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Pētnieciskais 
jautājums

Mērķis:

Ar kādām 

intervencēm tiek 

veicināta piedošana 

gados vecākiem 

pieaugušajiem

Veikt darbības jomas 

pārskatu par 

piedošanas konceptu 

pētījumos par gados 

vecākiem 

pieaugušajiem.

Ar kādiem 

psiholoģiskajiem 

mainīgiem tiek pētītas 

piedošanas 

intervences 

Pētnieciskais

jautājums



Metode
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Kvantitatīva dizaina pētījumi.

-izlases vecums 60+ 

Nav ierobežojumi  dalībnieku 
dzimumam, rasei.

Pētījumi, kuros tika 
piemērotas piedošanas 
intervences.

Pētījumi, kuros tika vērtēti  
psiholoģiskie mainīgie.

P
ro

c
e
d

ū
ra Pētījumu atlase 

pēc PRISMA ScR shēmas 
(Tricco et al., 20180). 

PubMed, Science
Direct,EBSCOhost ProQuest;

Atslēgas vārdi: forgiving, 
forgiveness intervention, 
aging, older adults, mental
health;

Būla operatori “OR” un 
“AND” 

In
s
tr

u
m

e
n

tā
ri

js Džoanas Brigsas institūta 
(Joanna Briggs Institute) 
izstrādāta darbības jomas 
pārskatam atbilstoša 
kartēšanas tabula  (R. S. 
Silva et al.,2017). 

Dati tika sagrupēti tabulā:

- Pētījuma nosaukums,  

-Pētījuma dizains,

- Pētījuma mērķis,

- Pētījuma izlase, 

- Intervence;  

- Mainīgie

- Rezultāti



Rezultāti

Publikāciju skaits, kas 

atrasts datu bāzē

(n = 298)

Publikāciju skaits, pēc 

dublikātu izslēgšanas 

(n=283)

Pārbaudīto publikāciju 

novērtējums pēc 

nosaukuma un anotācijas 

(n = 283)

Izslēgto publikāciju skaits 

(n= 271)

Pilna teksta publikāciju 

skaits, kurām veikta 

pārbaude 

(n =15)

Izslēgto pilna teksta publikāciju 

skaits (n = 11 );

Neatbilst pētījuma dalībnieku 

vecums (n=3);

Pētījumi neatbild uz darbības 

joma pārskata jautājumiem 

(n=8)Publikācijas, kas 

iekļautas darbības jomas 

pārskatā (n =  4 )



Rezultāti

Darbības apjoma 

pārskatā tika iekļauti 

4 pētījumi.

Kopējais dalībnieku 

skaits  - 163 

dalībnieki

Lielākais dalībnieku 

skaits pētījumā bija 

78 dalībnieki

20 % no dalībniekiem 

bija vīrieši, 80 % 

sievietes

Vidējais  pētījumu 

dalībnieku vecums –

71,53 gadi 

Mazākais dalībnieku 

skaits pētījumā bija 

20 dalībnieki



Rezultāti

Intervences 
modelis-

Enright, 2001

Intervences 
modelis-

Wade
&Worthington
(2005)

Intervences 
modelis-

Luskin’s
(2002)



Rezultāti

Depresijas, trauksmes, 

ruminācijas un dusmu 

simptomu mazināšanās.

Divos pētījumos  tika 

novērotas statistiski 

nozīmīgas izmaiņas

Divos pētījumos netika 

novērotas statistiski 

nozīmīgas izmaiņas

Depresija – 3 pētījumos

Ruminācija – 2 pētījumos

Trauksme – 1 pētījumā

Dusmas – 1 pētījumā



Ie
ro

b
e
ž
o
ju

m
i

Darbības jomas pārskatā 
netiek prasīts kvalitātes 
novērtējums, un tā kā šajā 
pārskatā tika iekļauti tikai 
četri intervences efektivitātes 
pētījumi, tad tas var būt 
būtisks trūkums.

Šajā pārskatā netika 
apzināta pelēkā literatūra.

S
e
c
in

ā
ju

m
i

Piedošana intervences 
mazina tādus mainīgos 
rādītājus kā depresija, 
dusmas, trauksme un 
ruminācija.

Piedošanas intervence ir 
efektīva un daudzsološa
metode, lai palīdzētu uzlabot 
gados vecāku pieaugušo 
dzīves kvalitāti, samazinot 
augstāk minētos simptomus.

Ie
ro
s
in
ā
ju
m
i

Piedošanas intervences ir 
praktiski piemērojamas 
psihologu darbā:

• Paliatīvajā aprūpē

• veco ļaužu aprūpes 
iestādēs, lai palīdzētu 
uzlabot apmierinātību ar 
dzīvi gados vecākiem

pieaugušajiem, dzīves        
nogalē.

Ieteicams veikt pētījumus par 
īstermiņa piedošanas 
intervenču efektivitāti gados 
vecākiem pieaugušajiem, 
nākotnē apkopojot tos 
sistemātiskajā pārskatā.
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