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Individuālā anomija – individuāls psiholoģisks 
stāvoklis, kura laikā indivīds izjūt bezpalīdzību, 
vientulību, nespēku un atsvešināšanos. 

(Lytkina, 2012)

Sociālās aktivitātes – jebkura aktivitāte, kas 
notiek grupā vai sociālajā vidē 

(International Index and Dictionart of rehabilitation on social integration, 
2009)

Terminu definīcijas
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Anomija ir saistīta ar jebkurām sociālekonomiskajām 

izmaiņām sabiedrībā, ņemot vērā, ka Latvija 

salīdzinoši nesen ir pārdzīvojusi sociālekonomiskas 

pārmaiņas (sociāli ekonomiskā krīze, imigrantu 

plūsma), tad pētījums ir aktuāls un sociāli nozīmīgs.

Pētījuma aktualitāte
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Pastāv dažādi empīriski pētījumi par anomijas līmeni 

Latvijā un citās Eiropas valstīs (Chao Zhao, Ren, 

2010), tomēr Latvijā nav veikti pētījumi par 

individuālās anomijas saistību ar sociālajām 

aktivitātēm.

Pētījuma problēma
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Noskaidrot, vai pastāv saistība (un jā 

pastāv, tad kāda) starp individuālo 

anomiju un iesaistīšanos sociālajās 

aktivitātēs Latvijas iedzīvotājiem.

Darba mērķis
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1. Vai individuālās anomijas skalas un izveidotā 
sociālās aktivitātes skala atbilst nepieciešamajām 
psihometriskajām prasībām?

2. Vai pastāv sakarība starp individuālās anomijas 
dimensijām  un iesaistīšanos sociālajās aktivitātēs 
Latvijas iedzīvotājiem? 

3. Cik lielā mērā iesaistīšanās sociālajās aktivitātēs ļauj 
prognozēt individuālās anomijas līmeni Latvijas 
iedzīvotājiem?

Pētnieciskie jautājumi
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Sociālā anomija 

»Dirkheima teorija (Review of the Roots of Youth Violence, 2008)

»Dziņu teorija (Merton, 1957)

 Individuālā anomija

»Seemana pārskats (Seeman, 1991).

»Indivudiālās anomijas integratīvais modelis (Ļevina,   

Mārtinsone, Kamerāde, 2015)

Teorētiskais ieskats 
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(Ļevina,  Mārtinsone, Kamerāde, 2015)

Individuālās anomijas integratīvais 
modelis

Individuāla 
anomija

Normu 
neesamība

Sociālās 
neuzticēšanās 

Normu un 
paradumu 

pārkāpšana

Bezjēdzība

Mērķu 
neskaidrība

Vispārīgā 
bezjēdzības 

izjūta

Sociāla izolācija

Atsvešināšanās 
no citiem

Kulturālā 
izolācija
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Sociālā kapitāla teorija (Social capital theory) (Chung, 

2014)

Līdzdalības teorija (Participation theory) (Claridge, 2014 kā 

minēts Chung, 2014 ; Brakel, et.al. 2012)

Engstroma teorija (Engstrom’s, 1999, pp. 12; Engstrom, 2005; Nardi, 

Paschoal & Zanetta, 2011)

Taksanomijas līmeņi (Lavasseur, Richard, Gauvin, Raymond, 2010). 

Sociālā aktivitāte
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Taksanomijas līmeņi

(Levasseur, Richard, Gauvin, Raymond, 2010)

6. Aktivitāte sabiedrības 
labumam

5. Brīvprātīgais darbs

4. Mijiedarbība ar citiem ar 
konkrētu mērķi

3. Mijiedarbība ar 
citiem bez konkrēta 

mērķa

2. Aktivitāte atrodoties 
sabiedrībā, bez tiešas 

mijiedarbības

1. Ikdienas 
aktivitātes
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Anomijas saistība ar aktivitātēm internetā (Rusciano, 2014).

Sociālās izolācijas saistība a sociālajām aktivitātēm 
(Emlet, 2006; Mahoney & Statiin, 2000)

Sociālā uzticēšanās ietekme uz sabiedrības normu, 

iedzīvotāju piedalīšanās politiskajās un organizāciju 

aktivitātes  (Schyns & Koop, 2010)

Lomu neskaidrības saistība ar sociālajām aktivitātēm 
(Gerard,1957)

Anomijas saistība ar sociālajām 
aktivitātēm
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Procedūra: Darbs ar sekundārajiem datiem. No pieejamās 
aptaujas tika izveidotas anomijas dimensiju un sociālo aktivitāti 
mērošas skalas. 

