; Jasisnski. Williams, & Siegel. 2000 : 
McClelland, Mynors-Wallis, Fahv, & Treasure, 1991; Mulder, Beautrais, Jovce, 
& Feigiisson, 1999; Silverman, Reinheiz, & Giaconia, 1996). Turklāt seksuālās 
vardarbības p ieredze paaugst ina ari na id īgumu un agresijas līmeni pusaudž iem 
un pieaugušaj iem (Kendall-Tackett. Williams. & Finkelhor. 1993; IVekerle et al.. 
2001) . kā ari palielina grūtības veidot stabilas intīmās at t iecības (Briere & Runtz. 
1988; Hill et al.. 2001) . Seksuālas vardarbības pieredze bērnībā tiek saistīta arī ar 
pāragru seksuālu attiecību uzsākšanu (Fergnsson, Honvood, & Lvnskev. 1997). 
seksuālām prob lēmām un t ieksmi savus partnerus uztvert kā tādus, kuri nerūpējas 
vai pār l ieku kontrolē (Mullen, Martin. Anderson, Romāns. & Herhison, 1994). 

Pētījumi rāda, ka viena no piedzīvotās t raumas sekām ir iespēja būt pakļautam 
atkal ci tām t raumām (Hanson. Kilpatrick. Falsetti. & Resnick. 1995), īpaši tas at
tiecas uz seksuālu t raumu, bet it īpaši - uz bērnībā piedzīvotu seksuālu vardarbību 
(Messman & Long, 1996: Collms. 1998) 

Viens no m e h ā n i s m i e m , kas skaidro, kādēļ piedzīvotā t rauma paliel ina in
divīda risku atkārtoti p iedzīvot t raumu, ir veids, kādā indivīds, kurš piedzīvojis 
t raumu, reaģē uz s t resor iem, īpaši , j a indivīdam pēc p iedzīvotās t raumas ir izteikti 
pēc t raumas stresa s imptomi (Orcutt. Erickson. & Wolfe. 2002) . 

Kā j au minēts , vardarbības p ieredze saistīta ar d a u d z ā m emocionā lām un uz
vedības grūtībām. Vardarbības p ieredze pusaudžos rada arī paaugst inātu naidīgu
ma un agresijas l īmeni , kas var izpaust ies kā uzvedības traucējumi. 

Uzvedības traucējumi ir termins, kas apraksta problemāt iskas uzvedības si
mp tomu grupu. Šis termins aprakstīts D S M - I V (APA. 1994), un to raksturo četri 
uzvedības veidi: agresija pret c i lvēkiem vai dz īvniekiem. īpašuma bojāšana, 
me lošana vai zagšana un nopietna l ikumu un no rmu pārkāpšana . Tie ir ļoti 
daudzpusīgi traucējumi gan pēc sas topamības b iežuma, gan etioloģijas. Uzvedības 
t raucējumu rašanos var ietekmēt sociāli , psiholoģiski un bioloģiski (ģenētiski) 
faktori (Crowell, Evans. & O'Donnell. 1987). 

Var izdalīt daudzus riska faktorus, kuri veicina uzvedības traucējumu attīstī
bu. Tie ir: ģenēt iskas predispozīci jas (Moffit, 1993). nora idoša at t ieksme pret bēr
nu, tā pamešana novār tā , nep ie t iekama b ē m a uzraudzība, sarežģīts t emperaments 
(Maziade, Caron. Cote. e t .a l . . 1990). hiperakt ivi tā te /uzmanības deficīts (Hechtman. 
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& IVeiss. 1996). lielas ģ imenes , nekonsekven ta un barga disciplīna, fiziska un sek
suāla vardarbība, z ināma veida ģ imenes ps ihopato loģi ja {Frick, Laheŗ. Loeber. & 
Stouthammer-Loeber. 1992). bērna dz īvošana valsts aprūpē, bieža aprūpētāju mai
ņa, saistība ar de l inkventām vienaudžu g r u p ā m {DSM-JV. American Psvchiatnc 
Association. 1994). 

Šobrīd daudzi pētnieki pievērsušies to ģ imenes faktoru izpētei, kuri varētu būt 
saistīti ar intemālu un eksternālu t raucē jumu parādīšanos . 

Jauniešiem ar uzvedības t r aucē jumiem vecāku p ie redzē bieži bijusi antiso
ciāla uzvedība {Frick, Lahev, Loeber & Stouthamer- Loeber. 1992). Šie atklājumi 
daļēji norāda uz ģenēt isku faktoru ie tekmi (Shuske et al., 1997). 

Ir arī iespējams, ka šo b ē m u vecāk iem varētu būt kāda psihopatoloģijas forma 
(antisociāla uzvedība), kura ir l īdzīga b ē m u ps ihopato loģi jām (uzvedības traucē
j u m i e m ) . Šajās ģ imenēs sociālās interakcijas var būt izjauktas. Ģimenē , kurā ir 
bērns ar antisociālu uzvedību, bieži rakstur īgs m a z ā k s emocionā la i s siltums un sir
snība, mazāka izpratne par bēmu , mazāks emocionā la i s a tbals ts , un šiem bērniem 
ir mazāka pārraudzība, j a viņus sal īdzina ar bē rn iem bez uzvedības t raucējumiem 
(Frick et.al, 1992; Slec. 1996: Vostanis. Nicholls. & Hanington. 1994). Vecāki 
bērniem ar uzvedības t raucē jumiem ir tendēt i skaidri nepaus t savu att ieksmi pret 
p i eņemamu vai nep i eņemamu uzvedību, ne reaģē ar konsekventu disciplīnu par 
antisociālu uzvedību, neadekvātā veidā uzrauga un pieskata savus b ē m u s un iz
manto neefektīvas problēmu risināšanas stratēģijas (Hemphill, 1996; Patterson, 
DcBaņ-she, 8c Ramsey. 1989). 

Kā j au iepriekš rakstīts, ir konsta tē ta saistība starp vardarbības pieredzi un 
uzvedības t raucējumiem, kā ari daudz t iek pētīta vardarbības pieredzes saistība 
ar dažādiem t raumas s imptomiem, taču m a z pētī ta ir uzvedības t raucējumu sa
istība ar traumas s imptomiem un šo visu trīs main īgo l ie lumu savstarpējā saistība. 
Līdz ar to šī pētījuma mērķ i s ir pētīt šo trīs ma in īgo l ie lumu savstarpējo saistību. 
Izvirzīts šāds pētījuma jau tā jums: kāda ir saistība starp uzvedības t raucējumu iezī
mēm, vardarbības pieredzi un t raumas s i m p t o m i e m mūsd ienu Latvijas apstākļos 1? 

Metode 

Pētījuma dalībnieki 

Šajā pētījumā tika iesaistīti 5. klases skolēni un viņu m ā t e s no Latvijas galvas
pilsētas, rajonu centr iem, mazpi lsē tām un lauku apvid iem. 

Kopā pētījumā piedalījās 462 pēt ī juma dalībnieki - 3 1 7 bērni vecumā no 10 
līdz 13 gadiem un 145 v iņu mātes v e c u m ā no 29 l īdz 52 gad iem. Pētījumā iesais
tīto bērnu vidējais vecums ir 11.28 gadi, māšu vidējais v e c u m s - 37 .58 gadi. 

No 5. klases skolēniem 5 4 , 4 % bija zēni un 4 5 . 6 % - mei tenes . Iedalī jums pēc 
tautības: latvieši - 81 .6%. krievi - 15 ,8%, cita tautība - 2 . 5 % . 

M ašu demogrāfiskie raditaļi. N o v isam m a t e m . kuras atsutiļa aptaujas. 8 0 . 3 % 
bija latvietes. 12 ,7% - krievietes un 7 % m ā š u bija cita tautība. Izglītība: augstākā 
izglītība - 4 7 . 2 % māšu. nepabeigta augs tākā - 10 .6%. vidējā speciālā - 25 .4%. 
vidējā - 16,2% un pamatskolas izglītība - 0 , 7% māšu . 
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Pētījuma gaita 

Deviņās lielpilsētas un mazpi lsētas skolās tika lūgts bērnu vecākiem atļaut 
bērn iem iesaistīties pētī jumā, kā arī paš iem tajā piedalī t ies. Skolās 5. klasēs tika 
izdalītas 317 aptaujas, kuras bērni aizpildīja klasē, un ka t ram b ē m a m iedeva vēl 
vienu aptauju, kuru iedot mātei . 

Aptaujas mā tēm bija ievietotas a iz l īmētā aploksnē, kurā atradās arī vēl tukša 
aploksne ar marku , lai bē rna māte varētu nosūtīt aizpildīto aptauju. Atpakaļ no 
mātēm tika saņemtas 144 aptaujas, t. i., 4 5 . 4 % no visām m ā t ē m izdalītajām ap
taujām. 

Lai izveidotu grupas , kurās būtu bērni ar un bez uzvedības t raucējumu ie
z īmēm, tika salīdzināti uzvedības vidējie rādītāji uzvedības mērī jumā starp bēr
niem, mā tēm. Tika noskaidrots , ka bērnu uzvedības mērī jumā X = 8.47 (S = 4.46) , 
bet māšu mērī jumā X = 9,76 (S = 9.76). un . kā parāda T kritērija pāru tests, tad 
= -2,880 (p<0,001) , kas l iecina par statistiski noz īmīgām atšķir ībām starp b ē m u un 
māšu uzvedības mēr ī jumiem. Līdz ar to, veidojot b ē m u grupas , kurās būtu bērni 
ar un b e z uzvedības t raucējumiem. tika izmantots b ē m u un māšu b ē m u uzvedības 
mēr ī jums, kura rezultāti t ika summēt i . P ē c kontrastu grupu veidošanas principa, 
katrā g rupā atstājot 3 0 % no galējām vērt ībām, tika izveidotas grupas bē rn iem ar 
un bez uzvedības t raucējumu iezīmēm. 

Metodes 

Šajā pētījumā tika izmantotas 4 pēt ī juma metodes , no kurām divas (,.Bērnības 
t raumas aptauja" un , .Bērna uzvedības aptauja") aizpildīja gan bērni , gan viņu 
mātes , b e t . . Traumas s imptomu aptauju" aizpildīja tikai bērn i , savukārt ..Konflikta 
taktikas skalu" aizpildīja tikai mātes . 

Konflikta taktikas skala (Conflict Tactics Scale). Sī aptauja p i rmo reizi 
Latvijā izmantota 1998. gada pētī jumā par vardarbību un atkārtoti 2004 . gada pē
tījumā, kad tā tika atkārtoti tulkota un pielāgota Latvijas aps tākļ iem (Sebre et al.. 
2004) . Šī pētījuma ietvaros tā tika tulkota un piemērota Latvijas apstākļ iem. Šo 
aptauju ir izstrādājis M. Strauss (Straits, 1995), tā nosaka vecāku vardarb īgo uz
vedību tagadnē un to. vai vecāki izmanto vardarbīgas audz ināšanas pieejas. Šajā 
aptaujā ir 22 apgalvojumi saistībā ar pozi t īvām un nega t īvām vecāku uzvedības 
i zpausmēm. Responden t i em šie apgalvojumi bija j ānovē r t ē pēc 5 ballu s is tēmas 
(1 = nekad . 2 = reti. 3 = dažreiz. 4 = bieži . 5 = v ienmēr) . Vecākiem tika lūgts 
atzīmēt, kuras pieejas viņi izmanto situācijās, kad rodas domstarpības starp viņiem 
un viņu b ē m u . savukārt bērniem bija j āa t z īmē , kādas pieejas viņu vecāki izmanto , 
risinot domstarp ības . Šie novēr tē jumi tiek summēt i līdzīgi kā augšminētajā ap
taujā d ivās apakšskalās - emocionā lā vardarbība un fiziskā vardarbība. Šajā pētī
j u m ā Kronbaha alfas t icamības koeficients bērniem ir a = 0 .54. bet p ieaugušaj iem 
a = 075 . 

„Bērnības traumas aptauja" (Childhood Trauma Ouestionnaire - C T Q ) . Šo 
aptauju izstrādājis D. Bemst īns (Bemstein & Fink, 1998). Latvijā tā p i rmo reizi iz
mantota pētījumā , .Laulību, dzimstības un pozitīvu bēmu un vecāku att iecību vei
cinošo faktoru izpē te" (Sebre et al. . 2004) . Pētījuma ietvaros to tulkoja un p iemē
roja Latvijas apstākļiem. Aptauja mēra vardarbības pieredzi , kas piedzīvota bērnī
bas laikā, un tajā ir 32 apgalvojumi , kas saistīti ar emoc ionā lo , fizisko vardarbību 
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ģimenē un seksuālo vardarbību ģ imenē vai ārpus lās. Tā, p i emēram, emocionālā 
vardarbība tika mērīta ar apgalvojumu - , .Kāds m a n ā ģ i m e n ē mani izsmēja vai pa
zemoja", fiziskā vardarbība, p iemēram, ar apga lvo jumu - . .Kāds m a n ā ģ imenē sita 
mani tik stipri, ka bija redzami zi lumi vai sitiena p ē d a s " un seksuālā vardarbība 
ģimenē vai ārpus tās tika mērīta, p i emēram, ar apga lvo jumu - . .Vecumā līdz 17 ga
diem kāds pieaugušais vai kāds v ismaz 5 gadus vecāks par mani draudēja ievainot 
vai apmelot mani , ja es nepiekrit īšu seksuā lām da rb ībām ar viņu". Respondent i 
katru apgalvojumu novērtēja pēc 5 bal lu s is tēmas (1 = nekad . 2 = vienu vai divas 
reizes, 3 = dažreiz. 4 = bieži, 5 = ļoti b ieži ) . Šo aptauju aizpildīja gan bērni , gan 
viņu vecāki . Šajā pētījumā Kronbaha alfas t icamības koeficients bērn iem ir šāds: 
emocionālās vardarbības apakšskalā a = 0,82. fiziskās vardarbības apakšskalā 
a = 0.74 un seksuālās vardarbības apakšska lā a = 0 .85 . savukārt pieaugušaj iem 
emocionālās vardarbības apakšskalā a = 0 ,89. fiziskās vardarbības apakšskalā a = 
0.79 un seksuālās vardarbības apakšskalā a = 0,66. 

Iegūtās atbildes analizēja divos ve idos . Pi rmkār t , ka t r am bērnam tika aprēķi
nāts katra vardarbības veida vidējais rādītājs saistībā ar v iņa atzīmēto vecāku var
darbīgās rīcības b iežumu - k o p u m ā summējo t vidējos rādītājus trijās apakšskalās : 
emocionāla vardarbība ģ imenē , fiziska vardarb ība ģ imenē un seksuāla vardarbība 
ģimenē vai ārpus tās. Tādā pašā veidā arī t ika aprēķināta bē rnu vecāku vardarbī
bas pieredze bērnībā. 

Otrkārt, saistībā ar katru vardarbības ve idu respondent i tika sadalīti divās gru
pās: tie. kuri uzrāda, ka ir cietuši, un tie. kur i uzrāda, ka nav cietuši no vardarbības. 
Saistībā ar emocionālu vardarbību: ja responden ts uzrāda , ka viņš ir cietis - kaut 
ari tikai "dažre iz" - no smagāk iem apva ino jumiem ("Kāds m a n ā ģ imenē man i iz
smēja vai pazemoja") vai "b iež i " cietis n o sal īdzinoši v ieglākiem apvainojumiem 
("Kāds manā ģimenē lika man just ies va in īgam") , tā tika uzskatī ta par emocionālu 
vardarbību. Par fizisko vardarbību: j a responden ts uzrādīja, ka viņš ir cietis pat 
"vienu vai divas re izes" no smagāk iem apva ino jumiem ("Kāds manā ģ imenē sita 
mani tik stipri, ka bija redzami z i lumu vai sitiena pēdas" ) j e b "daž re iz" cietis no 
salīdzinoši vieglākiem apva inojumiem ("Kāds m a n ā ģ i m e n ē m a n i si ta") , tā tika 
uzskatīta par fizisku vardarbību. Par seksuā lo vardarbību: j a respondents atbildēja 
pat "vienu vai divas r e i zes" par j ebkuru n o apga lvo jumiem, kas norādīja uz sek
suālu vardarbību, tika uzskatī ts , ka viņš vai viņa ir cietuši no seksuālas vardarbī
bas. 

