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Sociāli ekonomiskās un politiskās pārmaiņas Latvijā no šī gadsimta sākuma: 

•ekonomiskais uzplaukums un sociāli ekonomiskā krīze, 

•iestāšanās Eiropas Savienībā, 

•pievienošanās NATO, 

•iedzīvotāju emigrācija uz ārvalstīm un imigrācija, 

•pārmaiņas nodarbinātībā. 

 

Pēdējie notikumi pasaulē/ Eiropā: 

•teroristiski akti, 

•bēgļi. 

Aktualitāte – kāpēc pašlaik? 

Sociālās, ekonomiskās, politiskās, tiesiskās u.c. 
pārmaiņas valstī un sabiedrībā veicina sociālo 
anomiju sabiedrības līmenī un individuālo anomiju 
individuālajā līmenī. 
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Individuālā anomija ir saistīta ar subjektīvo labklājību 

(Levina, Martinsone, Kamerade, 2015): 

•ar apmierinātību ar dzīvi kopumā, 

•ar apmierinātību ar dažādām dzīves sfērām, 

•ar globālo laimes izjūtu. 

Aktualitāte - kāpēc individuālā 
anomija? 

Individuālā anomija ir viens no nozīmīgākajiem 
sabiedrības politisko, ekonomisko un tiesisko 
pārmaiņu indikatoriem. 
Individuālā anomija ir saistīta ar subjektīvo 
labklājību. 
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Individuālā anomija – multidimensionālais konstrukts (piem., MacIver, 1950; 

Srole, 1956; Ļevina, Mārtinsone, Kamērade, 2016). 

Tiet atzīta individuālās anomijas dimensiju daudzveidība un līdz ar to pastāv 

nekonsekvence – nav vienotas individuālās anomijas izpratnes. 

 

Iepriekš izveidotās aptaujas ir viendimensionālās un neaptver visas iespējamas 

individuālas anomijas dimensijas (piem., Srole, 1965; McClosky & Schaar, 1965). 

Nav daudzdimensionālu instrumentu individuālās anomijas mērīšanai. 

 

 

Problēma 
 
Kāpēc individuālās anomijas 
mērīšanas instrumenta izstrāde? 
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Pētījumi tika veikti izmantojot sekundāros datus no Eiropas pētījumiem: 

•Eiropas dzīves kvalitātes apsekojums (European Quality of Life Survey (EQLS), 2012), 

•Eiropas vērtību pētījums (European Values Study (EVS), 2008).  
 

Respektīvi, pētījumi ir ierobežoti: 

•individuālās anomijas indeksi (apakšskalas) tika konstruēti, izmantojot dotos 

jautājumus no Eiropas pētījumu aptaujām, intervijām, 

•gan Eiropas pētījumu aptauju un interviju jautājumi, gan sekundārie dati neaptver un 

neļauj izpētīt multiplās anomijas dimensijas. 

 

Problēma 
 
Kāpēc individuālās anomijas 
mērīšanas instrumenta izstrāde? 
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Izstrādāt jaunu individuālās 

anomijas aptauju,  

kas ļauj mērīt multiplas anomijas 

dimensijas. 

 

Mērķis 
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Uz teorētisko un empīrisko pētījumu pamata izstrādāts jauns 

individuālās anomijas integratīvais daudzdimensionālais modelis 
(Levina, Martinsone, 2015; Ļevina, Mārtinsone, Kamerāde, 2015). 

 Ir iespējams un tiek plānots izveidot aptauju vairākās valodās 

(latviešu, krievu un angļu) – lai to izmantotu 

»vienas kultūrvides dažādu valodu lietotājiem (proti, Latvijas 

iedzīvotājiem, kam dzimtā valoda ir latviešu vai krievu),  

»citās kultūrvidēs un valstīs (Lielbritānijā, Krievijā). 

 

Individuālās anomijas aptaujas izstrādes teorētiskais pamatojums 
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 Individuālā anomija – ir individuāli psiholoģiskais stāvoklis, 

kuru indivīds pārdzīvo pārmaiņu apstākļos (pārmaiņas 

sabiedrības, interindividuālajā un intraindividuālajā līmenī) 

kuru raksturo uztverta normu neesamība, sociālās izolācijas un 

bezjēdzība izjūta. 

 

Teorētiskais pamatojums 
Individuālās anomijas integratīvais daudzdimensionālais modelis 
(Ļevina, Mārtinsone, Kamerāde, 2015) 
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Teorētiskais pamatojums 
Individuālās anomijas integratīvais daudzdimensionālais modelis 
(Ļevina, Mārtinsone K., Kamerāde D., 2015, 2016) 

Galvenās integrētās teorijas 
 
•Emīla Dirkheima anomijas teorija 
(Durkheim, 1964 [1893],1966 
[1951]) 
•Roberta Makīvera anomijas 
teorija (MacIver, 1950) 
•Leo Sroula atsvešināšanās 
(makro- un mikrolīmeņu) teorija 
(Srole, 1956) 
•Melvina Sīmena atsvešināšanās 
teorija (Seeman, 1959, 1991) 
•Dvaita Dīna atsvešināšanās 
modelis (Dean, 1961) 
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Normu un paradumu pārkāpšana 

 

 

Sociālā neuzticēšanās 

Necieņa pret normām Neuzticēšanās valdībai un citām iestādēm 

Gatavība pārkāpt normas, devianta 

uzvedība (pieņemto normu un likumu 

pārkāpšana, melošana, zagšana  utt.) 

