
Sociāla funkcionēšana bāreņiem.
Hipotēžu pārbaude



Kas ir hipotēžu pārbaude statistikā?
jeb

Secinošā statistika

• Secinošas statistikas metodes, ļauj izpētīt sakarības vai atšķirības
starp dažādiem mainīgajiem lielumiem, ko formulē hipotēžu veidā.

• Pētījuma sākumā formulē pētījuma jautājumu: «Vai smēķēšana rada
elpošanas grūtības?»

• Lai atbildētu uz jautājumu, vienmēr izvirza divas alternatīvas
hipotēzes:

– Nulles hipotēze satur noliegumu par pazīmju jebkāda veida
savstarpējām attiecībām vai atšķirībām, piemēram: nepastāv
atšķirības starp smēķētāju un nesmēķētāju elpošanas grūtību biežuma
pašnovērtējumā.

– Alternatīva hipotēze satur apstiprinājumu par pazīmju sakarībām vai
atšķirībām, piemēram: nesmēķētāji retāk nekā smēķētāji apgalvo, ka
izjūt elpošanas grūtības.



Kur slēpjas grūtības atbildot uz 
pētījuma jautājumu 

• Vizuāli izanalizējot histogrammu var secināt, ka smēķētāji
biezāk izjūt elpošanas grūtības.

• Vai tiešam tā ir? Vai mēs esam pārliecināti par to? Cik drošs ir
mūsu secinājums?
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Kā risina šo jautājumu pielietojot statistikas 
metodes?

T tests
Mann-Whitney U tests

Kruskal – Wallis tests One-way ANOVA tests

• Eksistē vairāki desmiti statiskie testi, kurus izmanto lai atbildētu uz
konkrēto jautājumu.

• Atkarībā no darba dizaina, jāizmanto tieši tam domāto statistisko testu.



Sociāla funkcionēšana bāreņiem
(Turpmāk SF)

• Darba mērķis: apkopot un izanalizēt bāreņu sociālo 
funkcionēšanu, izmantojot SF novērtēšanas anketas

• Darba uzdevumi:

– Noteikt faktorus, kuri būtiski ietekmē SF: 
• kādā veidā tie ietekmē SF?

• cik stipri tie ietekmē SF?

– Saprast, kuri mainīgie klasterizējas un ir analizējami kopā

• Kopumā tika formulēti 9 pētījuma jautājumi.



9 pētījuma jautājumi
• Vai pastāv matemātiska lineāra saistība starp SF kritērijiem?

• Vai SF būs līdzīga vīriešiem un sievietēm?

• Vai SF būs līdzīga bāreņiem, ar kuriem sociālu darbu veic viens 
vai vairāki soc. darbinieki? 

• Vai SF atšķirsies jauniešiem, kuri sadarbojas vai atsakās no 
sadarbības?

• Vai SF būs līdzīga bāreņiem, kuri atrodas dažāda veida 
ārpusģimenes aprūpē?

• Vai SF būs atšķirīga bāreņiem pie dažādiem ienākumu līmeņiem? 

• Vai SF atšķirsies bāreņiem ar dažādu nodarbinātību?

• Vai atkarības ietekmē SF? (2 jautājumi)

• Vai var veikt SF prognozi, zinot bāreņa dzimumu, sadarbošanās, 
aprūpes veidu, soc. darbinieku skaitu? 



Sociāla funkcionēšana bāreņiem

• SF bāreņiem bija novērtēta pēc 24 kritērijiem, no kuriem
analīzē piedalījās 23 kritēriji. (Bērnu aprūpe tika izņemta)

• Papildus 24 kritērijiem tieši vai netieši tika iegūti dati par
sekojošiem mainīgajiem: biometriskie dati par bāreni, sociālo
darbinieku skaits, kas strādā ar vienu bāreni, vai bārenis
sadarbojas vai nesadarbojas, ārpusģimenes aprūpes veids,
pakalpojuma sniedzējs, sociāla darbinieka amats, datums,
aizpildīto anketu skaits.

• Datu apstrādē tika izmantoti:
– biometriskie dati par bāreni;

– sociālo darbinieku skaits, kas strādā ar vienu bāreni;

– vai bārenis sadarbojas vai nesadarbojas;

– ārpusģimenes aprūpes veids.



Vai SF būs līdzīga vīriešiem un sievietēm?

Sociāla funkcionēšana vīriešiem un 
sievietēm ir līdzīga. 



Vai  SF būs līdzīga bāreņiem, ar kuriem sociālu darbu 
veic viens vai vairāki soc. darbinieki? 