Bērnu traumas simptomu aptauja (Trauma Svmptom Checklist for Children -
TSCC). izstrādājis J. Brīrs (J. Briere, 1995). Šī aptauja p i r m o reizi Latvijā izman
tota 1998. gada pētījumā par vardarbību un ari 2004 . gada pētī jumā, kad tā tika 
atkārtoti tulkota un pie lāgota Latvijas aps tākļ iem (Sebre et al. . 2004) . Šo aptauju 
izmantoja, lai novērtētu b ē m u izjūtas un emoci jas , kas bieži saistītas ar pārdzīvotu 
t raumas situāciju - vai viņi cieš no nepa t ī kamām izjūtām. K o p u m ā aptaujā ir 54 
apgalvojumi, kuri tiek summēt i šādās apakšskalās : depresi ja (a = 0,77) - "Es jūtos 
bēdīgs un nelaimīgs", dusmas/agres i ja ( a = 0.81) - "Es j ū t o s dusmīgs" , disociācija 
(a = 0,78) - ,.Es , .atslēdzu" savu prātu, lai m a n nebū tu j ā d o m ā " , pēc t raumas stresa 
s imptomi (a = 0,77) - „Es atceros no t ikumu, kas m a n nepat ika" , t rauksme (a = 
0,72) - "Es uztraucos" , seksuālās raizes ( a = 0.68) - "Es domāju par seksu, kad 
nevēlos domāt par t o " u. c. Responden t i em bija j ānovē r t ē šie apgalvojumi pēc 4 
ballu s is tēmas (0 = nekad . 1 = dažreiz . 2 = b iež i . 3 = gandrīz visu laiku). 
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Bērna uzvedības aptauju (The ChildBehavior Checklist - CBCL) izveidoja 
T. Akenbahs (Achenhach. 1991). To aizpildīja gan b ē m a mā te , gan bērna tēvs, 
kā arī paši bērni. Latvijā šī metode līdz šim ir izmantota s tudentu maģis t ra darbu 
ietvaros, un tā tika ari izmantota pētījuma ..Laulību, dz imst ības un pozi t īvu bēr
nu un vecāku attiecību veic inošo faktoru izpē te" (2004) . Šī pētījuma ie tvaros tā 
tika tulkota un piemērota Latvijas apstākļ iem. Šajā aptaujā ir astoņas apakšskalas : 
atturīga uzvedība, somat iskas sūdzības, t rauksmaini /depres īv i s imptomi , sociālas 
problēmas , domāšanas p rob lēmas , uzmanības p rob lēmas , del inkventa uzvedī
ba, agresīva uzvedība. Šajā pētījumā izmantota tikai v iena aptaujas apakšskala 
- del inkventa uzvedība, ar kuras pal īdzību noskaidroja b ē m a uzvedības p rob lēmu 
dzi ļumu. Apakšskala ir 22 apgalvojumi , kurus vajadzēja novērtēt pēc 3 punktu 
Likerta skalas (0 = nekad . 1 = dažreiz. 2 = bieži) . Šajā pēt ī jumā Kronbaha alfas 
t icamības koeficients bē rn iem ir 0.77. bet p ieaugušo a = 0 .82. 

Rezultāti 

Tika noskaidrots , ka kopumā , ņemot vērā visus j au tā jumus par vardarbību 
pēc C T Q . respondent i uzrādījuši, ka no emocionālas vardarbības ir cietuši 22.6 % 
b ē m u , n o fiziskas vardarbības - 1 5 . 3 % b ē m u , bet no seksuālās vardarbības ir cie
tuši 2 , 7 % b ē m u . 

Tika aplūkots ari. cik lielā mērā vecāki atzīst (pēc C T S ) savu vardarbīgo iz
turēšanos pret b ē m i e m . Tika noskaidrots , ka 2 8 . 8 % m ā š u atzīst, ka izturējušās 
pret b ē m u emocionāl i vardarbīgā veidā, un 14.0% māšu atzīst, ka izturējušās pret 
b ē m u fiziski vardarbīgā veidā. 

Vardarbības p ieredze var radīt dažādus s imptomus , tādēļ tika izmanto ta 
Traumas s imptomu aptauja, lai noskaidrotu , vai pastāv saistība starp t raumas s imp
tomiem un vardarbības pieredzi un kuri s imptomi uzrāda visciešāko saistību ar 
vardarbības pieredzi b ē m i e m . 

Noskaidrojās , ka pastāv saistība starp uzrādīto (pēc C T Q ) vardarbības pie
redzes b iežumu un t raumas s imptomiem. Visiem t raumas s imp tomiem (depresijai , 
agresi ja i /dusmām, disociāci jām. pēc t raumas stresa s imp tomiem, t rauksmei un sek
suālajām ra izēm) ir statistiski nozīmīga (p<0.001) korelācija ar vardarbības p ie
redzes b iežumu b ē m i e m . Visciešākā korelācija ir starp emocionā lās vardarbības 
b iežumu un depresiju (r = 0.54. p<0 .001) . agres i ju /dusmām (r = 0 . 5 1 . p<0 .001) 
un disociāciju (r = 0.48. p<0 .001) . Savukārt , atzīmētās fiziskās vardarbības b iežu
m a m ciešākā korelācija ir ar disociāciju (r = 0.43. p<0 .001) . agres i ju /dusmām (r = 
0 .41 . p<0 .001) un depresiju (r = 0.35. p<0 .001) . Atz īmētās seksuālās vardarbības 
b i ežumam ciešākā korelācija ir ar agres i ju /dusmām (r = 0 . 3 1 , p<0 .001) , disociāci
ju (r = 0.29. p O . O O l ) un seksuālajām ra izēm (r = 0 .51 . p<0 .001) (sk. 1. tabulu) . 
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/. tabula 

Bērnu uzrādītā emocionālās, fiziskās un seksuālās vardarbības saistība ar bērnu 
uzrādītajiem traumas simptomiem (n = 317) 

Vardarbības 
veidi Depresija 

Agresija/ 
dusmas Disociacija PTSS Trauksme 

Seksuālas 
raizes 

Emocionālā 
vardarbība 

0.54** 0.51** 0.48** 0.42** 0,46** 0.40** 

Fiziskā 
vardarbība 

0.35** 0.4)** 0.43** 0.31** 0.35** 0.31** 

Seksuālā 
vardarbība 

0.25** 0.31** 0.30** 0.16** 0.22** 0.29** 

**p<0.001 

Tika aplūkots arī. vai pastāv saistība starp uzrādī to (jjēc C T Q ) vardarbības 
pieredzes biežumu b ē m i e m un uzvedības t raucē jumiem. Tika noskaidrots , ka bēr
nu uzvedības t raucējumu l īmenis ir statistiski nozīmīgi saistīts ar b ē m u atzīmēto 
fiziskās vardarbības b iežumu (r = 0 .33, p<0 .001 ) . seksuā lās vardarbības b iežumu 
(r = 0 .33 . p<0.001) un emocionālās vardarbības b i ežumu (r = 0.26, p<0 ,001) . Tika 
arī noskaidrots , ka b ē m u uzvedības t raucējumu l īmenis statistiski nozīmīgi ir sais
tīts ar vecāku piedzīvoto vardarbību bērnībā - tēva bērnībā piedzīvotās emocionā
lās vardarbības b iežums (r = 0.29, p<0 ,005) . mātes bērnībā piedzīvotās emocio
nālās vardarbības b iežums (r = 0 .26. p<0 .001) . mā tes bērnībā piedzīvotās fiziskās 
vardarbības biežums (r = 0.19. p<0 .005) un mātes bērnībā piedzīvotās seksuālās 
vardarbības b iežums (r = 0.19, p<0 .005) (sk. 2. tabulu) . 

2. tabula 

Bērnu summētā* uzvedības traucējumu līmeņa saistība ar uzrādīto vardarbības 
pieredzi un vecāku uzrādīto vardarbīgo izturēšanos pret bērnu (n = 144) 

Bernu summētais uzvedības 
traucējumu tīmenis 

Bērnu uzrādītā emocionālās vardarbības pieredze 0.26** 
Bēmu uzradīta fiziskas vardarbības pieredze 0.33** 
Bērnu uzrādītā seksuālās vardarbības pieredze 0.34** 
Mātes uzrādītā emocionāli vardarbīgā izturēšanās pret bērnu 0.42** 
Mātes uzrādītā fiziski vardarbīgā izturēšanās pret bēmu 0.40** 

* Bernu un mātes noradīto uzvedības traucējumu līmeņa summa. 
**p<0.001. 

Par b ē m u uzvedības t raucējumu l īmeni un māšu uzrādī to (pēc CTS) vardar
bīgas izturēšanās b iežumu tika noskaidro ts , ka pas tāv statistiski nozīmīga saistība 
starp b ē m u uzvedības t raucējumu līmeni un mātes emocionā l i vardarbīgo izturē
šanos (r = 0.42. p<0 .001) . mātes fiziski vardarb īgo iz turēšanos (r = 0.40, p<0.001) 
(sk. 2. tabulu). 

Izmērot uzvedības t raucējumu saistību ar t raumas s imp tomiem, noskaidrojās, 
ka uzvedības t raucējumiem visciešākā saistība ir ar agres i ja -dusmām (r = 0.47. 
p O . 0 0 1 ) . seksuālajām raizēm ( r = 0.29. p O . O O l ) . disociāci ju (r = 0.26. p<0.001) 
un depresiju (r = 0.22. p<0 .005) . bet nav saistības ar pēc t raumas stresa s impto
miem un trauksmi (sk. 3 . tabulu). 
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3. tabula 
Bērnu summētā* uzvedības traucējumu līmeņa saistība ar bērnu uzrādītajiem 

traumas simptomiem (n = 144) 
Bērnu summētais 

uzvedības traucējumu 
līmenis 

Depresija 
Agresija/dusmas .468** 
Disociācija .264** 
PTSS .169 
Trauksme .097 
Seksuālās raizes .285** 

* Bēmu un matēs noradīto uzvedības traucējumu līmeņa summa. 
** p<0.001. 

Tika veikta mult iplās regresijas anal īze ar bērnu aprēķināto uzvedības traucē
j u m u līmeni kā atkarīgo main īgo . Rezultāt i rāda. ka t raumas s imptomam - agre
s i ja i /dusmām ir visl ielākā ie tekme uz uzvedības t raucējumu līmeni, nosakot 2 3 % 
no visas iespējamās sakarības (beta = 0.92, p<0.000) . Otra nozīmīgākā ie tekme ir 
bērnu uzrādītajai fiziskās vardarbības pieredzei (beta = 0 .58, p<0.05) . kas nosaka 
4 % no visas iespējamās sakarības. Trešā nozīmīgākā i e t ekme ir t raumas s impto
m a m - seksuālajām ra izēm (beta = 0.76. p<0.05) . kas arī nosaka papi ldus 4 % no 
visas iespējamās sakarības (sk. 4. tabulu) . 

4. tabula 
Regresiju analīze: bērnu summētais* uzvedības traucējumu līmenis, uzrādītā 

vardarbības pieredze un uzradītie traumas simptomi 
Modelis Ietekmējošie mainīgie Beta R z 

P 
1 Traumas simptoms - agresija/dusmas 0.92 0.23 0.000 

Traumas simptoms - agresijaJdusmas 0.77 0.000 
2 Bēmu uzrādītā fiziskās vardarbības pieredze 0.58 0.27 0.025 

Traumas simptoms - agresija/dusmas 0.73 0.000 
3 Bēmu uzrādītā fiziskās vardarbības pieredze 0.34 0.31 0.023 

Traumas simptoms - seksuālās raizes 0,76 0.029 
* Bernu un matēs norādīto uzvedības traucējumu līmeņa summa. 

Iztirzājums 
Pētījuma rezultāti pa rāda , ka b ē m u uzvedības t raucējumu iezīmes ir saistītas 

ar vardarbības pieredzi un t raumas s imptomiem. 

Šajā pētījumā tika noskaidrots , ka pastāv ciešas korelācijas starp b ē m u uz
rādīto emocionālo , fizisko un seksuālo vardarbību un uzvedības t raucējumu ie
z īmēm. Šāda saistība tiek atrasta arī citos pētī jumos (Frick, Lahev. Loeber. & 
Stouthammer-Loeber. 1992). Tas var būt saistīts ar to, ka bērni p iesavinās uz
vedības mode ļus un var iemācīt ies konfliktus un nesaskaņas risināt vardarbīgā 
veidā. Turklāt vardarbības pieredze izraisa dusmas un agresiju, kas var izpaus
ties ne tikai pret vardarbības veicēju, bet arī pret citiem ci lvēkiem. īpaši tad. ja 
vardarbības upuris ir vājāks un nespēcīgāks vai atkarīgs n o vardarbības veicēja. 
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Raksturīgi: ja bērns cieš no vardarbības , viņš a t rodas šajā pozīci jā, līdz ar to viņa 
dusmas un agresija var skart plašu c i lvēku loku, viņš tās var vērst arī pret dzīv
niekiem. 

Arī šī pētījuma kontekstā tika iegūts apst ipr inājums tam, ka vardarbības pie
redze ir saistīta ar uzvedības t raucējumiem, j o parādījās cieša saistība starp mātes 
uzrādīto vardarbīgo izturēšanos pret bērnu un bērna uzvedības t raucējumu iezī
mēm. 

Šis pētījums norāda uz uzvedības t raucē jumu saistību ar t raumas s imptomiem. 
Visciešākā saistība ir starp uzvedības t raucējumu i ez īmēm un agres i ju 'dusmām. 
seksuālajām raizēm, disociāciju un depresiju. Kā z ināms , viens no galvenajiem 
uzvedības t raucējumu raks turo jumiem ir agresija pret c i t iem ci lvēkiem un dzīv
niekiem (APA, 1994). tas saskan ari ar šī pēt ī juma rezul tā t iem. Tie norāda arī uz 
uzvedības t raucējumu saistību ar depresiju, ko psihiatrijā m ē d z dēvēt par maskēto 
depresiju. Tādējādi, strādājot ar bērn iem, kur iem ir vērojami uzvedības traucēju
mi, būtu svarīgi pievērst uzmanību arī viņu depresi jas l īmenim. 

Tika noskaidrots , ka visiem t raumas s imp tomiem (depresi jai , agresijai/dus
mām, disociācijām. pēc t raumas stresa s imptomiem, t rauksmei un seksuālajām 
raizēm) ir statistiski noz īmīga saistība ar vardarbības p ie redzes b iežumu bērniem. 
Šie rezultāti saskan ar citos pētī jumos iegūtajiem rezul tā t iem (Ether, L.. Lemelin. 
J. R. & Lacharite, C. 2004 : Shonk & Cicchetti, 2000 Egeland, Vates. Applevard, 
& van Dulmen. 2002; Wells. McCann. Ādams. Voris. &Ensign. 1995). Tas parāda, 
ka vardarbības pieredze ir saistīta ar tālāko bērna emoc ionā lo attīstību un spēj radīt 
nopietnus emocionālus t raucējumus. 

Analizējot vardarbības veidu saistību ar dažād iem t r aumas s imptomiem, var 
redzēt, ka visi vardarbības veidi visciešākās saistības uzrāda ar vieniem un tiem 
pašiem traumas s imptomiem. Būt iskākā atšķirība ir tā. ka pie seksuālās vardarbī
bas pie ciešākajām korelāci jām neparādās depresija, bet gan seksuālās raizes. Tas 
norāda uz to. ka seksuālā vardarbība ir saistīta ar bērna tu rpmāko dzimumattīst ī-
bu. Līdzīgi rezultāti it iegūti ari citos pē t ī jumos (Cerezo & Frias. 1994; Aleny & 
Andrews. 1994: Simpson & Miller, 2002 ; Nelson et al.. 2 0 0 2 : Jasisnski, Williams, 
& Siegel. 2000: Hill et al. . 2000) . Par d a ž ā d ā m seksual i tā tes p rob l ēmām (seksuali-
zēta uzvedība, nepiemērota par tneru izvēle , v e c u m a m neatbi ls toša seksuāla uzve
dība u. c.) un to saistību ar seksuālo vardarbību norāda vairāki pētījumi [Fergusson, 
Horwood. & Lvnskev. 1997; Roosa. Tein, Reinholz, & Angelini. 1997; Stock. Bell. 
Bover. & Connell. 1997: Kendall-Tackett, Williams. & Finkelhor. 1993; Wekerle 
et al., 2 0 0 1 ; Wells, McCann. Ādams, Voris. & Ensign. 1995). 

Pētījuma rezultāti parāda, ka visl ielākā ie tekme uz u z \ e d ī b a s t raucējumu lī
meni ir t raumas s i m p t o m a m - agres i ja i /dusmām, tad - bē rnu uzrādītajai fiziskās 
vardarbības pieredzei , un trešā noz īmīgā ie tekme ir t r aumas s imp tomam - sek
suālajām raizēm. Tas saskan ar citos pēt ī jumos iegūtaj iem rezultāt iem: vardarbī
bas pieredzes rezultātā p ieaug agresijas un na id īguma l īmenis (Kendall-Tackett. 
Williams. & Finkelhor. 1993; Wekerle et al., 2001) . Šie rezultāti liek domāt , ka. 
strādājot ar bērniem, kur iem ir uzvedības t raucējumi, liela uzmanība jāpievērš 
viņu dusmām un j ā m ā c a viņiem, kā kontrolē t savas d u s m a s un izrādīt tās sociāli 
p i eņemamos veidos. Trešā noz īmīgākā ie tekme uz uzvedības t raucējumiem ir sek
suālajām raizēm, kas ir samērā m a z pētīts j au tā jums šādā skatījumā. Seksuālajām 
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ra izēm kā t raumas s i m p t o m a m raksturīgi , ka b ē m s daudz d o m ā un raizējas par 
seksuālām izjūtām un t ēmām, bet nav runa par reālu seksuāli uzbrūkošu uzvedī
bu, ko dažkārt saista ar uzvedības t raucējumiem. Šajā gadī jumā to var skaidrot ar 
spriedzi , ko izjūt b ē m s ; iespējams, ka uzvedības grūtības rodas no tā. ka v iņam ir 
nepiec iešamība šo spriedzi izlādēt vai arī ir nepiec iešamība no šīm d o m ā m un iz
jū tām atbrīvoties, tādēļ v iņa darbība izraisa spēcīgas emoci jas , izvēloties riskantu 
uzvedību un pārkāpjot p ieņemtās normas un l ikumus. Šie rezultāti parāda arī to. ka 
uzvedības t raucējumu veidošanās ir saistīta gan ar b ē m a kogmtīvo . gan afektīvo 
sfēru. 

