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Pamatojums
• Sociālās identitātes teorija ir izveidota 1979.gadā, tās pamatā ir uzskats, ka cilvēkam

piemīt 2 identitātes izjūtas – individuālā identitāte un sociālā identitāte.

• Sociālā identitāte ir cieši saistīta ar kolektīvo pašvērtējumu.

• Kolektīvais pašvērtējums ir indivīda uztvere par dalību kādā sociālajā grupā, kā arī šīs
dalības (piederības) vērtību un emocionālo nozīmīgu. Dažādas personības iezīmes
var ietekmēt indivīda kolektīvo pašvērtējumu. (Du, King & Chi, 2014; Zawadzka,
Kosakowska-Berezecka & Niesiobedzka, 2016; Mental Health Weekly Digest, 2016;
Krieķe, Mārtinsone & Perepjolkina, 2020).

• Dažādās sporta nozarēs sportisti pensionējas sākot jau no 40 gadu vecuma.
Pensionēšanās no sporta var negatīvi ietekmēt sportista sociālo identitāti un radīt
trauksmi un depresiju (Giannone, Haney, Kealy & Ogrodniczuk, 2017; Menke &
Germany, 2019).

• 2020. gadā tika publicēts pētījums par kolektīvo pašvērtējumu un personības iezīmēm
Latvijas Mākslas terapeitiem (Krieķe, Mārtinsone & Perepjolkina, 2020), tomēr, Latvijā
nav veikti pētījumi par šo divu mainīgo saistību sporta veterāniem.
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Mērķis

Izpētīt personības iezīmju saistību ar kolektīvo pašvērtējumu sporta veterāniem.



Dalībnieki

• Izlase tika veidota no 32 «Latvijas Sporta Veterānu Savienība» biedriem.
Paaugstinātu melu skalas rezultātu dēļ, 7 cilvēki tika izslēgti no pētījuma.

• Pētījumā piedalījās 25 dalībnieki, 15 sievietes un 10 vīrieši, vecumā no 45 gadiem.

• Vidējais dalībnieku vecums bija 62,6 gadi (SD=11,4).

Instrumenti

• Latvijas Personības Aptauja (LPA-v3; Perepjolkina & Reņģe, 2013)

• Kolektīvā pašvērtējuma aptauja (Collective Self-esteem scale, Luhtanen & Crocker,
1992; adaptēts Latvijā (Ezeriņa, Kleina, Mārtinsone & Purvlīce, 2018))

• Demogrāfisko datu aptauja

Metode



Metode

Procedūra
• Biedrībai «Latvijas Sporta Veterānu Savienība» tika nosūtīts e-pasts ar lūgumu

piedalīties pētījumā.

• Personas datu aizsardzības dēļ, ar respondentiem nebija iespējas sazināties
personīgi, tāpēc saziņa notika ar biedrības ģenerālsekretāres starpniecību.

• Pētījuma tiešsaistes aptauja tika nosūtīta sporta veterāniem vecumā no 45 gadiem.

• 4 nedēļu laikā pētījuma aptauju izpildīja 32 sporta veterāni.

Datu analīze

Datu apstrādei un analīzei tika izmantots «IBM SPSS Statistics». Saistību atrašanai tika
izmantota Pīrsona korelācijas koeficients.



Rezultāti
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Rezultāti
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Rezultāti
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Rezultāti

Identitātes 

nozīme

Kultūra

Krietnums

.500*

.597**

Pīrsona korelācijas koeficienti, * p < 0,05; ** p < 0,01



Secinājumi

Ir novērojamas statistiski nozīmīgas saistības personības iezīmēm ar kolektīvo 
pašvērtējumu.



Pētījuma ierobežojumi

• Covid-19 pandēmijas epidemioloģisko ierobežojumu dēļ pētījuma datu ievākšana bija 
jāveic tiešsaistē, kas rezultējās lielās grūtībās izveidot izlasi tās plānotajā daudzumā. 

• Personas datu aizsardzības dēļ, saziņa ar dalībniekiem notika ar ģenerālsekretāres 
starpniecību un nebija iespējas ietekmēt aizpildīto aptauju daudzumu.



Paldies par uzmanību!


