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✓ COVID-19 pandēmija un tās ietekmē ieviestie sociālie, ekonomiskie un citi
ierobežojumi un izaicinājumi sekmē dažādu psihisko traucējumu attīstību
(Salari et al, 2020)

✓ Pārvarēšanas stratēģijas mēdz stiprāk prognozēt trauksmes, depresijas un 
dzīves kvalitātes rezultātu kā slimības uztvere (Dempster et.al, 2015)

✓ Raksturīgo pārvarēšanas stratēģiju īpatnību analīze var sniegt papildus
informāciju un palīdzēt plānot pilnvērtīgākus atbalsta pasākumus attiecīgajā
populācijā

Aktualitāte un problēma



Teorētiskais pamatojums

Transaktīvais stresa modelis (Lazarus & Folkman, 1984) 

● Uztvertais stress - indivīda subjektīvi uztvertais stress (Lazarus & Folkman, 1984);

● Pārvarēšanas stratēģijas - mijiedarbība starp personu un vidi, dinamisks process, kas 
var mainīties ar laiku, un kuras mērķis ir regulēt radušās emocijas vai ietekmēt pašu stresu 
radušo stimulu.  (Lazarus & Folkman, 1984). 

Pārvarēšanas stratēģiju profilu atziņa (Wijndaele, et al., 2006, Doron, et al., 2013, 
2014, Nielsen & Knardahl, 2014) 



Izpētīt, vai pastāv statistiski nozīmīgas saistības un atšķirības stresa
pārvarēšanas stratēģijām ar sociāldemogrāfiskajiem datiem COVID-19 
pandēmijas laikā pieaugušajiem Latvijā.

Pētījuma jautājumi:

1. Kādas ir tipiskās pārvarēšanas stratēģijas COVID-19 pandēmijas laikā pieaugušajiem Latvijā?

2. Vai pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības pārvarēšanas stratēģijām un sociāldemogrāfiskajiem
datiem COVID-19 pandēmijas laikā pieaugušajiem Latvijā?

Pētījuma mērķis



Metode

Respondenti: 

1278 pieaugušie vecumā no 18 līdz 78 (M=40,59, SD=12,926);

No tiem 1132 (89%) sievietes;

93,2% norādīja tautību kā latviešu.

Instrumenti: 

COVID-19 IMPACT sociāldemogrāfisko datu aptauja;

Problēmsituāciju pārvarēšanas stratēģiju īsā aptauja (The Brief Coping
Orientation for Problem Experiences Inventory, Brief COPE, Carver, 1997) .



Metode

Procedūra: 

Dati tika ievākti ar tiešsaistes aptauju Google forms platformā no 2020. 
gada marta līdz 2020. gada jūnijam;

Respondenti tika rakstiski iepazīstināti ar aptaujas mērķi, informāciju par 
aptaujas anonimitāti un datu drošību.



Rezultāti





Vecuma grupā 64+ netika
konstatētas pārvarēšanas
stratēģiju statistiski nozīmīgas
atšķirības starp dzimumiem

Atšķirības pārvarēšanas stratēģiju rādītājos dzimumu grupās, un grupās ar/bez bērniem



Ierobežojumi

• Nereprezentatīva izlase. Izteikts sieviešu dzimuma respondentu īpatsvars
(89%);

• Pašnovērtējuma panti;

• Garāka kopējā aptauja, kas var paredzēt noguruma efektu;

• Elektroniska neklātienē pildīta aptauja.



Secinājumi

• Iespējams, intervencēs būtu vērtīgi ņemt vērā, ka uzmanības novēršana
iezīmējas kā raksturīgākā no dezadaptīvajām stratēģijām izlasē, un kas literatūrā tiek
saistīta ar lielāku PTSS risku

• Turpretī, kā adaptīvākas stratēģijas iezīmējas pieņemšana un pozitīvā
pārvērtēšana, kas varētu norādīt, ka šo stratēģiju attīstīšana esošajā nekontrolējamā
situācijā būtu vairāk palīdzoša

• Parādījās saistības, kas varētu norādīt uz iespējamo ievainojamo grupu - vīrieši
vecumā no 18-24 gadiem

• Saskaņā ar izlases datiem, cilvēkiem bez bērniem, iespējams, būtu vērtīgi
sekmēt apgūt patstāvīgas adaptīvas pārvarēšanas stratēģijas. Un nākotnē
pārvarēšanas stratēģiju pētījumos pievienot šo sociāldemogrāfisko aspektu
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