Šī pētījuma praktiskā noz īme: tas ļauj labāk izprast bē rnus ar uzvedības trau
cē jumiem un vardarbības pieredzi . K_ā redzams no pētījumā iegūtajiem rezultā
tiem, uzvedības t raucējumi un vardarbības p ieredze ir savstarpēji saistīti, tas liek 
pā rdomāt jau tā jumus par Latvijā veiktaj iem prevencijas pa sākumiem, lai mazinātu 
vardarbību pret b ē m i e m . Šobrīd Latvijā ir veikti vairāki pasākumi un īs tenoti vai
rāki projekti , kas saistīti ar vardarbības p ieredzes pārstrādi un vardarbības l īmeņu 
mazināšanu . Būt iskākie no t iem ir: Valsts p rogramma, kas paredz no vardarbības 
cietušu b ē m u rehabili tāciju institūcijā un/vai dzīvesvietā, apmācības p rog rammas 
speciāl is t iem, kas strādā ar vardarbībā cietušiem b ē m i e m : nevalst iskās organizā
cijas, sadarbojoties ar valsts insti tūcijām, izstrādā dažādus projektus , kuros vecāki 
tiek apmācī t i izmantot efektīvākus discipl inēšanas paņēmienus , vecāku apmācības 
p r o g r a m m a ..Bērnu emocionā lā audzināšana" , b ē m u apmācības p r o g r a m m a s , ku
rās v iņ iem tiek mācī ts , kā atpazīt apdraudošas situācijas un atbilstoši rīkoties. Lai 
gan šajā j o m ā veikti daudzi pasākumi, j op ro j ām vardarbības rādītāji ir vēl samērā 
augsti , un. kā parāda arī šī pētījuma rezultāti , vardarbības pieredze ir saistīta ar 
nopie tn iem emocionā l iem un uzvedības t raucējumiem. Līdz ar to nepiec iešams ari 
turpmāk īstenot visus pa sākumus , kas saistīti gan ar vardarbības seku mazināšanu, 
gan prevenci jas nodroš ināšanu. 

Šis pētījums pave r iespējas tālākai pētnieciskai darbībai . Šajā pētījumā 
tika iekļautas tikai mā tes un b ē m u pašnovēr tē juma aptaujas, taču nākotnē , lai ie
gūtu objekt īvākus datus , varētu izmantot ari b ē m u uzvedības novērošanu un/vai 
skolotāju veikto b ē m u uzvedības novēr tē jumu. Pētījumu var padziļināt specifis-
kāk. pētot, kā savstarpēji darbojas visi trīs uzvedības t raucējumus veidojošie fak
tori: sociāl ie, ps iholoģiskie un bioloģiskie (ģenētiskie) faktori. 
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S u m m a r v 
The purpose of this research to examine the connection benveen conduct disorders, abuse 
experience in childhood and trauma svmptoms. 317 fifth grade students and 145 of their 
mothers participated in this research. Respondents completed "Conflict Tactics Scale ", 
.. Childhood Trauma Ouestionnaire ", "Trauma Svmptom Checklist for Children " and.. The 
Child Behavior Checklist". In this research it was found out that there is a positive corre-
lation benveen conduct disorders. abuse experience and svmptoms of a trauma. There exist 
positive correlalions betv.een different forms of abuse and conduct disorders. Conduct di
sorders are most stronglv connected with folloving svmptoms of trauma: aggression/anger, 
sexual concems. abuse experience and depression. Abuse experience it is most stronglv 
connected to the following svmptoms of trauma: aggression/anger. abuse e.vperience and 
depression. 

Kev vvords: conduct disorders. child abuse. svmptoms of a trauma. 
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ŠT pētījuma mērķis bija izpētīt ar emocionālo vardarbību saistītos "riska faktorus" un "aiz
sargājošos faktorus" un izpētīt vardarbības starppaaudžu pārmantojamības saistību ar māšu 
piesaistes stiliem. Pētījumā piedalījās 245 mātes, kuras izpildīja anketas un novērtēja ap
galvojumus par vardarbības pieredzi bērnībā ģimenē, psihosociāliem simptomiem, alko
hola lietošanu, materiālo labklājību, sociālo atbalstu un tagadnes uzvedību ar savu bēmu. 
Pētījuma rezultāti rāda. ka mātes emocionāli vardarbīgā rīcība pret bēmu tagadnē ir saistīta 
ar viņas bērnībā pārciesto vardarbību, kā arī ar viņas emocionālo situāciju tagadnē sakarā 
ar dusmu, depresiju un disociāciju rādītājiem. Pārmērīga alkohola lietošana arī ir saistīta 
ar pastiprinātu emocionālu vardarbību pret bēmu. Savukārt, sociālais atbalsts tiek uzrādīts 
kā "aizsargājošs faktors" ar negatīvu korelāciju pret tagadnes emocionālo vardarbību. Kad 
visi šie potenciālie "riska faktori" un "aizsargājošie faktori" tiek ievadīti multiplās regresi-
jas analīzē ar emocionālo vardarbību tagadnē kā atkarīgo mainīgo, ietekmējošie faktori ir 
mātes dusmu līmenis, mātes pārciestā emocionālā vardarbība bērnībā un mātes negatīvais 
vērtējums par savu materiālo stāvokli. Pētījuma rezultāti norāda uz vajadzību pēc daudzpu
sīgām pieejām saistībā ar vardarbīgo māšu rehabilitāciju. 

Atslēgvārdi: piesaistes stils, dusmas, vardarbības pārmantojamības pārtraukšana. 

Ir vajadzība skaidrāk izprast cēloņus vardarbībai pret b ē m i e m . lai būtu iespēja 
radīt un attīstīt efektīvākas preventat īvās p rog rammas , kas pal īdzētu šo vardarbību 
novērst vai v ismaz mazināt . Līdzīgi kā citās valstīs, arī Latvijā liels daudzums 
b ē m u cieš no vardarbības. Nesen, izdarot pētījumu ar 4. un 7. klases b ē m i e m . 
2 8 . 8 % norādīja, ka cieš no emocionālas vardarbības ģ imenē , un 17.4% norādīja, 
ka cieš no fiziskas vardarbības ģ imenē (Sebre et al.. 2004) . Šie dati no Latvijas 
b ē m i e m tika salīdzināti ar aptauju rezul tāt iem Lietuvā, kur 3 3 . 3 % b ē m u uzrādīja, 
ka cieš no emocionālas vardarbības ģ imenē , un 2 6 , 0 % uzrādīja, ka cieš no fiziskas 
vardarbības ģimenē. Šī pētī juma rezultātu analīze rāda, ka bērniem, kuri cietuši 
no vardarbības , ir augstāki t rauksmes, depresijas un dusmu/agres i jas rādītāji nekā 
t iem b ē m i e m . kas nav cietuši no vardarbības. 

Lai rastu sākotnēju izpratni par vardarbības cēloņiem. 1998. gadā tika aicināti 
uz diskusi jām profesionāļi , kuri strādā ar bērniem (skolotāji , ārsti, sociālie darbi
nieki, nepi lngadīgo lietu inspektori u. c ) . un vaicāts , ko viņi uzskata par cē loņiem 
vardarbībai pret bērniem. Diskusiju dalībnieki galvenokārt uzsvēra, ka vardarbības 
cēloņi ir saistīti ar ģ imenes ekonomiskajām grūtībām, kas veicina ' ' ne i rozes" un 
pārmērīgu alkohola l ietošanu, kas. savukārt , noved līdz vardarbībai . Profesionāļi 
secināja, ka "vecāki izgāž stresu uz bē rn i em" (Sebre et al.. 1998). Nesenās 
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diskusijās ar rehabilitācijas centru b ē m u audzinātāj iem tika sniegti līdzīgi skaid
rojumi. Daži uzsvēra, ka vardarbības cēlonis ir ' ' v iennozīmīgi a lkohols" , citi atsa
ucās uz ekonomiski saistī t iem ska idro jumiem, p i emēram, ģ imenes materiālajām 
grūtībām vai arī vecāku pārmēr īgo a iz raušanos ar naudas pelnīšanu, kādēļ bērni 
emocionāl i tiek atstāti novārtā. 

Augšminē tā pētī juma rezultāti daļēji apstiprināja šos sabiedrības pr iekšstatus , 
jo b ē m u aptauju rezultātu analīze parādīja, ka vecāku pā rmēr īga a lkohola lieto
šana ir korelatīvi saistīta ar biežāku vecāku vardarbību pret bērn iem, un 12% no 
bērniem atzīmēja, ka ģ imenēs alkohols tiek lietots pārmēr īg i daudz. Tēvi visbie
žāk bija uzrādīti kā šī pārmēr īgā alkohola lietotāji. Tomēr a lkohola l ietošana ir 
tikai viens no vairākiem faktoriem, kas tiek minē t s un pētī ts kā vardarbības cēlo
nis. Pētnieki ASV ir identificējuši virkni r iska faktorus saistībā ar vardarbību pret 
bērniem ģimenē: soc ioekonomiskie faktori, vecāku pārmēr īgā a lkohola 'narkot iku 
lietošana, vecāku psihiatr iskie t raucējumi, mā te s depresija, vecāku atribūcijas stils 
un sabiedrības at t ieksme pret vardarbības i zpausmēm (Friedrich. 1990; Chaffin. 
Kelleher & Hollenberg. 1996). 

Jau vairākus desmit gadus zinātniskajā li teratūrā t iek izvirzīts princips par 
"vardarbības s tarppaaudžu pā rman to j amību" (intergenerational modei of abuse 
transmission) vai ari par "vardarbības pā rmanto jamības c ik lu" (cvcle of intergene
rational abuse). un tiek veikti pētī jumi, lai labāk izprastu šo s tarppaaudžu saistību 
( Kaufman & Ziegler, 1987; Widom, 2000) . Vairākos pēt ī jumos uzrādīts , ka ap
mēram 3 0 % + ' - 5 vecāku, kuri paši cietuši no vardarbības savā bērnībā, turpina 
vardarbīgās uzvedības izpausmes ari at t iecībās ar s av iem bērn iem. 

Vardarbības s tarppaudžu pārmanto jamība ir īpašs p ē t ā m s jau tā jums postpa
domju valstīs tādēļ, ka padomju valdības laikā vardarbība pre t bē rn iem net ika at
pazīta vai atzīta kā p rob lēma, v i smaz ne oficiālā l īmenī, un līdz ar to arī neformā
lajā sociālajā vidē par šo p rob lēmu m a z tika domāts vai runāts . Padomju sistēmas 
publiskā diskursa telpā tika radīts iespaids, ka vardarbība pret b ē m u neeksistēja, j o 
šāda parādība būtu bijusi pretrunā ar ideālo tēlu. ko kult ivēja sociālist iskās valsts 
vadītāji (Sicher et al. . 2000) . Padomju ideoloģijas ie tvaros tika uzsvērts , ka ik
viena pilsoņa galvenais dzīves uzdevums ir darbs un lojalitāte pret valsti, lai celtu 
komun i smu (Zelče. 2003) . Kaut gan sievietei tika piešķir ta "dubul tā s lodze" kā 
aktīvai dalībniecei k o m u n i s m a celšanā un vienla ikus ģ imenes pavarda kopējai , 
netika uzsvērta vajadzība pēc īpašas emoc ionā las vērības un emocionālā sil tuma 
izpausmēm pret saviem bērniem. Čehu psihoanal ī t iķis Mihae l s Sebeks uzskata, ka 
padomju sistēmas rezul tātā bija radušās pat " s ta ļ in i skās" mātes , kuras bija ne vien 
autoritāras un emocionāl i vēsas pret sav iem bērn iem, bet vispār pievērsa min imālu 
uzmanību, j o gandrīz visu savu laiku un enerģiju veltīja, lai attīstīm savas darba 
spējas un karjeras augšupeju (Sebek. 1994). 

Ja p i eņemam, ka arī Latvijā varētu būt s ta rppaaudžu pārmanto jamība no var
darbības, ko viens no vecākiem izcietis savā bērnībā līdz tai uzvedībai , ko viņš 
pauž at t ieksmē pret saviem bērn iem, tad vienlaikus ir nozīmīgi pētīt šīs pā rman
tojamības mehān i smus . Līdz šim pēt ī jumos A S V kons ta tē ts , ka mātes tagadnes 
emocionāla is stāvoklis ir "med ia to r s" starp viņas pagā tnes pieredzi un tagadnes 
uzvedību. Tā, p iemēram, pārciestā vardarbība bērnībā izraisa past ipr inātu emo
cionālu jū t īgumu vai grūtības emocijas savaldīt t agadnē , kas , savukārt , ie tekmē 
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uzvedības izpausmes . Pētījumā, kura rezultāti norāda, ka mātes dusmu l īmenis ir 
saistīts ar vardarbības s tarppaaudžu pārmanto jamību (Di Lillo et a l . 2000) . autori 
skaidro šo saistību ar to. ka bērnībā pārciestā vardarbība rada bezpal īdzības izjūtu. 
Lai pre totos šai izjūtai un kompensē tu to. š iem vecākiem ir past iprināta vajadzība 
noturēt ies varas pozīcijā attiecībās ar saviem bērniem. Šāda pārmērīgi kontrolē
joša a t t ieksme var pastiprināt b ē m u un vecāku konfliktus, kas . savukārt , kāpina 
abpusējas dusmas un noved līdz šo dusmu izpausmei vardarbīgā rīcībā. 

Citi pētījumi norāda uz saikni starp mātes vardarbības pieredzi bērnībā, ta
gadnes disociat īvām iez īmēm un vardarbīgo rīcību (Egeland &. Sussman-Stillmcm. 
1996). Šie autori secina, ka mātes disociat īvās tendences (emocionālās reakcijas 
netiek integrētas ar kognit īvaj iem aspekt iem no šīm a tmiņām) varētu ietekmēt vi
ņas empāti jas spējas; tas noz īmē , ka viņa ir mazāk spējīga izprast sava b ē m a emo
cionālās vajadzības un pret tām adekvāti reaģēt. 

N o teorētiskā v iedokļa skatoties. Dž. Boulbija (Bowlby. 1988; Main & 
Good\\yn, 1984) attīstītā piesaistes teorija ("a t tachment theorv") rada papildu 
iespējas meklēt ska idrojumus s tarppaaudžu pārmanto jamības mehān i smiem. 
Viens no piesaistes teorijas pamatpr inc ip iem ir jēdziens par " iekšējo darbības m o 
del i" ("internai \vorking mode i " ) , kas l īdzinās kognit īvai priekšstatu shēmai -
priekšstats par sevi un savu galveno aprūpētāju savstarpējās attiecībās (p iemēram, 
"māte ir mīloša un gādīga, es esmu šīs mīlest ības un gādības vēr ts") . Šie kognit īvie 
priekšstati ir balstīti uz pagātnes pieredzi , bet tie ie tekmē tagadnes no t ikumu in
terpretācijas, kā ari i e tekmē ekspektācijas un gaidas saistībā ar nākotni . Ja māte 
ir piedzīvojusi pozit īvas attiecības savā bērnībā, viņai būs radusies priekšstatu 
shēma, kas palīdzēs viņai adekvāti izprast un reaģēt pret b ē m a vajadzībām tagad
nē. Turpret im, j a mā tes kognit īvie at t iecību priekšstati , kas radusies bērnībā, būs 
saistīti ar konfliktējošu saskarsmi, ar atraidīšanu, pazemošanu vai ar nekonsek-
ventu atsaucību, tad tāds ar i būs model i s , kas ietekmēs viņas tagadnes uzvedību 
att iecībās ar savu b ē m u . Piesaistes teorijas pētnieki ir norādījuši , ka šo pagātnes 
negat īvās pieredzes ietekmi var mazināt , ja indivīdam rodas pozitīvas attiecības 
ar partneri vai draugiem tagadnē, kā arī ar psihoterapijas palīdzību (Egeland. 
Jacobvitz & Stroufe. 1988). " 

Lai specifiskāk izpētītu "riska faktorus" un "aizsargājošos faktorus", kas at
tiecas uz ar vardarbību pret b ē m u Latvijā, tika izvirzīti šādi galvenie pētījuma 
jautājumi saistībā ar māšu emocionā lo un fizisko vardarbību pret savu b ē m u : 

1. Kādas ir saistības starp mātes vardarbības pieredzi bērnībā, ģ imenes 
materiālo s tāvokli , alkohola lietošanu, sociālo atbalstu un tagadnes 
vardarbīgo uzvedību pret savu b ē m u ? 

2. K ā d a s ir saistības starp mātes vardarbības pieredzi bērnībā, tagadnes 
t raumas s imptomiem (depresiju, t rauksmi, dusmām, disociāciju) un tagadnes 
vardarbīgo uzvedību pret savu b ē m u ? 

