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Aktualitāte

Līdz ar COVID-19 izplatības pieaugumu 2020. gada pavasarī ir augusi sociālā

izolētība un spriedze, kas arī ietekmē attiecības ģimenē (Caffo et al., 2020; Pereda, &

Díaz-Faes, 2020). Ir pieaugusi arī vardarbība ģimenēs (Eiropas parlaments, 2020), kas

var norādīt uz to, ka vecākiem rodas grūtības tikt galā ar pastāvošo spriedzi.

Ir nepieciešams izprast kā iespējams efektīvāk atbalstīt vecākus pastāvošajos

apstākļos, tāpēc ir svarīgi izpētīt bērna un vecāka attiecības, kā arī vecāka komunikāciju

ar bērnu.



Bērna-vecāka attiecības

Vecāka attieksme pret bērnu ir to attiecību pamatā. Lai bērns justos

droši un tā attīstība noritētu veiksmīgi, bērnam jājūtas mīlētam, un vecākam ir

jābūt pieejamam, atsaucīgam, spējīgam iedrošināt un atbalstīt savu bērnu,

kad tas ir nepieciešams (Boulbijs, 1998; Meins et al., 2018).

Bērna-vecāka attiecības veidojas savstarpējās komunikācijas

mijiedarbībā (Runcan et al., 2012).



Bērna-vecāka komunikācija

Lai bērna-vecāka komunikācija noritētu veiksmīgi, vecākam ir jābūt

atbalstošam, pieejamam un ieinteresētam (Meins et al., 2018).

Komunikācija sevī ietver:

• klausīšanos;

• pieejamību sarunai;

• abpusējo cieņu;

• spēju iedrošināt otru runāt par savām emocijām un jūtām 

(Runcan et.al., 2012);

• komunikācijas kultūras ievērošanu (Stangaine, 2014). 



Mērķis: Izpētīt bērna-vecāka attiecības un to saistību ar vecāka 

komunikācijas ar bērnu pašnovērtējumu pirmsskolas vecumā.

Pētījuma jautājumi:

1. Vai pastāv statistiski nozīmīga saistība starp bērna-vecāka attiecībām un vecāka 

komunikācijas ar bērnu pašnovērtējumu?

2. Vai pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības starp dzimumiem vecāka komunikācijas 

ar bērnu pašnovērtējumā?



Metode:dalībnieki

N =189

Vecums: 21 līdz 58 gadi (M = 33,56, SD = 5,8 gadi);

Dzimums: 72,5% sieviešu, 27,5% vīriešu 

(137 sievietes, 52 vīrieši);

Attiecību statuss: 76,7% precējušies, 18% attiecībās, 

3,2% šķīrušies, 2,1% vieni;

Bērnu skaits: 46% - divi bērni, 34% viens bērns, 14% -

trīs bērni, 5% - četri bērni un 1% - pieci bērni ģimenē;

Bērna vecums: 3 līdz 7 gadi (M = 4,76, SD = 1,3 gadi);

Bērna dzimums: 54% vīriešu un 46 % sieviešu (102 zēni

un 87 meitenes).
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Instrumenti

Demogrāfiskā aptauja – vecāka un bērna vecums un dzimums. 

Vecāka izglītības līmenis un bērnu skaits ģimenē.

Bērna-vecāka attiecību skalas īsā versija (Child-Parent realtionship scale - short form, 
CPRC SF; Pianta, 2011). Šī darba ietvaros tika veikta skalas adaptācijas latviešu valodā 
pirmais posms. Skala sastāv no 15 pantiem divās skalās (Tuvība, α = 0.72 un konflikts, α
= 0.83) ar 5 punktu Likerta atbilžu skalu (1 – noteikti neatbilts, 5 – noteikti atbilst). Skala 
balstās uz piesaistes teoriju.

Jautājumi, lai noskaidrotu vecāka komunikācijas ar bērnu pašnovērtējumu.



Rezultāti
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Saistības starp tuvības skalu un vecāka 
komunikācijas ar bērnu pašnovērtējumu
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Vecāka komunikācijas ar bērnu pašnovērtējuma 
atšķirības starp dzimumiem
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Ierobežojumi

• Aptaujas ir pašnovērtējuma;

• aizpildītas tiešsaistē, attālināti;

• var tikt sniegtas sociāli vēlamas atbildes;

• ērtuma izlase;

• iegūtos datus nevar attiecināt uz visiem vecākiem.



Secinājumi

Bērna-vecāka attiecībās ar augstāku tuvības līmeni ir arī labāka
bērna-vecāka komunikācija, vecākam ir vieglāk sarunā panākt
vēlamo un jāizmanto mazāk aizliegumu.

Tēvi mazāk runā par savām un bērna emocijām un jūtām, kā
arī mazāk iedrošina bērnu runāt par dažādām tēmām salīdzinot
ar mātēm.

Balstoties uz komunikācijas ar bērnu pašnovērtējumu, dēlu
vecāki vidēji mazāk laika velta sarunām, kā arī kopumā
komunikācijā vieglāk var panākt vēlamo, nekā meitu vecāki.
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