Attiecības un komunikācija Mājokļa jautājums

Secinājums: no 23 SF kritērijiem atšķirības ir konstatētas tikai diviem: attiecībās
un mājokļa jautājumā. Bāreņiem, ar kuriem strādā vairāki soc. darbinieki, SF ir
būtiski zemākā attiecībās un mājokļa jautājumā.



Vai SF atšķirsies jauniešiem, kuri 
sadarbojas vai atsakās no sadarbības?

Sociāla funkcionēšana bāreņiem, kuri 
sadarbojas ar sociālo darbinieku un kuri 

nesadarbojas, ir vienāda.



Vai SF būs līdzīga bāreņiem, kuri atrodas 
dažāda veida ārpusģimenes aprūpē?



Kas tiek rēķināts un vizualizēts?



• SF bāreņiem no aprūpes iestādes ir
būtiski zemāka, nekā no aizbildnības
un audžuģimenēm pēc sekojošiem
kritērijiem:

– Alkohols

– Spēja izmantot resursus

– Izglītība

– Jaunās tehnoloģijas

– Mājokļa uzkopšana

– Narkotikas

– Nikotīns

– Nodarbinātība

– Sociāla aktivitāte

Vai SF būs līdzīga bāreņiem, kuri atrodas dažāda veida 
ārpusģimenes aprūpē?



• SF bāreņiem no aprūpes iestādēm ir būtiski zemāka nekā no
audžuģimenēm, savukārt, tā ir līdzīga ja salīdzinā aprūpes iestādi ar
aizbildniecību, un aizbildniecību ar audžuģimeni:
– Attiecības

– Laika plānošana

– Mājoklis

Vai SF būs līdzīga bāreņiem, kuri atrodas dažāda veida 
ārpusģimenes aprūpē?



Secinājumi par ārpusģimenes aprūpi

• No 23. kritērijiem 12. kritērijos pastāv statistiski būtiska
atšķirība

• Kopumā SF ir vājāka bāreņiem no aprūpes iestādes, savukārt
būtiskas atšķirības starp aizbildniecību un audžuģimeni nav.

• Kaut gan ja ir jāizvēlas starp aizbildniecību un audžuģimeni,
tad pastāv iespēja, ka audžuģimenē bārenis apgūst SF
augstākā līmenī

– bet tā ir tikai hipotēze, kuru jāpārbauda ievācot papildus
datus, izstrādājot atbilstošu pētījuma dizainu



Vai SF būs atšķirīga bāreņiem pie 
dažādiem ienākumu līmeņiem? 

No 23. kritērijiem 17. kritērijos pastāv statistiski 
būtiska atšķirība



Vai SF būs atšķirīga bāreņiem pie 
dažādiem ienākumu līmeņiem? 

• Būtiski augstākā SF būs bāreņiem ar
augstiem ienākumiem pēc
sekojošiem kritērijiem:
– Attiecības

– Ēst gatavošana

– Finanšu plānošana

– Laika plānošana

– Orientēšanās sociālajā vidē

– Sociāla aktivitāte

– Spēja izmantot resursus



Vai SF būs atšķirīga bāreņiem pie 
dažādiem ienākumu līmeņiem? 

• SF būtiski pieaug līdz ar ienākumu 
pieaugumu pēc sekojošiem 
kritērijiem: 
– Iepirkšanās

– Izglītība

– Mājoklis

– Nodarbinātība

– Spēja noformulēt savas vajadzības



Vai SF būs atšķirīga bāreņiem pie 
dažādiem ienākumu līmeņiem? 

• Būtiski zemāka SF būs bāreņiem 
ar zemiem ienākumiem pēc 
sekojošiem kritērijiem: 
– Mājokļa uzkopšana

– Veļas mazgāšana



Vai SF būs atšķirīga bāreņiem pie 
dažādiem ienākumu līmeņiem? 

• SF būtiski atšķirsies bāreņiem ar 
zemiem un augstiem ienākumiem pēc 
sekojošiem kritērijiem:
– Nikotīna atkarība

– Rūpes par ārējo izskatu



Vai SF atšķirsies bāreņiem ar 
dažādu nodarbinātību? 

Rezultāti parādīja, ka nodarbinātība un ienākumu 
līmenis vienādi ietekmē bāreņu sociālo 

funkcionēšanu. 



Vai atkarības ietekmē SF?

Rezultāti parādīja, ka atkarības jāanalizē sadalot 
tos divās grupās: 1) atkarības no ķīmiskām vielām 

un 2) azartspēļu un jauno tehnoloģiju atkarība



Vai atkarības no ķīmiskām vielām ietekmē SF?