3. Kuri no šiem faktoriem ir ar v isnozīmīgākajām ie tekmēm saistībā ar mātes 
emocionāl i vardarbīgo uzvedību pret savu b ē m u (multiplās regresijas 
analīzes rezultātā)? 

4. Kāda ir saistība starp mātes norādī to piesaistes stilu un v iņas tendenci turpināt 
vai pārtraukt s ta rppaaudžu emocionālās vardarbības pārmanto jamību? 
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Metode 

Pētījuma dalībnieces un pētījuma gaita 

Šī pētījuma anal īze balstās uz dat iem, k a s ievākti no 245 mā tēm, kuras ir pie
dalījušās plašākā pētī jumā "Laulība, dz imst ības un pozi t īvu bērnu un vecāku attie
cību veicinošo faktoru izpēte" (Sebre . Ļebedeva & Trapenciere , 2004) . Pētījuma 
dal ībnieces bija 5. un 9. klašu audzēkņu mātes , kā ar i p i rmskolas bērnu mātes . 
Plašāko pētījuma ietvaros 5. un 9. klases audzēkņi pildīja aptaujas skolā un pār
nesa mājās aploksni ar aptaujām, ko pildīt vecāk iem. Pēc izpildīšanas vecāki tās 
ielika klātpievienotā aploksnē ar pas tmarku un pētnieku adresi . P i rmskolas bērnu 
mātēm aptaujas izdalīja audzinātāja. 4 3 % no mā tēm, kuras saņēma aptaujas, tās 
izpildīja un atsūtīja pē tn iekiem. Četras no m ā t ē m , kuras pildīja aptaujas, netika ie
kļautas datu analīzē, j o viņas uzrādīja augstas nol iegšanas tendences pēc "Traumu 
s imptomu aptaujas" rezultātiem. 

Šajā pētījumā iekļautās dalībnieces dzīvoja dažādos Latvijas novados un rajo
nos , gan valsts galvaspi lsētā , gan rajona cent ros , gan mazpi l sē tās : Cēsīs . Priekuļos, 
Ozoln iekos . Jelgavā. Daugavpi l ī . Špoģos . Kuldīgā . A l sungā un Rīgā. Vidējais ve
cums bija 36.23 (s. n. 7, 18). Pēc tautības: 7 0 % bija la tvietes . 2 3 % - krievietes un 
7%- - citas tautības sievietes. Pēc izglī t ības: 1 4 % bija ar vidējo izglītību. 2 7 % - vi
dējo speciālo. 8% - nepabeigtu augs tāko un 4 8 % - pabeigtu augstāko izglītību. 
Pēc ģ imenes statusa: 7 1 % bija precējušās u n dzīvoja kopā ar laulāto draugu. 8% 
nebija precējušās un dzīvoja kopā ar draugu. 6% bija šķīrušās un otrreiz precējušās 
vai dzīvoja kopā ar citu. 1 5 % dzīvoja bez vīra vai cita partnera. 

Pētījuma instrumentārijs 

Bērnības vardarbības pieredze. Bērn ības vardarbības p ieredze tika mērīta, bal
stoties uz aptauju "Bērn ības t raumas aptauja" (Childhood Trauma Ouesrionnaire, 
CTQ) . ko izstrādājis D. Bernst īns (Bernstein et al. 1994) un kas tika papildināta 
ar dažiem specifiskiem papildu apga lvo jumiem šī pēt ī juma nolūkos . Šajā aptaujā 
tika iekļauti 37 apgalvojumi par šādiem bērnu—vecāku att iecību aspekt iem: par 
pozi t īvām vecāku audzināšanas pieejām ( "Ģimenē bija kāds . kuram es varēju 
izstāstīt savas p rob lēmas" ) : par emocionā l i va rdarb īgām pieejām ("Kāds manā 
ģimenē mani izsmēja vai pazemoja" ) ; fiziski vardarb īgām pieejām ("Kāds manā 
ģimenē sita mani tik stipri, ka bija redzami z i lumi vai si t iena pēdas") ; par seksuālu 
vardarbību - ģ imenē vai ārpus tās ( "Vecumā līdz 17 g a d i e m kāds pieaugušais 
vai kāds v ismaz 5 gadus vecāks par mani draudēja ievainot vai apmelot man i . ja 
es nepiekritīšu seksuālai darbībai ar v iņu") . Respondent i katru apgalvojumu no
vērtēja pēc piecu ballu s is tēmas - (1 = "nekad" ; 2 = "v i enu vai divas reizes": 
3 = "dažreiz" ; 4 = "b iež i" ; 5 = "ļoti b iež i " ) . K r o n b a h a alfu rādītāji skalām ir 
no 0.71 līdz 0.87. 

Atbildes uz šiem apga lvojumiem tika anal izētas d ivos veidos . Vispirms 
rēķinājām vidējo rādītāju saistībā ar bērna a tz īmēto vardarbīgās rīcības biežumu, 
kopumā summējot vidējos rādītājus pa če t rām apakšska lām: pozit īvas bērnu—ve
cāku att iecības, emocionā la vardarbība ģ imenē , fiziska vardarbība ģ imenē un sek
suāla vardarbība ģ imenē vai ārpus tās. Otrkārt , saistībā ar kat ru vardarbības veidu 
sadalījām respondentus divās grupās - tie. k a s uzrāda, ka viņi ir cietuši , un tie. kas 
uzrāda, ka viņi nav cietuši no vardarbības. Vardarbības b i ežuma anal īze tika veikta 
pēc aprēķinu formulas, kas izmantota A S V ar vardarbības gadījumu pētī jumiem 
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(Walker, et al, 1999), pēc kura tiek ņemts vērā summēta i s ballu skaits saistībā ar 
katru vardarbības veidu un katram dal ībniekam tiek piešķir ta kategorija "ir c iet is" 
vai "nav ciet is" atbilstoši tam. vai viņa uzrādītais ballu skaits pārsniedz noteikto 
robežu. 

Vecāku vardarbīgā uzvedība tagadnē 

Lai novērtētu, vai vecāki izmanto vardarbīgas audz ināšanas pieejas tagadnē, 
p i rmām kār tām tika izmanto ta aptauja, kas balstīta uz M. Strausa (Straus, 1995) 
izstrādāto Konflikta takt ikas skalu (Conflicī Tactics Scale, CTS) . Šajā aptaujā tiek 
piedāvāti 22 apgalvojumi saistībā ar pozi t īvām un nega t īvām vecāku uzvedības 
i zpausmēm, vērtēti pēc p iecu ballu s is tēmas - līdzīgi kā augšminētajā aptaujā. 
Vecākiem tika lūgts a tz īmēt , kuras pieejas viņi izmanto situācijās, kad rodas dom
starpības starp v iņ iem un viņu b ē m u . Šie novērtējumi tiek summēt i un aprēķināti 
vidējie rādītāji l īdzīgi kā augšminētajā aptaujā divās apakšskalās - emocionālā 
vardarbība un fiziskā vardarbība. Kronbaha alfas rādītāji ir 0.82 emocionā lās var
darbības skalai un 0,64 fiziskās vardarbības skalai. 

Otrkārt , sadalījām respondentus divās grupās: tie. kas uzrāda, ka viņu uzve
dība pret b ē m u ir vardarbīga, un tie. kas uzrāda, ka viņi nav vardarbīgi , runājot 
par katru vardarbības veidu. Saistībā ar emocionālu vardarbību: ja māte uzrāda , ka 
viņa - kaut arī tikai "daž re i z" - izmantojusi kādu no smagāk iem apva ino jumiem 
("Izsmēju vai pazemoju v iņu") vai v i smaz "b iež i " kādu no salīdzinoši v ieglākiem 
apva inojumiem ("Liku v i ņ a m just ies va in īgam") , tā tika uzskatīta par emoc ionā
lu vardarbību. Par fizisko vardarbību: ja mā te uzrādīja, ka viņa "vienu vai divas 
re izes" izmantojusi pat kādu no s m a g ā k ā m formām ("Iespēru vai iesitu ar dūri 
v iņam") vai v i smaz "daž re i z " kādu no salīdzinoši v ieglākajām formām ("Situ vai 
mēģināju sist ar kaut ko v iņam") , tā tika uzskatīta par fizisku vardarbību. Šī analī
zes pieeja ir l īdzīga citos s tarptautiskos pēt ī jumos ar b ē m i e m izmantotajai pieejai 
(Sebre. et al. 2004) . 

Psihosociālie traumu simptomi 

Lai novērtē tu mātes emocijas , tika lūgts atbildēt uz apga lvo jumiem saistībā 
ar savām izjūtām. Šie apgalvojumi ir balstīti uz aptauju, ko izstrādājis J . Brirs 
(J. Briere. 1995) - T raumas s imptomu aptauja (Trauma Svmptom \nventory, TSf) 
pieaugušaj iem. Aptaujā ir 100 apgalvojumi , un tie tiek summēt i šādās apakšska
lās - depresija ("Es jū tos bēdīgs un ne la imīgs)" ; dusmas/agresi ja ("Es jū tos dus
mīgs" ) : t rauksme ("Es uzt raucos") ; disociācija ("Es nespēju izjust savas emoc i 
jas") u. c. Traumas s imptomu aptauja iekļauj ari j au tā jumus par p rob lēmām, kas 
saistītas ar alkohola l ietošanu ("Es esmu nokļuvis nepat ikšanās dzeršanas dēļ") . 
Respondent iem ir j ānovēr tē šie apga lvojumi pēc 4 ballu s is tēmas (0 = "nekad" ; 
1 = "dažre iz" ; 2 = "b iež i" ; 3 = "gandr īz visu laiku") . Šī aptauja iekļauj ari ap-
akšskalu, kas norāda, cik lielā mērā respondents savu s imp tomu noliedz. Kronbaha 
alfu rādītāji apakšska lām ir no 0.77 līdz 0,90. 

Piesaistes stili 

Piesaistes stila mēr ī jumiem tika izmantota Att iecību aptauja (Relat ionship 
Quest ionnai re , Bartholomev & Horowitz. 1991). kas nosaka četrus piesais tes 
stilus: drošo, ar a t t iecībām pārņemto , izvairīgi nora idošo un izvairīgi bai l īgo. 
Vispirms respondentam tiek piedāvāti četru attiecību stilu apraksti , no kur iem 
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sākotnēji jā izvēlas v iens , kurš visatbi ls tošāk raksturo to, kā respondents jūtas 
emocionāl i tuvās at t iecībās, pēc tam katrs no t iem j ānovē r t ē Likerta skalā no 1 
līdz 7, norādot , cik lielā mērā katrs stila apraksts raks turo respondenta attiecības 
(no 1 - "nemaz neraksturo m a n i " līdz 7 - "ļoti līdzīgi m a n " ) . 

Drošais stils norāda uz spēju viegli veidot tuvas at t iecības , uzt icēšanos cit iem 
ci lvēkiem. Aptaujas autori uzskata, ka respondent iem, kas atzīmē drošo stilu, ir 
pozitīva at t ieksme pret sevi un pret ci t iem. 

Izvairīgi bailīgais stils norāda, ka šie cilvēki i lgojas pēc at t iecībām, bet vien
laikus n o tām baidās. Bailēs no atraidī juma viņi v i sb iežāk izvairās veidot tuvas 
attiecības ar cit iem. Viņ iem ir negat īvs pr iekšstats par sevi un negat īvs priekšstats 
par cit iem. 

Ar attiecībām pārņemtais stils norāda uz pārmēr īgu atkarību no cit iem cilvē
kiem. Šie cilvēki sevi uztver negat īvi , bet otru - pozi t īvi (bieži idealizētā veidā) 
un mek lē p ieņemšanu un atzinību no ci t iem, gaidot , ka apkārtēj ie piepildīs viņu 
vajadzību pēc mīlest ību, kuru viņi neizjūt paši par sevi. 

Izvairīgi noraidošais stils norāda uz nora idošu a t t ieksmi pret at t iecībām un 
attiecību noz īmīgumu. Šie cilvēki uzsver savu pašp ie t iekamību un vēlmi bū t neat
karīgiem. Priekšstats par sevi ir ārēji pozi t īvs (pseidopozi t īvs) kā aizsargreakcija 
pret iekšēju nedroš ības izjūtu, bet a t t ieksme pret ci t iem - negatīva. 

Sociālais atbalsts un ģimenes materiālais stāvoklis. Mā tes tika lūgtas novēr
tēt savu izjusto sociālo atbalstu, atbildot uz 5 apga lvo jumiem (p iemēram. "Mani 
draugi pat iešām cenšas m a n pal īdzēt") , kas tika novērtēt i pēc 5 ballu s is tēmas (no 
1 = " n e m a z nepiekr ī tu" līdz 5 = "pi lnīgi p iekr i tu") . K r o n b a h a alfas rādītājs šiem 
vēr tē jumiem ir 0.80. M ā t ē m tika lūgts ari novēr tē t savu ģ imenes mater iā lo stāvok
li, atbildot uz jau tā jumu, kas tipiski bieži izmantots soc io loģiskos pēt ī jumos: "Kā 
jūs novērtē tu jūsu ģ imenes mater iā lo labklāj ību?" ar 5 atbi lžu var iant iem (no 1 = 
"varam atļauties visu. k o vē lamies" līdz 5 = " t rūkst pat nep iec iešamākā") . 

Rezultāti 

Sākotnējā korelāciju aprēķinā tika anal izēta mā tes bērnības vardarbības pie
redzes rādītāji, ģ imenes mater iā lā s tāvokļa novēr tē jums, a lkohola l ietošana un so
ciālais atbalsts saistībā ar viņas pašre izējo emoc ionā lo vai fizisko vardarbību pret 
bēmu . Tika konstatētas noz īmīgas korelāci jas starp pagā tnes vardarbības pieredzi 
un tagadnes vardarbīgo uzvedību pret savu b ē m u (sk. 1. tabulu) . N o šīm korelā-
cijām starp pagātnes un tagadnes vardarbību visl ielākā korelācija ir starp mātes 
uzrādītajiem emocionā lās vardarbības bērnībā rādītāj iem un viņas uzrādīto tagad
nes emocionāl i vardarb īgo uzvedību pre t savu b ē m u r (245) = 0 .33, p < 0 .01. 
Mātes , kuras ir vairāk cietušas no emoc ionā las vardarbības bērnībā, uzrāda, ka 
viņas ir emocionāl i vardarbīgākās pret sav iem bērn iem tagadnē . Šī analīze uzrāda 
ari. ka mātes vardarbības p ieredze bērnībā ir saistīta ar pas t ipr inā tām p rob lēmām 
alkohola lietošanā, r (245) = 0 .18. p < 0 . 0 1 ; kā ari ar pazeminā t i izjusto sociālo at
balstu r (245) = - 0 . 1 7 . p < 0 .01. Savukār t , mātes uzrādī tās p rob lēmas ar a lkohola 
lietošanu ir saistītas ar viņas uzrādī to emocionā l i vardarb īgo uzvedību tagadnē 
pret savu b ē m u r (245) = 0.20, p < 0 .01 . Pastāv negat īva korelācija starp mātes 
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izjusto sociālo atbalstu un viņas uzrādīto emocionāl i vardarb īgo uzvedību tagadnē 
pret savu b ē m u r (245) = -0.18, p < 0 ,01 . Mātes , kuras izjūt vairāk sociā lo at
balstu no ģ imenes un draugiem, uzrāda pozit īvāku at t ieksmi pret saviem bērn iem. 
Nepas tāv korelācijas starp ģ imenes materiālā stāvokļa novēr tē jumu un pagā tnes 
vai tagadnes vardarbības rādītājiem. 

Nākamajā korelāci ju aprēķinā tika analizētas saistības starp mātes bērnības 
vardarbības p ieredzes rādītājiem, t raumu s imptomiem un mātes pašreizējo emo
cionālo vai fizisko vardarbību pret b ē m u (sk. 2. tabulu) . Mātes uzrādītā emoc io 
nālās vardarbība p ie redze bērnībā ir saistīta ar vis iem norādītaj iem t raumu s imp
tomiem, un v isnozīmīgākā korelācija ir starp emoc ionā lās vardarbības pieredzi 
bērnībā un t rauksmi r (245) = 0.34, p < 0 .01 . Mātes fiziskās vardarbības p ieredze 
bērnībā ir saistīta ari ar paaugst ināt iem t rauksmes rādītāj iem r (245) = 0.32. 
p < 0 .01 . Mātes seksuālās vardarbības pieredze bērnībā ir saistīta ar paaugst inā
tiem rādītājiem saistībā ar visiem minētaj iem traumu s imptomiem. Savukār t , pa
augstinātie t raumu s imptomu rādītāji ir saistīti ar mātes vardarb īgo uzvedību pret 
savu b ē m u tagadnē. 

