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Aktualitāte

Digitālā tranformācija strauji attīstās Eiropā, kas paver jaunas iespējas, 
veikt psiholoģisko pētījumu digitalizāciju. 

Jaunas datu ievākšanas metodes Datu ievākšanas apjomus

(Roberts et al., 2013, European Commission, 2020)



Pētījuma mērķis: Noskaidrot, kādi ir DRM paradigmas digitālās versijas 
iekšējās saskaņotības rādītāji un vai tie saskan ar orģinālās adaptācijas
rādītājiem

Pētījuma jautājumi:
1) Kādi ir DRM paradigmas digitālās versijas iekšējās saskaņotības rādītāji? 
2) Vai DRM paradigmas digitālās versijas rādītāji saskan ar oriģinālās 
adaptācijas rādītājiem?



Metode

Dalībnieki: 93 Respondenti (64,50% sievietes), vecumā no 18-61 gadiem (M=28,30, SD=10,03).

Instrumentārijs:
• Demogrāfisko datu aptauja, kas tiks izveidota pētījuma ietvaros.
• “Dīza/Rēdigera-Makdermotas paradigmas digitālā versija” (Stadler et al., 1999). Oriģinālās 

versijas adaptāciju latviešu valodā veikusi Šneidere (2015). 

9 vārdu saraksti, kas 
kopā sastādīja 60 vārdus 27 Pareizie, 24 netrālie vārdi un 9 kritiskie slazdi 

Ar bultiņu 
palīdzību uz 
klaviatūras 
jāatzīmē:

vārds tika paradīts  àß vārds netika paradīts



Patiesā pētījuma mērķa atklāšana

Maldināšana par pētījuma mērķi

Aptauju izsūtīšana un testa veikšana

Trīs augstākie, vidējie, zemākie rādītāji

Versijas izstrāde ar psychopy3 V2020.1.3

Procedūra:



Vidējie kritisko slazdu rādītāji un to salīdzinājums ar 
oriģinālās adaptācijas rādītājiem
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Korelācijas starp 
individuālajiem 
kritiskajiem 
slazdiem un 
kopējo rezultātu
(digitālā versija)

Kritiskie slazdi – kopējais 
rezultāts

ADATA

ARMIJA

AUGLIS

DUSMAS

KALNS

KREKLS

KRĒSLS

KRŪZE

ZAGLIS

0,58**

0,39**

0,38**

0,46**

0,49**

0,55**

-0,08

0,05

0,51**

Piezīme: ** - p < 0,01, aprēķinos izmantots 
Spīrmena korelācijas koeficients



Korelācijas starp 
individuālajiem 
kritiskajiem 
slazdiem un 
kopējo rezultātu 
(oriģinālā versija)

Kritiskie slazdi – kopējais 
rezultāts

ADATA

ARMIJA

AUGLIS

DUSMAS

KALNS

KREKLS

KRĒSLS

KRŪZE

ZAGLIS

0,60**

0,54**

0,68**

0,67**

0,55**

0,60**

0,71**

0,79**

0,53**

Piezīme: ** - p < 0,01, aprēķinos izmantots 
Spīrmena korelācijas koeficients



Vidējais atbilžu sniegšanas laiks (sekundēs)
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Ierobežojumi un stiprās puses

• Dati iegūti attālinātā veidā, tādējādi nav iespējams nodrošināt vienādus 
apstākļus visiem dalībniekiem;

• Izlases apjoms ir relatīvi neliels, kas varēja radīt novērotās atšķirības 
rezultātos.

• Pirmais instruments Latvijā, kas ļauj digitālā veidā izmērīt viltus atmiņas.



Secinājumi

Vārdi ‘’armija’’ un ‘’ auglis’’ nav iekšēji saskaņoti ar kopējo kritisko slazdu
rādītāju, kā arī šie vārdi veido procentuāli mazāk viltus atmiņas nekā orģinālās
adaptācijas rādītāji.

DRM paradigmas digitālās versijas rādītāji daļēji saskan ar oriģinālās 
adaptācijas rādītājiem

Atbildžu sniegšanai uz kritiskajiem slazdiem bija nepieciešams ilgaks laiks.

Būtu ieteicams testu pārbaudīt vēlreiz pie lielākas izlases, papildus kontrolējot
vecumgrupas un izglītību.
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