• Ja, novēro atkarību no ķīmiskām
vielām, tad būtiski zemākā ir SF:
– Attiecības

– Finanšu plānošana

– ienākumi

– Iepirkšanās

– Izglītība

– Laika plānošana

– Mājokļa uzkopšana

– Orientēšanās sociālajā vidē

– Sociālā aktivitāte

– Veselība



Vai atkarības no ķīmiskām vielām ietekmē SF?

• SF būtiski atšķirsies tikai starp tiem
jauniešiem, kuriem ir stipra
atkarība un nav atkarības:
– Mājoklis

– Nodarbinātība

– Personīga higiēna



Vai atkarības no azartspēlēm un jaunām tehnoloģijām
ietekmēs SF?

• SF būtiski atšķirsies tikai starp
tiem bāreņiem, kuriem ir stipra
atkarība un nav vispār
atkarības:
– Iepirkšanās

– Laika plānošana

– Mājokļa uzkopšana

– Mājoklis

– Orientēšanās sociālajā vidē

– Sociālā aktivitāte

– veselība



Vai atkarības no azartspēlēm un jaunām tehnoloģijām
ietekmēs SF?

• Ja, novēro atkarību no azartspēlēm un 
jaunām tehnoloģijām, tad būtiski zemākā
ir SF:

– Finanšu plānošana

– Izglītība

– Spēja noformulēt savas vajadzības

– Attiecības



Vai var veikt SF prognozi, zinot bāreņa 
dzimumu, sadarbošanās, aprūpes veidu, 

soc.darbinieku skaitu? 



Alkohola atkarība 

Pareizi prognozētas pozitīvas vērtības 54%
Pareizi prognozētas negatīvas vērtības 88%



Vai var veikt SF prognozi?

 Alkohols Attiecības Finanses Ienākumi Iepirkšanās Izglītība 

 Exp(B) R Exp(B) R Exp(B) R Exp(B) R Exp(B) R Exp(B) R 

AprupVeids 8.5 37% 3.9 12% 3.2 10% 3.0 10% 4.2 12% 7.7 26% 
SocDarbSkaits x x x x x x x x x x x x 
Sadarbība x x x x x x x x x x x x 
Dzimums x x x x x x x x x x x x 

 

 Laika 
planošana 

Mājās uzkop Mājoklis Nikotīns Nodarbinātība Soc aktiv 

 Exp(B) R Exp(B) R Exp(B) R Exp(B) R Exp(B) R Exp(B) R 

AprupVeids 5.2 18% 5.3 15% 6.6 24% 36.9 61% 4.3 14% 4.9 22% 

SocDarbSkaits x x x x x x x x x x x x 
Sadarbība x x x x x x x x x x x x 
Dzimums x x x x x x x x x x x x 

 
 SpejIzmanRes 

 Exp(B) R 

AprupVeids 4.4 16% 

SocDarbSkaits x x 
Sadarbība x x 
Dzimums x x 

 

Nevar prognozēt: azartspēles, ēst gatavošana, jaunas
tehnoloģijas, narkotikas, orientēšanās soc. vidē, personīga
higiēna, rūpes par ārējo izskatu, spēja noformulēt savas
vajadzības, veļas mazgāšana un veselība



Kopsavilkums

• Bāreņu sociālo funkcionēšanu neietekmē tādi faktori kā bāreņu dzimums, sadarbība
ar soc. darbinieku vai sociāla darbinieka maiņa.

• Būtiskākā loma sociālajā funkcionēšanā ir aprūpes veidam. Atrodoties audžu ģimenē
vai aizbildniecībā SF (pēc 13 kritērijiem) ir vidēji 7.5 reizes augstākā nekā aprūpes
iestādē.
– Izvērtējot SF jāuzsver, ka bāreņiem augot aprūpes iestādē, īpaši palielinās risks

kļūt atkarīgiem no alkohola un nikotīna, ka arī iegūt zemāku izglītību.
– Bāreņu izglītības, nodarbinātības un ienākumu līmenis ir cieši saistīti sava starpā,

analizējot SF tos var apskatīt kopā.
• Aprūpes iestādē ir 7.7 reizes lielāks risks iegūt zemu izglītību, kas pirmkārt

ietekmē nodarbinātību, līdz ar to zemāku ienākumu līmeni.
– Tas ir priekšnosacījums tam, ka kritīsies SF, finanšu plānošanā,

iepirkšanās, laika plānošanā, mājas uzkopšanā, mājokļa jautājums, soc.
aktivitātē, spēja izmantot resursus un attiecībās.

• Analizējot bāreņu atkarības, konstatēts ka visus atkarību veidus var iedalīt divās
grupās:
– 1) alkohola, narkotiku un nikotīna atkarība
– 2) azartspēļu un jauno tehnoloģiju atkarība