/. tabula 
Māšu uzrādītās bērnības emocionālās, fiziskās un seksuālās vardarbības pieredzes 
rādītāju saistība ar ģimenes materiālo stāvokli, alkohola lietošanu, sociālo atbalstu 

un tagadnes vardarbīgās uzvedības rādītājiem (n = 245) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Emocionālā 
vardarbība 
ģimenē 
bērnībā 

2 Fiziskā 
vardarbība 
ģimenē 
bērnībā 

0,68** 

3 Seksuālā 
vardarbība 
ģimenē vai 
ārpus tās 
bērnībā 

0.26** 0.23** 

4 Ģimenes 
materiālais 
stāvoklis 

0.04 0.04 0.04 

5 Alkohola 
lietošana 

0.18** 0.14* 0.06 -0.07 -

6 Sociālais 
atbalsts 

-0 .17** -0.09 0.10 -0.11 0.01 -

7 Emocionāla 
vardarbība 
pret bēmu 
tagadnē 

0.33** 0.26** 0.20** 0.02 0.20** -0.18** 

8 Fiziska 
vardarbība 
pret bēmu 
tagadnē 

0.32** 0.29** 0.23** 0.03 0.10 -0.07 0.53** 

*p < 0,05: **p<0.01 
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īpaši izteikta ir saistība starp dusmu rādītājiem un mātes emocionāl i vardarbī
go uzvedību pret savu bērnu r (245) = 0 .50, p < 0 .01 . Ar i saistībā ar mātes fiziski 
vardarbīgo uzvedību pret savu bērnu v i snoz īmīgākā korelāci ja ir ar dusmu rādītā
j i em r ( 2 4 5 ) = 0.27, p < 0 .01 . 

Lai analizēto šo dažādo mainīgo savstarpējo ie tekmi , tika veiktas divas at
sevišķas multiplās regresijas analīzes: gan ar mātes emoc ionā lās vardarbības , gan 
ar fiziskās vardarbības rādītājiem kā atkarīgajiem mainīga j iem (sk. 3 . tabulu). Kā 
neatkarīgie mainīgie tika ievadīti šādi rādītāji: mātes emocionā lā vardarbība bēr
nībā, fiziskā vardarbība bērnībā, mā tes dusmas , depresi ja , t r auksme, disociācija, 
sociālais atbalsts, a lkohola l ietošana un mater iā lā s tāvokļa novēr tē jums. 

2. tabula 
Māšu uzrādītās bērnības emocionālās, fiziskās un seksuālās vardarbības pieredzes 

rādītāju saistība ar traumas simptomu un tagadnes vardarbīgās uzvedības 
rādītājiem (n = 245) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Emocionālā 
vardarbība 
ģimenē 
bērnībā 

-

2 Fiziskā 
vardarbība 
ģimenē 
bērnībā 

0.68** -

Seksuālā 
vardarbība 
ģimenē vai 
ārpus tās 
bērnībā 

0.26** 0.23** -

4 Depresija 
0.24** 0.10 0 17** -

5 Dusmas 
0.25** 0.19** 0.13* 0.52** -

6 Disociācija 
0.24** Q 1^** 0.14* 0.63** 0.44** -

7 Trauksme 
0.34** 0.32** 0.19** 0.67** 0.64** 0.60** -

8 Emocionāla 
vardarbība 
pret bērnu 
tagadnē 

0,33** 0.26** 0.20** 0.34** 0.50** 0.34** 0.35** -

9 Fiziska 
vardarbība 
pret bēmu 
tagadnē 

0 3 1 * * 0.24** 0.23** 0.09 0,27** 0.13* 0.10** 0.53** -

*p < 0.05; **p<0.01 
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Rezultāti rāda. ka visspēcīgākā ie tekme ir no mātes dusmu 'agres i jas rādītājiem, 
kas skaidro 1 6 % no visas iespējamās sakarības ar emocionāl i vardarb īgo rīcību (beta 
= 0 .35. p< 0.01) un 6% no visas iespējamās sakarības ar fiziski vardarbīgo rīcību 
(beta = 0.25, p< 0.01). Saistībā ar emocionālo vardarbību pret b ē m u mātes bēr
nībā piedzīvotā emocionā lā vardarbības skaidro papildu 3%- ietekmi pret tagadnes 
vardarbību, un mātes mater iā lās labklājības t rūkuma vēr tē jums skaidro 2 % ietek
mi. Kopīg i šie atkarīgie mainīgie skaidro 2 3 % no ie tekmes attiecībā pret mātes 
emocionālo vardarbību pret b ē m u tagadnē. Ievadot visus augšminētos mainīgos 
attiecībā pret fizisko vardarbību pret b ē m u . vienīgi mā tes dusmu l īmenis ir ar 
neatkarīgu skaidrojošu ietekmi. 

i . tabula 

Multiplās regresijas analīzes rezultāti ar mātes emocionālo vai fizisko vardarbību 
pret bērnu kā neatkarīgo mainīgo 

Multiplās regresijas analīzes rezultāti ar mātes emocionālo vardarbību 
pret bērnu kā atkarīgo mainīgo (n = 134) 

R : pielāgotais 
R : t B Beta 

Mātes dusmu līmenis 
(TSI) 0.16 0.16 4 4Q** 0.30 0.35 

Mātes emocionālās 
vardarbības pieredze 
bērnībā, ģimenē (CTQ) 

0.20 0.19 2.45* 0.14 0.19 

Mātes materiālās 
labklājības trūkuma 
vērtējums 

0.23 0.21 0.12 0.17 

Multiplās regresijas analīzes rezultāti ar mātes fizisko vardarbību 
pret bērnu kā atkarīgo mainīgo (n = 134) 

Mātes dusmu līmenis 
(TSI) 0.06 0.06 2.98** 0.07 0.25 

* p < 0 . 0 5 ; **p< 0.01 

Kat rs bērnības p ieredzes rādītājs un katrs t raumas s imptoms tika ievadīts at
sevišķā regresiju analīzē, lai konstatētu to savstarpējo ietekmi. Standart izēt ie beta 
koeficienti norāda nozīmīgas sakarības (p<0,001) starp mā te s emocionālo un fizis
ko vardarbības pieredzi ģ imenē bērnībā, t raumas s imptomiem (dusmas, depresija 
un disociācija) un emocionāl i vardarbīgo rīcību pret b ē m u tagadnē (sk. 1. at tēlu). 

Lai atbildētu uz jautā jumu par piesaistes stila atšķir ībām mātēm, kuras turpi
na vai neturpina vardarbību pret b ē m u . tika veikts gadījumu biežumu procentuāls 
sal īdzinājums (sk. 4. tabulu) . Visas mātes , kuras bija atbildējušas uz j au tā jumiem 
par savu pašreizējo piesaistes stilu, tika iedalītas grupās vispirms pēc pr incipa - ir 
vai nav vardarbības p ieredze bērnībā: mā tes , kuras bērnībā nav cietušas n o emo
cionālās vardarbības ģ imenē (n = 181,79%): mātes, kuras bērnībā ir cietušas no 
emocionālās vardarbības ģ imenē (n = 49 .21%) . Šī otrā grupa - no emocionā lās 
vardarbības bērnībā cietušās mātes - tika vēlreiz iedalītas divās grupās : mātes , 
kuras turpina vardarbību pret savu b ē m u (n = 16.33%). un mātes , kuras '•pārrauj 
vardarbības ciklu'" un neturpina vardarbību pret savu b ē m u (n = 33 .67%) . 



90 PSIHOLOĢIJA 

1. att. Modelis, kas norāda saistību starp mātes pārciesto vardarbības pieredzi ģimenē 
bērnībā, traumas simptomiem un viņas emocionāli vardarbīgo uzvedību pret 
bērnu tagadnē. Attēlā norādīti standartizētie beta koeficienti, kas attiecas uz 
katra mainīgā saistībām ar otru 

**p< 0.001 

4. tabula 

Mātes uzrādītais piesaistes stils procentos saistībā ar mātes vardarbības pieredzi 
bērnībā un tagadnes emocionālo vardarbību pret bērnu 

Visas 
mātes 
(n = 
230) 

Mātes, kuras 
nav cietušas no 

emocionālas 
vardarbības 

(n = 181) 

Mātes, kuras 
ir cietušas no 
emocionālas 
vardarbības 

(n = 49) 

Mātes, kuras 
turpina 

vardarbību 
pret savu bērnu 

(n = 16) 
3 3 % 

Mātes, kuras 
"pārrauj 

vardarbības ciklu" 
(n = 33) 

67% 

A Drošs 48% 53% 27% 25% 27% 
B Izvairīgi 
bailīgs 15% 13% 22% 19% 24% 

CAr 
attiecībām 
pārņemts 

2 1 % 19% 3 1 % 4 4 % 24% 

D Izvairīgi 
noraidošs 16% 15% 20% 13% 2 4 % 
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Šajā analīzē parādās vairāki īpaši vērā ņemami aspekti . Atbilstoši teorētis
kajam pr iekšsta tam m ā t e s , kuras nav cietušas no vardarbības , uzrāda visdrošāko 
piesais tes stilu ( 5 3 % no šīm mātēm iepret im 2 5 - 2 7 % no mā tēm, kuras ir cietušas) . 
Mātes , kuras ir cietušas n o vardarbības bērnībā, visbiežāk uzrāda "ar at t iecībām 
p ā r ņ e m t o " piesaistes stilu (31%) . Mātes , kuras turpina emocionā lo vardarbību pret 
savu bērnu tagadnē , uzrāda procentuāl i visizteiktāko "ar att iecībām p ā r ņ e m t o " 
piesaistes stilu ( 4 4 % ) . Savukārt , mā tes , kuras "pārrauj vardarbības ciklu", atšķiras 
no iepriekšējās grupas : mazāk no šīm m ā t ē m atzīmē ar at t iecībām pārņemtu stilu 
( 2 4 % vs . 4 4 % ) , bet sal īdzinoši vairāk - izvairīgi nora idošo stilu ( 2 4 % vs. 13%). 

Izt irzājums 

Šī pētījuma galvenais mērķis bija izpētīt vardarbību veicinošos "riska fakto
rus" Latvijas pašreizējā soc ioekonomiskā kontekstā saistībā ar mātes vardarbīgo 
rīcību pre t b ē m u . kā arī izpētīt vardarbības s tarppaaudžu pārmantojamības saistību 
ar māšu uzrādītaj iem piesaistes sti l iem. Pētī juma rezultāt i rāda. ka mātes uzrādītā 
emocionāl i vardarbīgā rīcība pret b ē m u tagadnē ir saistīta ar viņas bērnībā pārcies
to vardarbību, kā ari ar viņas emocionāla jām reakci jām tagadnē , it īpaši runājot 
par d u s m u l īmeni. Pārmēr īga a lkohola l ietošana ir saistīta ar pastiprinātu emo
cionālu vardarbību pret b ē m u . Savukār t , sociālais atbalsts tiek uzrādīts kā "aiz
sargājošs faktors" ar negat īvu korelāciju pret tagadnes emocionā lo vardarbību -
līdzīgi kā pēt ī jumos A S V (Egeland. Jacobvitz & Stroafe, 1988). Tomēr, kad visi 
šie potenciāl ie "r iska faktor i" un "aizsargājošie faktori" tiek ievadīti mul t ip lās reg-
resijas anal īzē ar emoc ionā lo vardarbību tagadnē kā a tkar īgo mainīgo, ietekmējo
šie faktori ir mātes dusmu/agresi ju l īmenis , mātes pārciestā emocionālā vardarbība 
bērnībā un mātes negat īvais vērtējums par savu mater iā lo stāvokli . 

Tātad pētījuma rezultāti daļēji apst ipr ina diskusijās ar profesionāļ iem iegūtos 
iepr iekšminētos secinājumus: vardarbības cēloņi - ekonomiskie faktori un vecā
ku a lkohol isms ir savstarpēji saistīti. Arī šī pētījuma korelāciju analīzes rezultā
ti norāda , ka a lkohola l ietošana mātei ir saistīta ar viņas emocionāl i vardarbīgo 
rīcību pret b ē m u . Savukārt , mult iplās regresijas analīze norāda uz mātes mate
riālās labklājības vēr tē juma nozīmi - tās mātes , kuras norāda uz nepie t iekamu 
materiālu nodroš inā jumu, norāda ari uz biežāku emocionā lu vardarbību pret savu 
bēmu. Latvijas 5. un 9. klases audzēkņi līdzīgi min saistību starp vecāku pār
mēr īgo a lkohola l ietošanu, ģ imenes finansiālām grūt ībām un vecāku vardarbīgo 
uzvedību (Sebre. Ļebedeva & Trapenciere , 2004) . Pēt ī jumos A S V arī tiek no
rādīts uz soc ioekonomisko apstākļu un pārmēr īgas a lkohola l ietošanas negat īvo 
ietekmi uz vecāku rīcību pret saviem b ē m i e m (Friedrich. 1990; Chaffin. Kelleher 
& Hollenberg. 1996). Tomēr šie aspekti - ekonomiskais un ar a lkoholu saistītais -
nav vienīgie un nav galvenie pēc pētī juma rezultāt iem. Pēc iespējas precizēt šo 
ietekmju saistību ir nozīmīgi , lai radītu sabiedrībā atbi ls tošāku izpratni par vardar
bības cē loņiem - j a sabiedrība uzskata, p iemēram, ka visa vaina ir ekonomiskos 
apstākļos, galvenais uzdevums vardarbības apkarošanai būtu it kā ekonomis t iem. 

Savukārt , šī pētī juma rezultāti norāda uz psiholoģiskaj iem faktoriem kā no
teicošajiem saistībā ar mātes vardarbību pret bēmu. Mātes dusmu līmenis un vi
ņas bērnībā pārdzīvotā emocionālā vardarbība tika statistiski izvirzīti kā galvenie 
ietekmējošie faktori saistībā ar viņas emocionālo vardarbību pret b ē m u tagadnē. 
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Kā iepriekš minēts , ar i ASV pēt ī jumos dusmas parādījās kā nozīmīgs faktors 
starp bērnības vardarbības pieredzi un tagadnes vardarb ību (Di Lillo et al.. 2000) . 
Bērnības vardarbības pieredzes rezul tātā m ā t ē m biežāk ir pastiprināts dusmu lī
menis , kā ari biežāk past iprināts depresi jas , disociāci jas un t rauksmes l īmenis. 
Bērnības trauma ir saistīta ar grūt ībām kontrolē t un regulēt savas emoci jas , kas 
savukārt noved līdz ffustrācijai un nekont ro lē ta i , agresīvai rīcībai pret savu bēr
nu. Mātes ar depres īvām iez īmēm pašas ir ar pazeminā tu enerģijas l īmēm un pa
zeminātu pašvēr tē jumu. reizēm bezpa l īdz ības iz jūtām; tas ie tekmē, kā viņas uz
tver un interpretē savu bērnu rīcību, neret i to interpetējot neatbilstoši situācijai kā 
problemātisku (Schuetze & Eiden. 2005) . Disocia t īvās tendences var ie tekmēt mā
tes empāti jas spējas, kas savukārt noz īmē , ka viņa ir m a z ā k spējīga izprast sava 
bērna emocionālās vajadzības un uz tām adekvāt i reaģēt (Egeland & Sussman-
Stillman. 1996). 

Pētījuma rezultāti norāda ari. ka šo saikni s tarp pagātni un tagadni nevar skaid
rot vienīgi ar sociālās iemācīšanās pr incipu, t. i., mā te it kā vienkārši atdarina to 
uzvedību, ko viņa ir " iemācī jus ies" no sav iem v e c ā k i e m . Pētī juma rezultāti rāda, 
ka arī bērnībā pārdzīvotās fiziskās un seksuālās vardarb ības rādītāji ir saistīti ar 
mātes emocionālās vardarbības rādī tāj iem tagadnē . Tas n o z ī m ē , ka dažādu veidu 
bērnības vardarbības t raumas ie tekmē indivīda emoc ionā lo stāvokli tagadnē un 
spēju vai nespēju kontrolēt un modu lē t savas emoci jas , it īpaši situācijās, kad ro
das kādi konflikti vai p rob lēmas . 

Piesaistes teorijas pamatpr inc ip i pa l īdz labāk izprast saikni starp pagātnes pie
redzi, tagadnes emoci jām, tagadnes pr iekšs ta t iem un tagadnes uzvedību. Savos 
apsvērumos Dž. Boulbijs ir pievērsis īpašu uzmanību tieši dusmu noz īmīgumam 
un analizējis dusmu funkcionālos un disfunkcionālos aspektus (Bowlby, 1988: 
Kesner & McCemy, 1998). Boulbi js m m . ka d u s m u funkcionālais aspekts rodas 
nedrošību izraisošās situācijās - j a bērns nonāk nedrošā situācijā, mātē . nojaušot 
vai apzinoties šo nedrošību, rodas t r auksme un d u s m a s , kas pal īdz viņai mobi l izē
ties un mainīt situāciju, lai bērna drošība tiktu at jaunota. Ja bērns atrodas nedro
šībā ilgstoši un māte nav spējīga v iņam radīt drošību, g a n bē rnam, gan māte i var 
rasties ilgstošas dusmas un t rauksme, kas . savukārt , var novest p ie agresīvas un 
bē rnam kaitējošas uzvedības . Mā te s emoc ionā la i s s tāvoklis tagadnē var ari ietek
mēt v iņas gaidas un to . kā viņa interpretē sava bērna uzvedību (Schue t ze & Eiden, 
2005; Fitzgerald et al. . 2005). Ja mātei ir veidojusies pozi t īva priekšstatu shēma 
par b ē m u - v e c ā k u at t iecībām, viņai būs pozi t īvas ekspektāci jas un gaidas no at
t iecībām ar savu bērnu. Ja šī pr iekšs ta tu shēma ir vērsta uz noraidījumu, līdzīgas 
varētu būt mātes ekspektācijas un bērna uzvedības interpretācijas. P iemēram, j a 
bērns aiz noguruma sāk niķoties, māte ar nega t īvām ekspektāci jām var interpretēt 
bērna uzvedību kā sevis noraidīšanu un reaģēt ar d u s m ā m un agresiju. 