Neuzticēšanās citiem (šaubas par viņu 

godīgumu un cieņu pret normām) 

Necieņa pret autoritātēm, gatavība 

nepkļauties 

Nedrošība 

Normu neesamības izpausmes 
(subjektīvi uztveramais sabiedriskās kārtības 
sabrukums, kad sabiedrībā agrāk pieņemtās 
normas neregulē cilvēku uzvedību) 



11 

 

Atsvešināšanās no citiem 

 

 

Kulturālā izolācija 

Vientulības izjūta un atstumtības izjūta, 

kopības izjūtas trūkums; atšvešināšanās izjūta 

Iekšējo kulturālo normu un vērtību 

trūkums 

Sociālā atbalsta neesamība 

Sociālā apātija (noniecinoša attieksme pret 

sociāli zemāka stāvokļa grupām, īpaši izpaužot 

vardarbību); kategoriskums  (egoistiskas rūpes 

par savu labklājību, izdzīvošanu) 

Politiskā apātija 

Nevienlīdzības izjūta 

Sociālās mazvērtības izjūta 

Sociālās izolācijas izpausmes 
(kopības izjūtas zaudēšana) 
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Mērķu neskaidrība  
 

Vispārīgā bezjēdzības izjūta 

Mērķu trūkums Garlaikotības izjūta 

Kontroles un brīvības trūkuma izjūta 

Bezspēcīguma izjūta – nepārliecība pār 

savām spējām  

Pesimisms par nākotni 

Bezjēdzības pārdzīvošana 

Suicidālas domas  

Bezjēdzības izpausmes 
(mērķu neesamība) 
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Aptaujas izstrādāšanai tika pielietota deduktīvā pieeja (pamats - 

individuālās anomijas integratīvais daudzdimensionālais modelis 

(Ļevina, Mārtinsone, Kamerāde, 2015). 

Pirmajā etapā tika noformulēti 443 apgalvojumi. 

Otrajā etapā noteikta satura validitāte: 

6 eksperti izvērtēja katru apgalvojumu 3 baļļu kārtas skalā (neatbilst, 

daļēji atbilst, pilnībā atbilst). 

Rezultātā tika atlasīti un iekļauti sākotnējā versijā 136 apgalvojumi (visi 

eksperti izvērtēja apgalvojumu kā daļēji vai pilnībā atbilstošu). 

Izveidota sākotnēja individuālās anomijas aptauja ar 136 apgalvojumiem 

(5 baļļu Likerta skala). 

 

Individuālās anomijas aptaujas izstrāde 
1.posms 
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Individuālās anomijas aptaujas sākotnējā versija 
 

Anomijas dimensija (skala) k Apgalvojuma piemērs 

Normu neesamība 50 Es esmu gatavs pārkāpt likumu, lai iegūtu to, ko vēlos 

Es neuzticos valsts stuktūrām, kurām jānodrošina 

kārtība valstī 

Sociālā izolācija 50 Man kopumā ir vienalga, kas notiek ar citiem cilvēkiem 

Man ir tādas pašas vērtības, kā citiem cilvēkiem manā 

valstī 

Bezjēdzība 36 Es nezinu ko vēlos sasniegt dzīvē 

Es bieži aizdomājos, vai manai dzīvei ir jēga 

136 apgalvojumi 
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Instrukcijā respondentu  

•informē, ka aptaujas jautājumi sniedz iespēju paskatīties, ko viņš / viņa domā par 

dzīvi kopumā, par dzīvi valstī un sabiedrībā, kāda ir viņa pašizjūta;  

 

•lūdz izvērtēt, cik lielā mērā viņš / viņa piekrīt katram apgalvojumam/ cik lielā 

mērā tas attiecas uz viņu. 

5 baļļu Likerta skala: 

   1 – Pilnībā nepiekrītu 

   2 – Daļēji nepiekrītu 

   3 – Nezinu / grūti atbildēt 

   4 – Daļēji piekrītu 

   5 – Pilnībā piekrītu 

 

 

Individuālās anomijas aptaujas sākotnējā versija 
 



16 

Aptaujas apgalvojumu pārbaude 

empīriskā pilotāžas pētījumā 

Faktoriālās validitātes noteikšana un 

pantu psihometriskā analīze 

Lēmuma pieņemšana par aptaujas 

otrajā versijā iekļaujamajiem 

apgalvojumiem un skalām 

Skalu validitātes pārbaude (kritērija 

un konstrukta validitātes pārbaude). 

 

Tālākā perspektīva 
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Paldies par uzmanību! 