Dalībnieki: 1009 dalībnieki - 352 vīrieši (35%) un 657 sievietes 
(65%), vecumā no 19 līdz 92 gadiem (M = 52,04 , SD = 19 
(19,002)).

Instruments: Eiropas Dzīves kvalitātes apsekojuma sekundārie 
dati (European Quality of Life Survey, 2011-2012)

Pētījuma metode
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Rezultāti un 
interpretācija
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M SD Diskriminācijas 

indekss

Q28a - cik lielā mērā, Jūs personīgi uzticaties 

Latvijas Saeimai*
8,22

2,10 0,61

Q28b - cik lielā mērā, Jūs personīgi uzticaties 

tiesību sistēmai*
7,02

2,38 0,70

Q28c - cik lielā mērā, Jūs personīgi uzticaties 

presei* 6,46 2,26
0,51

Q28d - cik lielā mērā, Jūs personīgi uzticaties 

policijai* 6,10 2,51
0,63

Q28e – cik lielā mēra Jūs personīgi uzticaties 

valdībai (ministru kabinetam)*
7,83

2,27 0,68

Q28f - cik lielā mēra Jūs personīgi uzticaties 

vietējais pašvaldībai*
5,70

2,72 0,52

Satura vienību reakcijas un 
diskriminācijas indeksi Sociālās 
neuzticēšanās skalai (a = 0,84)

Piezīme: Reakcijas indeksa robežas 2,8 – 8,2, * - apgrieztie panti.
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M SD Diskriminācijas 

indekss

Q22b – cik bieži Jūs veicāt neapmaksātu 

brīvprātīgo darbu izglītības, kultūras, sporta 

vai profesionālās apvienības*
1,30

0,75
0,25

Q22d - cik bieži Jūs veicāt neapmaksātu 

brīvprātīgo darbu politiskās partijas, 

arodbiedrības*

1,09 0,40 0,38

Q23a – vai pēdējā laikā Jūs esat apmeklējis 

arodbiedrības, politiskās partijas vai politisko 

interešu grupas sapulci*

1,08 0,27 0,31

Satura vienību reakcijas un 
diskriminācijas indeksi skalai 
„Aktivitāte sabiedrības labumam”

Piezīme: Reakcijas indeksa robežas Q22: 1,6 – 3,4; Reakcijas indeksa robežas Q23: 1,2 – 1,8; * - apgriezts pants.
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1. 2. 3. 4.

1.Aktivitāte sabiedrības 

labumam

--

2.Sociālā neuzticēšanās -0,07 --

3.Sociālā izolācija -0,17** 0,33** --

4.Bezjēdzība -0,17** 0,27** 0,56** --

Vai pastāv sakarība starp individuālās 
anomijas dimensijām  un iesaistīšanos 
sociālajās aktivitātēs Latvijas 
iedzīvotājiem? 

Piezīme: *p < 0,05; **p < 0,001.
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Mainīgais β R2 F

Aktivitāte sabiedrības labumam -0,17*** 0,03 28,65***

Cik lielā mērā iesaistīšanās sociālajās 
aktivitātēs ļauj prognozēt individuālās 
anomijas līmeni Latvijas iedzīvotājiem?

1. Sociālās izolācijas skalas rādītāju regresijas analīze ar sociālās aktivitātes skalu

2. Bezjēdzības skalas rādītāju regresijas analīze ar sociālās aktivitāte skalu

Mainīgais β R2 F

Aktivitāte sabiedrības 

labumam

-0,17*** 0,03 28,87***
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1. Individuālās anomijas skalu un izveidotās sociālās 

aktivitātes skalas psihometriskie rādītāji kopumā 

atbilst nepieciešamajām psihometriskajām 

prasībām;

2. Pastāv negatīva statistiski nozīmīga saistība starp 

individuālās anomijas dimensijām (bezjēdzību un 

sociālo izolāciju) un sociālo aktivitāti Latvijas 

iedzīvotājiem.

Secinājumi (1)
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3. Aktivitāte sabiedrības labumam (brīvprātīgais darbs 

skolās, kultūras jomā un sportiskajās aktivitātēs, kā arī 

politiskajās organizācijās) ļauj prognozēt 3% no 

individuālās anomijas rādītāju variācijas Latvijas 

iedzīvotājiem.

Secinājumi (2)
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Sekundārie dati

Netika izveidotas visas sociālo aktivitāti mērošas 

skalas

Dati tika ievākti sociālekonomiskās krīzes laikā

Ierobežojumi
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Paldies par uzmanību!

Paldies par uzmanību!