Šajā pētījumā norādī tā saikne starp " p ā r ņ e m t o " piesais tes stilu un vardarbības 
pārmantojamību no v ienas paaudzes uz otru pa l īdz m u m s labāk izprast ari var
darbības kognitīvos aspektus . P ē c piesais tes teorijas "iekšējās darbības modeļa" , 
kognit īvo priekšstatu shēmas , ir izvirzīts p i e ņ ē m u m s , ka "pā rņemta i s" piesaistes 
stils ir saistīts ar neskaidru , pārsvarā negat īvu un nedrošu priekšstatu par sevi . un 
neskaidru, divdabīgu priekšstatu par māt i - māte ir nekonsekven ta , reizēm mīloša 
un gādīga, re izēm ne jauka vai nora idoša , nodarb inā ta ar savām vajadzībām, kas 
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izriet no viņas personīgajām raizēm (Bowlby, 1988; Main & Goodwyn, 1984). 
Šie ambivalent ie , d ivdabīgie priekšstati , kas raksturīgi " p ā r ņ e m t a m " piesaistes 
stilam, ir savukārt saistīti ar past ipr inātām dusmām - i lgs tošām disfunkcionālām 
d u s m ā m . Mātes , kuras cietušas no vardarbības bērnībā un tagadnē uzvedas var
darbīgi pret sav iem bērn iem, nespēj adekvāt i kontrolēt savas dusmas , bet tajā pašā 
laikā ir ar neskaidru priekšstatu par to . kādām vajadzētu būt pozi t īvām bērnu un 
vecāku at t iecībām. V iņām trūkst šo priekšstatu, kas pal īdzētu izprast, kā vajadzētu 
reaģēt uz b ē m a vajadzībām. 

Neformālās un formālās intervijās mātes norādījušas, ka tieši šis kognit īvais 
aspekts - tieši " z i n ā š a n a s " par pozitīvu b ē m u - v e c ā k u att iecību veidošanu bijušas 
izšķirīgas saistībā ar to, vai viņas turpina vai "pār rau j" šo vardarbības s tarppaau
džu pārmanto jamības ciklu. Tā. p iemēram, kāda 32 gadus veca b ē m a māte stāstīja, 
ka viņas māte esot spilgti izpaudusi šo nekonsekvenci - v iņas mātei bi jušas "kra
sas garas tāvokļa maiņas . Ja m a m m a i bija labs garas tāvokl is , mēs varējām fantas
tiski pavadīt laiku. Diemžē l bieži vien viņai bija slikts garas tāvokl is , un tad galve
nais - netrāpīt ies zem 'kars tas r o k a s ' " (Sebre . Ļebedeva & Trapenciere . 2 0 0 4 . 40. 
lpp.). Savukārt , šī intervētā māte bija izlēmusi , ka vēlas audzināt savus bērnus, 
izmantojot atšķirīgas pieejas , kas vērstas uz pozit īvu at t ieksmi, nevis uz sodīšanu 
un kaunināšanu. Viņa stāsta, ka šīs atšķirīgās pieejas v iņa lielā mērā guvusi un ie
mācījusies no " jaunās , m o d e r n ā s " l i teratūras par b ē m u audzināšanu. 

Pašreiz Latvijā z ināšanas par poz i t īvām b ē m u audzināšanas pieejām tiek iz
platītas ne vien ar populārz inātniskās li teratūras pal īdzību, bet arī ar vecāku ap
mācību p r o g r a m m ā m , p i emēram. B ē m u emocionālās audz ināšanas p rogrammu, 
kas Latvijā uzsākta 2 0 0 4 . gadā (Lendija & Ozola. 2004) . Jautājums par apmācību 
p rog ram m u efektivitāti ir nozīmīgs , un to vajadzētu specifiskāk analizēt turpmā
kos pēt ī jumos, izmantojot gan kvanti tat īvās, gan kval i ta t īvās metodes . Šī pētījuma 
rezultāti rāda. ka mā te s , kuras "pā r rau j " s tarppaaudžu vardarbības pārmantojamī
bu, b iežāk uzrāda "izvair īgi no ra idošo" piesaistes stilu nekā mātes , kuras norā
da, ka viņas turpina vardarbīgo uzvedību. "Izvairīgi nora idoša i s" stils ir visbiežāk 
saistīts ar spējām kontrolē t savas emoci jas , reizēm līdz emociju pilnīgai apspie
šanai (Main & Gooduyn. 1984). bet līdz ar to šīs mātes mazāk izpauž tiešu var
darbīgu rīcību. Indivīdi ar '"izvairīgo" piesaistes stilu nereti ir tendēti pievērsties 
un attīstīt vairāk tieši savas kognit īvās spējas, tādēļ šīs mā te s varētu būt īpaši at
saucīgas pret iespējām papildināt savas zināšanas b ē m u audzināšanā. 

Šī pētī juma pozit īvie aspekti ir saistīti ar dažādo main īgo savstarpējās ietek
mes izpēti , turpretī daudzi līdzīgi pētījumi norobežojas ar kādas bērnībā pārciestas 
t raumas un vienas emoci jas savstarpējās saistības izpēti. Šajā pētījumā iesaistī
tās mā tes bija no vis iem četriem Latvijas novadiem, gan no galvaspilsētas, gan 
no rajona centra pi lsētām un mazpi lsē tām. Pētījuma ierobežojumi ir saistīti ar to. 
ka rezultāti balstās uz mātes aizpildīto aptauju analīzes. Darbu vajadzētu turpināt 
ar padzi ļ inā tām intervijām un b ē m a - m ā t e s kopējās mij iedarbības novērojumiem. 
Turpmākos pētī jumos par šiem jau tā jumiem būtu vē lams aptaujāt, intervēt un no
vērot ar i tās mātes , kuras nav izpildījušas un atsūtījušas aptaujas, j o pētījumā ne-
piedalījušo māšu vidū. vist icamāk, ir ari tās mātes , kuras vismazāk rūpējas par 
saviem bērniem. Papi ldus vēl vajadzētu kontaktēties ar to b ē m u mā tēm, kurn bērni 
vispār neapmeklē skolu. Būtu it īpaši svarīgi izpētīt šo m ā š u vardarbīgās rīcības cē
loņu mijsakaribas . lai mazinātu vai novērstu viņu potenciāli vardarbīgo uzvedību. 
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Pētījuma rezultāti nepārprotami norāda uz d u s m u izpausmju saistību ar māšu 
vardarbību pret bērniem un māšu bērnības p ieredzes ie tekmi šajā sakarā. Arī citi 
psiholoģiskie, sociālie un ekonomiskie faktori ir saistīti ar mātes vardarbīgo rīcī
bu. Tas norāda, ka nepiec iešams pievērst l ielāku u z m a n ī b u un analizēt tās situāci
jas , kur parādās un pārklājas vairāki "r iska faktori". Šo " r i ska faktoru" savstarpējā 
saistība norāda arī. ka nepiec iešama "kompleksa" , daudzpus īga rehabilitācijas pie
eja - vardarbīgajām m ā t ē m jāpal īdz atpazīt un izprast savas bērnības pieredzes 
ietekmi, viņām j ā i emācās j aunas , pozi t īvākas , adapt īvākas audzināšanas pieejas 
un metodes , kā kontrolēt savas dusmas . 
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Summarv 
The aim of this studv was to examine "risk factors" and "protective factors" which are 
associated with mother s emotional abuse ofher child. and to e.vplore the relationship be-
t\veen mother s attachment snle and the continuation vs. discontinuation of abuse. The 
stuch' sample ineluded 245 mothers who completed guestionnaires regarding their child
hood historv of abuse. psvchosocial svmptoms. alcohol abuse. financial situation. social 
support and mother s current behavior toward her child. Resulls indieale that mother 's 
emotionallv abusive behavior toward her child is associated with her own childhood expe-
rience of abuse. ratings of anger. depression and dissociation. alcohol abuse. and lowered 
perceptions of the familv s financial situation. Social support was found to be a "protective 
faclor". associated negalivelv with mother s abusive behavior. Upon entering all oj the 
"risk factors" and "protective factor" together in a multiple regression analvsis \vith 
mother s emotional abuse ofher child as the dependent variable. anger ratings proved to 
be the strongest predietor. with mother s childhood e.vperience of emotional abuse and her 
perception of her financial situation as additional contributing factors. The resulls of the 
stucb,' implv that there is a neēd for multi-dimensional treatment approaches. 
Kev vvords: attachment snle. anger and discontinuation of abuse. 
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Iekšējās saskaņotības izjūtas 
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e-pasts: A n d a . U p m a n e f ā l u . l v 

Rakstā ir sniegts pārskats par iekšējās saskaņotības izjūtas (ĪSI) pētījumiem psiholoģijā 
pēdējo sešu gadu laikā. Tiek apskatītas jaunākās atziņas par ISI saistību ar dažādiem fakto
riem. Jaunāko publikāciju analīze ļauj secināt, ka ISI koncepcija kopš tās izveides pagājušā 
gadsimta 80. gados ir mainījusies, tai pievēršas jauni autori, kas papildina vai apstrīd Ārona 
Antonovska piedāvāto ISI modeli. Jaunākajos pētījumos iezīmējas pretrunīgas tendences 
par ĪSI dzimumatšķiribām. bērnības faktoru ietekmi un ISI stabilitāti. Jaunas atziņas par ISI 
saistību ar fizisko veselību, sociālo atbalstu un psiholoģisko labklājību, kā arī ISI saistību ar 
trauksmi un depresiju netiek sniegtas, pētījumi apstiprina agrākajos gados veikto pētījumu 
rezultātus. ISI pētījumi pēdējos gados ir gājuši ārpus klīniskās psiholoģijas robežām, pie
audzis ari ISI pētījumu skaits organizāciju psiholoģijā. 
Atslēgvārdi: iekšējās saskaņotības izjūta, stresa pārvarēšana, psiholoģiskā labklājība. 

ISI jēdziens Latvijas psihologu redzes lokā nonāca ap 1998. gadu. 2000 . gadā 
notika darbs pie ISI izpētes metodikas adaptāci jas A. Veilandes un N. Bahmačovas 
maģistra darbos, ari šobrīd Latvijas Univers i tā tē ISI tiek pētīta vairāku maģistra , 
bakalaura un kursa darbu ietvaros. 

Ārona Antonovska izveidotā ISI koncepci ja 

Pētot cilvēku t raumatiskos pā rdz īvo jumus nacis t iskā režīma laikā. Izraēlas 
medicīnas socioloģijas profesors Ārons Antonovsk is (Antonovskŗ) meklēja at
bildes uz jautājumiem, kā ci lvēks saredz dzīvi, kas c i lvēkam pal īdz tikt galā ar 
smagām dzīves si tuācijām, kāpēc ārēji vienādi ne labvēl īgos , krīzi rosinošos ap
stākļos ir cilvēki, kas saglabā pie t iekami labu emoc ionā lo , garīgo un fizisko ve
selību? ĻAntonovsh; 1985. 121). Lai rastu atbildes uz š iem jau tā jumiem, 1979. 
gadā Antonovskis izveidoja salutogēnā vesel ības mode ļa koncepci ju , kura būtiska 
sastāvdaļa ir iekšējās saskaņotības izjūta (sense of coherence) (tālāk tekstā ISI) ko 
autors piedāvā kā j aunu jēdzienu, kas raks turo ci lvēka spēju pārvarēt dzīves stresu 
un krīzes situācijas, veidot veiksmīgāku dzīvi. 
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Antonovska ieviestais jēdziens , . sa lutoģenēze" (no lat. vai. salutis - veselī
ba, n o gr. vai. genesis - izcelšanās) ir pretējs tā laika vesel ības aprūpē populāra
j a m j ēdz ienam „pa toģenēze" (no gr. vai. pathos - s l imība, genesis - izcelšanās). 
Salutogēnā mode ļa pieejā uzsvērts , ka cilvēkā vienmēr ir iekšējie resursi . Resursi 
ir kā starpnieki, kas a izkavē stresoru negat īvo ietekmi, tādējādi pasargājot indivīdu 
no sabrukuma. Šie resursi var būt internāli (iekšēji), p iemēram, pašcieņa, ekster-
nāli (ārēji), p i emēram, v ide . kultūra, kā arī kognitīvi (spēja iemācīt ies , kā tikt galā 
ar stresa izraisītajām sekām) . Intemālie un ekstemāl ie resursi bieži ir savstarpēji 
saistīti, un ci lvēks tos akumulē , gūstot pieredzi dzīves laikā. Par svarīgiem tiek uz
skatīti arī psihosociāl ie resursi - materiālais stāvoklis, labvēlīgi sociālās un darba 
vides apstākļi u. c. Antonovskis uzskata, ka resursu pieejamība un daudzums ir at
karīgs gan no sociālā un vēsniriskā konteksta , gan ari no vides un bērna audzināša
nas mode ļ i em ģ imenē (Antonovskŗ, 1987). Pastāvot spēcīgai salutogēnai s is tēmai , 
ir iespējams augstāks iekšējās saskaņotības izjūtas l īmenis (Antonovsk\\ 1987). 

Līdz ar salutogēnā veselības modeļa koncepci ju Antonovskis veselības aprūpē 
ieviesa j aunu pieeju, par svarīgāku uzskatot noskaidrot nevis tos faktorus, kuru 
dēļ rodas problēmas , bet gan tos faktorus, kas nosaka veselību (ne tikai fizisko, 
bet arī garīgo vesel ību) un kas pal īdz c i lvēkam veiksmīgi tikt galā ar dažādiem 
sarežģī jumiem. 

Antonovskis definē: "Iekšējās saskaņotības izjūta ir globāla dzīves uztveres 
izjūta, kura pauž . kādā līmenī indivīdam piemīt pastāvīga, ilgstoša un tajā pašā 
laikā d inamiska pārl iecības izjūta, ka 

• stimuli, kurus rada viņa iekšējā un ārējās vide. dzīves gaitā ir s trukturē
ti, paredzami un izskaidrojami; 

• v iņam ir p iee jami resursi , lai pārvarētu dažādus stresorus; 
• dzīves izaicinājumi ir vērti, lai atbildētu uz t iem. tiktu galā ar t iem vai 

pieņemtu tos kā savas dzīves sas tāvdaļu" (Antonovskŗ, 1987, p . 218). 

Iekšējās saskaņot ības izjūtu veido trīs savstarpēji cieši saistīti komponent i : 
1) spēja tikt galā ar dzīves sarežģī jumiem (manageabilitŗ) - instrumentālais 

komponents ISI koncepcijā, kas raksturo, cik lielā mērā indivīdam ir 
pārl iecība, ka viņš nepieciešamības gadījumā spēs atrast gan iekšējos, gan 
ārējos resursus; 

2) spēja saprast dzīvi (comprehensibUitŗ) - kogmtīvais komponents ISI 
koncepcijā, kas attiecas uz to, cik lielā mērā ci lvēks uztver iekšējos un 
ārējos s t imulus kā skaidrus, sakārtotus, strukturētus un saistītus; pretstatā 
haotiskai , neprognozējamai un fatālai stimulu un no t ikumu uztverei. 

3) spēja piešķirt j ēgu savai dzīvei (meaningfulness) - mot ivāci jas komponen t s 
ISI koncepcijā, kas attiecas uz to. cik lielā mērā ci lvēks emocionāl i 
iesaistās dzīvē. Tajā ietilpst spēja veidot mvas att iecības, ticība un darbs . 
Autors to uzskata par svarīgāko komponentu , lai ve idotos ve iksmīga dzīve 
(Antonovskŗ. 1987) . 

Autors uzskata, ka veselību ietekmē iekšējās saskaņotības izjūtas spēks , kas 
rodas visu trīs komponen tu mijiedarbības rezultātā (Antonovskŗ, 1987). .Arī j aunā
kie pētī jumi apst iprina Antonovska ideju, ka, neraugot ies uz to. kāda ir veselība, 
c i lvēkiem ar augstu iekšējas saskaņotības izjūtas līmeni ir labāka dzīves kvali tāte 
(Buchi, Senskŗ & Allard, cit. Strang & Strang. 2001). 
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Cilvēki, kuriem ir augsta (stabila) iekšējās saskaņot ības izjūta, ir cilvēki ar 
pozitīvu un opt imist isku skatu uz dzīvi , viņi vairāk spēj kontrolēt savu dzīvi, 
panāk pozitīvu situācijas risinājumu, v ieglāk pārdz īvo no t ikumus bez stresa un 
t rauksmes, v iņiem ir l ielāka skaidrība pa r dzīves m ē r ķ i e m un dzīves jēgas izpratne 
(Anronov.sk)' & Sagŗ, 1986). 

Pēdējo gadu pētī jumos parādās arvien va i rāk pierādī jumu, kas liek apšaubīt 
Antonovska deklarēto ISI nemainību, stabilitāti un universā lumu. 

ĪSI izpētes metode un pētījumi Latvijā 
Iekšējās saskaņotības izjūtas izpētē pasau lē pama tā tiek izmantotas divas 

Antonovska izstrādātās ISI aptaujas versijas (pi lnā versi ja - 29 jautājumi un sa
īsinātā versija - 1 3 jautājumi) (Sense of Coherence Ouestionnaire. Antonovskv. 
1987). 

Testa iekšējā validitāte un t icamība An tonovska 1987. gadā veiktajā pētījumā 
ir augsta (Kronbaha alfa variē no 0.84 līdz 0,93) . 1988. gadā H o l m s ar kolēģiem 
apstiprina šos rādītājus, bet pēt ī jumos iesaka izmantot kop īgo rādītāju un izvairī
ties n o skalu atsevišķas l ietošanas. 1990. gadā Frencs n o n ā k pie secinājuma, ka 
iekšējās saskaņotības izjūtas skala ir v iendimensi jas me tod ika ar vienu pamatfak-
toru, kas mēra iekšējās saskaņotības izjūtu (McSherrY. Holm. 1994). 

Latvijā iekšējās saskaņot ības izjūtas pētī jumi a izsākās 2000. gadā. kad ISI me
todiku maģistra darbos Latvijā adaptēja Agi ta Veilande u n Natāli ja Bahmačova . Arī 
Latvijā adaptētajā var iantā testa iekšējā val idi tāte un t icamība ir augsta (Kronbaha 
alfa 0.84 pētījumos var iē no 0.83 līdz 0,86). 

Maģistra darbā ISI ir apskatījusi I. Rūt iņa 2 0 0 3 . gadā , secinot, ka pas tāv sais
tība starp ISI un paš īs tenošanās līmeni s ievie tēm (Rūtiņa. 2003). 

I. Šūpulnieces 2 0 0 5 . gadā veiktajā pēt ī jumā par ISI , izdegšanu un depresiju 
bērnu sociālās aprūpes darbiniekiem saistībā ar darba s tāžu tika izdarīts nozīmīgs 
secinājums, kas prasa tālāku izpēti, - ISI rādītāji statistiski ir ievērojami zemāki 
bērnu sociālās aprūpes darbiniekiem ar lielāku darba s tāžu. 

Latvijā vēl ir m a z ISI pētījumu, lai varētu runāt p a r sal īdzināšanu ar pētīju
m i e m pasaulē . 

ISI stabilitāte 
Antonovskis definē iekšējās saskaņot ības izjūtu k ā relatīvi stabilu personī

bas globālu orientāciju, īpaši uzsverot , ka tā nav personības iezīme. Bērnības un 
jaunības gados pieaug un attīstās visi ISI komponen t i . Jau agrā jaunībā cilvēks 
ir izveidojis savu priekšstatu par to, k ā d a ir pasaule (Antonovskŗ & Sagŗ, 1986). 
Antonovskis uzskata, ka iekšējās saskaņot ības izjūta veidojas bērnībā un pusau
dža gados un stabilizējas ap 30 gadu v e c u m u (Antonovskŗ, 1987). Viņš p ieņem, ka 
ap 30 gadiem cilvēks ir pieredzējis darba un ģ imenes situāciju, tāpēc lielākoties 
vairs nenotiek izmaiņas , kas nozīmīgi i e tekmētu tālāko iekšējās saskaņotības iz
jūtas attīstību (Antonovskŗ, 1996 ). J aunāks pētījums pa rāda , ka iekšējās saskaņo
tības izjūta jau ir notur īga pusaudžu v e c u m a beigās , ne raugot ies uz šajā vecuma 
posmā notiekošajām i zmaiņām (Buddeberg, Klaghofer, et. al., 2001) . 

Antonovskis uzskata , ka iekšējās saskaņot ības izjūta dzīves laikā nemainās , 
bet iespējamas iekšējās saskaņotības izjūtas izmaiņas dažādu apstākļu ie tekmē. 

http://Anronov.sk)'
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Taču, mainot ies aps tākļ iem, iekšējās saskaņotības izjūta parasti a tgr iežas sākot
nējā stāvoklī (Antonovskŗ. 1987). To apstiprināja arī Larsons un Kal lenbergs . pie
rādot, ka iekšējās saskaņot ības izjūta past iprinās līdz ar vecuma pal ie l ināšanos 
(Larsson & Kallenberg, 1996). 

Pēdējos 5 gados ir veikti vairāki pētījumi par iekšējās saskaņotības izjūtas 
stabilitāti gan dažādu s l imnieku, avāriju upuru, gan dažādās sfērās nodarbinā to 
vidū. Daudzos no t iem apstiprinājās iekšējās saskaņot ības izjūtas stabilitāte (cit. 
Nilsson, Holgrem. et. al. 2003) . 

Tomēr citos pēt ī jumos parādās pretruna ar iekšējās saskaņotības izjūtas kon
cepcijas autora pausto ideju par v iennozīmīgu IS1 stabilitāti. 

2003 . gadā ir publ icēts Zviedrijā laikā no 1994. l īdz 1999. gadam veikts pētī
j ums , kurā abos mēr ī jumos piedalījās 1254 cilvēki. Rezultāt i uzrādīja ISI līmeņa 
pazemināšanos piecu gadu laikā gan s ievietēm, gan vīr iešiem. īpaši noz īmīga pa
zemināšanās tika a tz īmēta ci lvēkiem ar kard iovaskulārām sas l imšanām un dia
bētu un ci lvēkiem l ielākā vecumā. Turklāt pētnieki to nesaistīja ar šo ci lvēku 
k ļūšanu vecāk iem 5 gadu laikā, bet gan ar p rob lēmām vesel ības aprūpes sistēmā 
un e k o n o m i s k ā m p ā r m a i ņ ā m . K o p u m ā pētnieki nonāca pie secinājuma, ka iek
šējās saskaņotības izjūta saglabājas nemain īga indivīdiem ar sākotnēji augstu ĪSI 
l īmeni, bet pārējiem dažādi individuāli faktori un sociālās izmaiņas var ie tekmēt 
ISI l īmeni (Nilsson. Holmgren, et. al., 2003) . Līdzīgi rezultāt i tika iegūti n o 2001 . 
gadā Zviedri jas bezdarba pētījumā iesaistī tajiem respondent iem - gada laikā ĪSI 
izmaiņas nebija vērojamas t iem, kam bija augsts ISI (c\l. Nilsson. Holmgren. et. 
al., 2003) . Pēdējo gadu pētījumi liek secināt , ka ir iespējamas ISI izmaiņas dzīves 
laikā tiem indivīdiem, kuru ISI l īmenis ir zems. 

ISI atšķir ības atkarībā no d z i m u m a un cit iem demogrāf iskiem rādītājiem 

Lai gan Antonovsk i s uzsvēra, ka att iecībā uz ISI n a v vērojamas atšķirības at
karībā no dz imuma, kul tūras un izglīt ības, pētī jumos d a u d z uzmanības t iek veltīts 
ISI saistībai ar dažād iem demogrāfiskajiem rādītājiem. Pētnieku vidū dažādās val
stīs t iek minēt i pretrunīgi rezultāti ISI atšķir ībām atkarībā no dz imuma. Ir pētīju
mi, kuros tiek atzīts, ka vīriešiem ir nozīmīgi augstāka iekšējās saskaņot ības izjūta 
nekā sievietēm, savukārt sievietēm iekšējās saskaņotības izjūta ir vairāk saistīta ar 
veselību nekā vīriešiem (Larsson & Kallenberg. 1996). Ir vairāki pētījumi, kas šīs 
atšķirības neuzrāda, p i emēram. Somijā veiktajā pētījumā attiecībā uz d z i m u m u ISI 
atšķirības netika konstatētas (Volanen & Lahelma. 2004) . Zviedru pētnieki 2003 . 
gadā veiktajā pētī jumā, atzīmējot ISI atšķirības atkarībā no dz imuma, uzsver, ka 
sievietes vairāk ie tekmē sociālās pārmaiņas un stress nekā vīriešus, kas savukārt 
ie tekmē viņu ĪSI. Ari zviedru pētījumi par A I D S s l imniekiem liecina, ka s iev ie tēm 
ir daudz zemāki ISI. labklājības un sociālā atbalsta rādītāji kā vīr iešiem ( Nilsson, 
Holmgren, et.al. 2003) . 

2003 . gadā publicētajā pētījumā par ISI metodiku vācu pētniece Sūmane kopā 
ar kolēģiem apstiprināja, ka sievietēm ir zemāki ISI rādītāji kā vīr iešiem. Viņi ari 
pierādīja, ka, paliel inoties vecumam un izglītības i lgumam, paaugst inās ĪSI l īme
nis (Schitmann, Hapke, et.al.. 2003) . kas ir pretrunā ar A n t o n o v s k a uzskatu, ka ISI 
nav atkarīga no sociāldemogrāfiskaj iem rādītājiem (Antonovsk); 1996). 
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Stresa pārvarēšana un ĪSI 
Antonovskis uzskata , ka cilvēki ar spēc īgāku iekšējās saskaņotības izjūtu 

vieglāk pārdzīvo dažādus not ikumus un vieglāk atrod ārējus vai iekšējus resursus , 
kā pārvarēt stresu (Antonovskŗ & Sagŗ, 1986). 

Tā kā dzīves laikā dažādi stresori ie tekmē ci lvēka iekšējās saskaņotības iz
jūtu, tad, saskaroties ar s tresoriem, indivīdi ar zemāku iekšējās saskaņotības iz
jūtu uzskata, ka v iņ iem ir mazāk resursu pārvarēt tos, tādējādi viņi zaudē spēju 
atrisināt šo situāciju. Šī neatr isinātā spr iedze vēl vairāk pavāj ina iekšējās saska
ņotības izjūtu (Antonovskŗ, 1987, 1996). Ci tos pēt ī jumos ir atklāts , ka indivīdi ar 
spēcīgāku iekšējās saskaņotības izjūtu v ieglāk izvairās n o stresoriem un vieglāk 
pārdzīvo dažādus negat īvus no t ikumus , turpretī t ie. kuru iekšējās saskaņotības iz
jūta ir zema. interpretē stresorus kā biedējošus un t rauksmi izraisošus (Antonovskŗ 
& Sag); 1986). 

Antonovska uzskatus par ĪSI c iešo saistību ar stresa pārvarēšanu j aunākos 
pētī jumos apstiprina ari austrāliešu pē tn ieces Pallant un Lae. Pētnieces n o n ā k pie 
atziņas, ka indivīdiem ar augstāku ISI ir augs tāks pašvēr tē jums, viņi paši vairāk 
kontrolē savu dzīvi un ir izveidojuši poz i t īvāku un opt imis t i skāku skatu uz dzī
vi. Mēģinā jumos noskaidrot , kā ĪSI i e t ekmē s t resa pārvarēšanas stratēģiju izvēli, 
ir vērojama tendence , ka indivīdi ar z e m ā k u ISI biežāk izvēlas izvair īšanās tipa 
uzvedību [Pallant & Lae, 2002) . Pē tn ieces atklāja, ka indivīdi ar augs tāku ISI 
biežāk reaģē uz s tresoriem ar adapt īvām stratēģijām, tādā veidā panākot pozi t īvu 
situācijas risinājumu un samazinot s t resoru nega t īvo ie tekmi uz veselību, labsa
jūtu un viņu dzīvi (Pallant & Lae, 2002) . Arī pēdējos gados pētnieki apst iprina 
Antonovska ideju par ISI kā noz īmīgu faktoru, kas pa l īdz indivīdam izvēlēties 
produktīvas stresa pārvarēšanas stratēģijas. 

Bērnības posma nozīme ISI veidošanā 
Antonovskis uzskata , ka bērna akt īva iesaist īšana ģ imenes l ēmumu p ieņem

šanā un tuvība ar ģ imenes locekļ iem ir note icoša is faktors spēcīgas iekšējās sa
skaņotības izjūtas ve idošanā ( Antonovskŗ. 1987). Tomēr pēdējos gados šajā j o m ā 
pētnieku vidū nav vienprāt ības. 

Volfa un Ratnere savos pēt ī jumos apst ipr ina An tonovska p a m a t d o m u , ka so-
cializācija no bērnības līdz p ieaugušo v e c u m a m dod iespēju attīstīt noteikta l īme
ņa iekšējās saskaņot ības izjūtas l īmeni (spēcīgu vai vāju) (Wolff & Ratner, 1999). 
Autores uzsver, ka t raumat iskie no t ikumi bērnībā daudz vairāk ie tekmē iekšējās 
saskaņotības izjūtas l īmeni nekā t raumat iskie no t ikumi p i eaugušo vecumā. Tomēr 
to negat īvo efektu i e tekme uz iekšējās saskaņot ības izjūtu, kas ir saistīti ar bēr
nības t raumatisko p ieredzi , samaz inās , j a tiek saņemts l ielāks sociālais atbalsts. 
Pētījums rāda, ka indivīdiem, kuri bērn ībā ir pārdz īvojuš i vecāku šķiršanos, stre
su ģ imenē , fizisko vardarbību, vecāku a lkohol i smu, p ieaugušo vecumā ir vājāka 
iekšējās saskaņotības izjūta (Wolff& Ratner. 1999) . Tomēr, šo negat īvo no t ikumu 
ie tekme uz iekšējās saskaņot ības izjūtu p i eaugušo v e c u m ā var tikt mazināta , ja ir 
kāds , kam uzticēties, un kāds, kurš mīl (Wolff & Ratner. 1999). 

Savukārt , pētot, kā soc iā lekonomiskie apstākli un dzīves p ieredze bērnībā 
un p ieaugušo dzīvē ie tekmē ISI l īmeni s ievie tēm, zviedru psihologi Kranča un 
Ostergrins nonāca pie negaidīta un A n t o n o v s k a teorijai pre t runīga secinājuma, ka 
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bērnības not ikumi - vecāku šķiršanās un vardarbība - neie tekmē ISI statistiski 
noz īmīgā līmenī, bet t ieši tādi p ieaugušā dzīves faktori kā pārpūlēšanās darbā un 
sociālā atbalsta t rūkums nosaka zemu ISI sievietēm (Krantz & Ostergren. 2004). 
Tādējādi šie autori p i e ņ e m , ka ISI ir parādība, kas daļēji saistīta ar indivīda vietu 
sociālajā struktūrā un daļēji ar darba apstākļ iem. 

Līdzīgā pēt ī jumā s o m u psihologi secināja, ka at t iecības ar partneri, sociālais 
atbalsts , darba kvali tāte un apstākļi bērnībā ir cieši saistīti ar ISI, bet ar to nav sa
istīts vecums , d z i m u m s un izglītības l īmenis . (Volanen, Lahelma, et. al.. 2004). 

Tādējādi jopro jām pastāv pretrunīgi p i eņēmumi par bērnības situācijas no
zīmi ISI veidošanā. Aizvien lielāka uzmanība tiek pievērs ta pieaugušā dzīves no
t ikumiem un situācijai darbā. kas . kā rāda pētījumi, arī būtiski var ietekmēt ĪSI 
l īmeni. 

ISI saistība ar citiem psiholoģiskiem un sociāliem rādītājiem 
Pētī jumos bieži tiek meklē tas iekšējās saskaņotības izjūtas saistība ar citiem 

ps iholoģisko vesel ību raksturojošiem rādītājiem. Pēdējā desmi tgadē ir veikt i ļoti 
daudzi pētī jumi, kuros gūtās atziņas ir d iezgan l īdzīgas. Apkopojot pēt ī jumus par 
ĪSI saistību ar dažād iem faktoriem, zviedru pētnieki Beng t sone -Topa un Hansons 
secina, ka augsta ISI ir saistīta ar labāku veselību, labklājību un funkcionālo sta
tusu (cit. Bengttso -Tops & Hansson. 2001) . Tāpat tiek atzīta arī augstas iekšē
jās saskaņot ības izjūtas ciešā saistība ar zemu depresijas un t rauksmes līmeni, 
ar ps iholoģisko un fizioloģisko labsajūtu (cit. Pallant & Lae. 2002) . Ar vājāku 
ISI ir saistīts depresīvs noskaņo jums , t rauksme un na id īgums (Bengttson-Tops & 
Hansson. 2001) . Pētī jumi rāda. ka iekšējās saskaņotības izjūta ir vairāk atkarīga 
no vispārējās labsajūtas un ps iholoģiskiem s imptomiem nekā no vispārējās fizis
kās vesel ības un somatiskaj iem s imptomiem, izglītības, ienākumu l īmeņa, draugu 
daudzuma un ģ imenes locekļu skaita (Buddebeig Fischer. et. al.. 2001). 

Zviedru pētniece Džonsone savā pētījumā pierāda, ka iekšējais kontroles lo-
kuss kopā ar pašvēr t ības apziņu un iekšējās stabilitātes izjūtu tieši nosaka ISI līme
ni. Viņas pētījums arī apstiprina, ka spēcīga iekšējās saskaņotības izjūta ir saistīta 
ar labu veselību (Johnson. 2004). 

Tomēr nav īsti skaidrs , vai z e m a iekšējās saskaņotības izjūta ir sekas tam. ka 
ci lvēks ir slims, vai ari sas l imšana ir sekas vājai ISI (Johnson. 2004). Tā. no vienas 
puses , tiek p ieņemts , ka ISI ir resurss, kas palīdz indivīdam tikt galā ar sarežģī tām 
dzīves situācijām, s l imībām, operāci jām, sāpēm vai narkot iku atkarību (Schnvder 
et. al. . 1999). N o otras puses , ir ari pētī jumi par to. ka augsta iekšējās saskaņotī
bas izjūta darbojas kā faktors, kas pasargā indivīdu no sas l imšanas (Suominen. 
Blomberg. et. al. . 2001) vai veicina to. ka cilvēks vājāk izjūt fiziskos s imptomus 
(Korotov & Hannah. 1994). 

Pētnieki ir vienoti uzskatos par spēcīgas iekšējās saskaņotības izjūtas saistību 
ar augs tu soc ioekonomisko statusu un sociālo integrāciju (Limdberg & Nvstrom 
Peck, 1994, Kramz&Ostergren.lOOA, Groholt. Stigium, et. al. 2003) . 

Norvēģu pētniece Grohol ta ar ko lēģ iem ir vieni no retajiem, kas ir aplūkojuši 
bērna slimību saistību ar viņu vecāku ISI. Viņi a tz īmē, ka tiem vecāk iem, kuru 
bērn iem ir kādas nopie tnas sas l imšanas, p iemēram, diabēts , epilepsija vai citas 
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psihiatriskas sas l imšanas , ir biežāk novē ro j ams z e m ā k s ISI l īmenis. Viņu pētīju
mā ari tiek uzsvērts , ka zemāks ISI ir c i lvēk iem, kas nāk no zemāk iem sociāl iem 
slāņiem (Groholt, Stigium, et. al, 2003) . 

Sociālais atbalsts tiek minēts kā vēl viens no faktoriem, kas saistīts ar iekšējās 
saskaņotības izjūtu - augsts ISI l īmenis pal ie l ina iespēju, ka. saskaroties ar streso-
gēnām situācijām, c i lvēks spēs labāk saskatīt pa l īdz ības iespējas, lai tiktu ar tām 
galā (Amirkhan & Gravēs. 2003). 

Volfas un Ratneres pētī jumā par ISI saistību ar stresu un sociālo atbalstu 
(Wolff & Ratner. 1999) tika secināts , ka c i lvēkiem, kuri pēdējā gada laikā ir pie
dzīvojuši augstāka stresa l īmeni , ir vē ro jama z e m ā k a iekšējās saskaņotības izjūta. 
Var secināt, ka gan laba veselība, gan stipra iekšējās saskaņot ības izjūta ir saistīta 
ar labvēlīgu situāciju saistībā ar p re tošanos resurs iem (cit. Suominen. Blomberg. 
et. al. 1999). 

Snekkevik un kolēģu veiktajā pētī jumā tiek pat uzsvēr ts , ka . vairākos pētīju
mos apstiprinātā ISI un t rauksmes ciešā saist ība, iespējams, liecina par to . ka tiek 
mērīts viens fenomens , kura vienā polā a t rodas t r auksme , bet otrā - iekšējās sa
skaņotības izjūta (Snekkevik, Anke. et. al., 2003) . Pētnieki ir nobažījušies par ļoti 
augstajām korelāci jām. kas pēt ī jumos parādās starp iekšējās saskaņotības izjūtu 
un t rauksmi, depresiju. Tiek uzsvēr ts , ka vajadzētu vairāk pētī jumu, lai izprastu, 
uz ko tieši ir vērsta ISI pētīšanas me tod ika (Nilsson. Holmgren et. al.. 2003) . 
Diskusija par ISI koncepta validitāti a izsākās j a u senāk. Tā . p i emēram. 1999. gadā 
zviedru pētnieki Larsons un Kalenbergs secina, ka. lai gan eksistē konceptuālas 
neskaidrības un ps ihomet r i skas p rob lēmas ar ISI izpētes metod iku , ir viens fakts, 
ko nevar noliegt: lai arī ko pēc ISI izpētes me tod ikas mērī tu , rezultāts v ienmēr ir 
ļoti cieši saistīts ar vesel ības rādītājiem (Larsson, Kallenberg. 1999). 

ISI un darba faktori 

A n t o n o v s k i s 1 9 9 8 . g a d a p ē t ī j u m ā kā s v a r ī g ā k o p i e a u g u š ā d z ī v e s iek
šējās saskaņotības izjūtas n o t e i c ē j u m i n d a r b a v id i (c i t . Heiman, 2 0 0 4 ) . Lai 
gan Antonovska teorijā vides ie tekmei ir liela noz īme ISI veidošanā, pēdējo gadu 
pētī jumos maz uzmanības ir pievērsts darba v ides faktor iem, kas ie tekmē ISI. Nav 
daudz pētījumu, kas veltīti tam, lai noska idro tu , vai indivīdi ar augstu ISI tiecas 
pārveidot un uzlabot vidi . kurā atrodas, vai ari vide ir tā. kas veido indivīda ĪSI 
līmeni. Pēc Antonovska teorijas var spriest , k a augsta ISI ļauj uztvert darba fak
torus pozitīvāk. 

Ja piekrīt An tonovska uzska tam, ka ISI ir stabils ve ido jums , kas attīstās jaunī
bā (Antonovsh: 1987), tad var uzskatīt , ka ISI ie tekmē to. kā ci lvēks uztvers darba 
faktorus, nevis p ieņemt , ka ISI veidojas darba faktoru ie tekmē. Tomēr ir pētījumi, 
kas apstiprina ari darba faktoru ie tekmi uz ISI l īmeni . Tā . p iemēram, pētījums pa
rādīja, ka labvēlīgs organizāci jas k l imats un darba drošība ie tekmē ĪSI paaugst inā
šanos. Darbiniekiem, kuri gada laikā bija pieredzējuši uz labojumus organizācijas 
kl imatā un vadības at t iecībās, bija paaugst ināj ies ISI l īmenis (Feldt. Kivamaki et. 
al.. 2004) . Tomēr paši autori uzsver, ka iegūt ie rezultāti nav interpretējami vien
nozīmīgi , un pēt ī jumiem vēl jāaps t ipr ina ISI un darba faktoru ie tekmes cēloņu un 
seku sakarība (Feldt. Kivamaki et. al.. 2004) . Pēdējā laikā aizvien p ieaug to pētīju
mu skaits, kas pierāda, ka cilvēki ar augs tu ISI labāk spēj izvairīt ies no darba vides 
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stresa, kas rada izdegšanu (p iemēram. Mackie, Holahan & Gottlieb, 2001) . ka ĪSI 
negatīvi ie tekmē grūt ības un spriedze darbā, bet pozit īva korelācija ir vērojama ar 
sociālo atbalstu (Soderfeldt, 2000, kā minēts Heiman. 2004) . 

ISI un citi psiholoģisko labklājību raksturojoši jēdzieni 
Paralēli An tonovska izstrādātajai ĪSI koncepcijai 70. un 80. gados tika izstrā

dātas vairākas l īdzīgas koncepci jas , kas ari mēģina izprast, kā cilvēks dzīves gam
mā var uzturēt augstu subjektīvās labklājības līmeni un kas ir tie īpašie personīgie 
vai sociālie procesi , kuri uztur labklājību dažādos dzīves posmos . Lai to izskaid
rotu, pētnieki p iedāvā dažādus priekšstatus un jēdzienus . 

70. gadu beigās ps iho loģe Suzanna Kobasa veica longitudinālus pēt ī jumus par 
stresa ietekmi uz indivīdiem. Viņa secināja, ka tiem c i lvēkiem, k u n piedzīvo aug
stu stresa l īmeni un saglabā labu vesel ību, personības struktūra atšķiras no t iem. 
kuri , pārdzīvojot spēc īgu stresu, saslimst. Tādu personību, kas saglabā veselību, 
pētniece nosauca par stresa noturīgu personību (Kobasa, 1979). Šis jēdziens bieži 
tiek izmantots gan ps ihologu , gan mediķu pētī jumos par stresu un vesel ību. Stresa 
noturīgi ir indivīdi , kas spēj kontrolēt situāciju, būt aktīvi savas dzīves organizētāji 
un pārmaiņas redz kā izaicinājumu tālākai attīstībai. Kobasa uzskata stresa noturī
bu par veselību veicinošu faktoru. Stresa noturība pal īdz saglabāt gan fizisko, gan 
psihisko vesel ību, indivīdam nonākot stresa situācijās (Kobasa, Maddi. & Kahn. 
1982). Šādā aspektā stresa noturība šķiet tas pats. kas iekšējās stabilitātes izjūta, 
tomēr Antonovskis min būtisku atšķirību, uzskatot, ka ĪSI jēdziena pamatā ir pie
ņ ē m u m s , ka ci lvēka dabā ir meklēt stabilitāti (Antonovskŗ. 1987). turpretī Kobasa 
uzsver, ka pārmaiņas dzīvē ir kā izaicinājums attīstībai. Līdzīgi kā Antonovsk is . 
ari Kobasa stresa notur ību raksturo kā iekšēju resursu, kas pal īdz tikt galā ar stre
su, tomēr j āa tz īmē , ka ISI j ēdz iens pēdējo gadu pētī jumos tiek izmantots biežāk. 

Pretstatā stresa noturībai un ISI. Šeiera un Karvera izstrādātais dispozicionālā 
optimisma/ pesimisma jēdziens (Scheier & Carver. 1987) a tspoguļo indivīda gai
das par pozit īvu' negat īvu situācijas atr is ināšanos. Autori uzskatīja, ka tieši gaidas 
par situācijas risinājumu noteiks uzvedību, uzsverot, ka nav svarīgi iemesl i , kam 
cilvēki p iedēvē pozit īvu situācijas atr is ināšanos (ve iksme. Dievs , l iktenis, grūts 
darbs u. c ) . bet svarīga ir optimistiska vai pesimist iska orientācija (Scheier & 
Carver, 1987). Viņu vēlākie pētījumi ir apstiprinājuši, ka šīs vispārējās gaidas ir 
relatīvi stabilas laikā un tās veido būtisku personības iezīmi (Scheier, Carver, & 
Bridges, 1994). Atšķir ībā no Šeiera un Karvera Antonovsk is skaidri deklarē , ka 
neuzskata ISI par personības iezīmi, bet par globālu orientāciju. ISI tiek uzskatī ta 
par visaptverošu rādītāju, turpretī op t imisms/pes imisms ir šaurāks j ēdz iens , kas 
minētās teorijas ietvaros tiek saistīts ar gaidām. 

Banduras piedāvātaispašefektivitātes jēdziens (Bandura. 1977) ari satura ziņā 
ir l īdzīgs iepriekš minētaj iem. Pašefektivitāte raksturo ci lvēka pārliecību pa r savām 
spējām veiksmīgi nonākt pie vēlamā rezultāta. Pēc Banduras teorijas (Bandura. 
1994). pašefektivitāte nosaka, kā ci lvēks jū tas , domā. mot ivē sevi un darbojas. 
Cilvēki ar augstu pār l iecību par savām spējām, t. i., augstu pašefektivitāti att iecas 
pret sarežģīt iem uzdevumiem kā izaicinājumu, nevis no tiem izvairās, l īdz ar to 
viņi izvirza sev mērķus un aktīvi darbojas, lai tos realizētu. Neve iksmes viņi pār
dzīvo ātri un spēj atrast t ām racionālus skaidrojumus (piepūles , z ināšanu t rūkums 



104 PSIHOLOĢIJA 

u. c ) . kā arī uztver tās kā izaicinājumu mācī t ies , lai sasniegtu labākus rezultātus. 
Pretēji viņiem, cilvēki ar zemu pašefektivi tāt i apšauba savas spējas tikt galā ar 
sarežģīt iem uzdevumiem, apsver dažādus šķēršļus un personīgos t rūkumus, nevis 
koncentrējas uz to. kā uzlabot savas darbības rezul tā tus . Bandura uzsver, ka tieši 
cilvēki ar zemu pašefektivitāti ir vai rāk pakļaut i s t resam un depresijai (Bandura. 
1994). 

Salīdzinājumā ar ISI jēdzienu, pašefekt ivi tā te vairāk a tspoguļo domāšanas ie
tekmi uz indivīda labklājību, bet ISI ir iekšējs resurss , kas tik tieši nav saistīts ar 
indivīda paša piepūli un apzināto pieredzi . 

Lai arī cik šie jēdz ien i nebūtu atšķirīgi, tie labi raks turo dažādus psiholoģiskās 
labklājības aspektus un. iespējams, tieši kopā v isprec īzāk skaidro tos faktorus, kas 
nosaka indivīda veiksmīgu funkcionēšanu. 

Secinājumi 

Pēdējos gados jop ro j ām turpinās ISI izpēte saistībā ar dažādiem psiholoģis
kiem un sociāliem faktoriem. Tiek apst ipr inātas An tonovska idejas par ISI nozīmi 
pozitīvu stresa pārvarēšanas stratēģiju izvēlē (Pallanr & Lae, 2002) . Pētījumi gan 
apstiprina (VVolff & Ratnei; 1999), gan apšauba (Krantz & Ostergren. 2004) bēr
nības būt isko nozīmi p ieaugušā ISI ve idošanā , iezīmējas tendence par būt iskāko 
ISI noteicošo faktoru minēt sociālo atbalstu un darba vidi (Volanen . Lahehna. et. 
al.. 2004) . 

Pētījumos parādās pretrunīgi secinājumi par ISI stabilitāti . Pētnieki gan uz
skata, ka ar gadiem ISI stabilizējas (Larsson & Kallenherg.]996). gan ir arī pē 
tījumi, kas liecina par ISI l īmeņa pazemināšanos , pal ie l inot ies vecumam (cit. 
Nilsson. Holgrem. et. al., 2003) . Jopro jām pētnieku v idū dažādās valstīs pastāv 
pretrunīgi rezultāti par ĪSI atšķirībām atkarībā no d z i m u m a . Pēdējo gadu pētīju
m o s arvien vairāk iezīmējas tendence, ka vīr iešiem ir augstāka ISI (p iemēram, 
Schumann. Hapke. et. al.. 2003) . t omēr citi pētnieki šādas atšķirības neatklāj (pie
mēram. Volanen, Lahehna, et. al.. 2004) . Jopro jām turpinās pētījumi, kuros tiek 
apstiprināta ISI saistība ar tādiem ps iholoģiskās labklājības rādītājiem kā depresi
ja, t rauksme, fiziskā veselība. Jautājumā par vesel ības un ISI saistību aktualizējas 
jautā jums par šīs saistības cēloņsakarību. 

Salīdzinoši j auna ISI pētī jumu j o m a pēdējos gados ir ISI saistība ar dažādiem 
darba faktoriem. 

Lai ari Antonovskis . izstrādājot ISI koncepci ju , pre tendēja uz šī koncepta sta
bilitāti, pēdējo gadu pētījumi aizvien vairāk pierāda, ka indivīdu ISI var būt atšķi
rīgs dažādās kultūrās, sociālajos s lāņos , kā ar i ISI nav tik viennozīmīgi saistīta ar 
noturīgu personības orientācija. 

Neraugoties uz to. dažādos pēt ī jumos ISI arvien b iežāk tiek izvēlēts kā visapt
verošs rādītājs, kas raksturo indivīdu ps iho loģ isko labsajūtu un veiksmīgu sociālo 
funkcionēšanu. Līdz ar to rodas j au tā jums - vai ISI t iešām ir tik vispusīgs rādī
tājs un vai ar ISI izpēti var aizstāt t r auksmes , depresi jas un stresa pārvarēšanas , 
ps iholoģiskās labklājības izpēti? N o vienas puses , ņemot vērā tik bieži atklātās 
saistības starp šiem personības labklājību raks turojoš iem jēdz ien iem, tas būtu tikai 
l ikumsakarīgi . No otras puses , ja ir citi tik skaidri definēti, pierādīti j ēdz ien i , vai 
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ir nepiec iešams vēl viens, kas parāda tās pašas tendences? Pēdējo gadu pētījumos 
parādās gan ISI j ēdz iena kritika, gan atzinīgi vārdi par ISI universālo raksturu. 
Kri t iku autori uzsver, ka vajadzētu vairāk pētī jumu, lai izprastu, ko tieši iekšējās 
saskaņot ības izjūtas i z p ē t e s metod ika nosaka un kāds ir Antonovska izveidotā 
j ēdz iena saturs konteks tā ar citiem psiholoģisko labklājību raksturojošiem rādī
tājiem. Līdz šim ir izteikti minē jumi , bet jopro jām nav viennozīmīgas atbildes uz 
š iem jau tā jumiem. 
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S u m m a r v 
The paper is an overvievv of the sense of coherence (SOC) concept in psvchologv Analvsis 
of research of lasi six vears sho\vs the changes on SOC concept since it vvos definēti b\ 
Antonovskv The SOC concept has been discussed and improved bv dijjerent authors. 
Recent research sho\v contradictions in the concept \\ith regard to stabili!}' over time. sev 
differences, and the role of developmental factors in SOC. Research findings about the SOC 
relation to health. social supp. ort. well-being. depression. and anxietv are relativelv cohe-
rent. These factors often sho\v signiftcant correlations \\ith SOC andchallenge the validin 
of SOC concept. Recentlv the number of studies on SOC oulside clinical psvchologv liku 
within the field of organizalional psvchologv has grown. 
Kev \vords: sense of coherence, coping, psvchological well-being. 
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