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Ievads

Viena no raksturīgākajām 20. – 21. gadsimta laikmeta iezīmēm 
ir nepārtrauktas sociālās, politiskās, ekonomiskās, kultūras pārmai-
ņas, mūsu sabiedrībā ienākot arvien jauniem faktoriem un parādī-
bām, kas ietekmē katra cilvēka izvēli, rīcību, pasaules skatījumu, 
faktiski nosakot arvien jaunas izmaiņas.1 Šajā laikā sevi apliecina 
dažādi virzieni, sistēmas, pieejas, teorijas un koncepcijas, kā arī 
arvien jauni meklējumi un iespējas.

Šajā pasaules mainībā cilvēkam palīdz pastāvēt un meklēt savu 
identitāti pielāgošanās spējas, kuras apsorbē (sintēzē) oriģinālas, 
netradicionālas un interdisciplināras pieejas, ļaujot baudīt ne tik 
vien darbības rezultātu, bet arī – pašu procesu. Tādēļ tieši rado-
šums (kreativitāte) kļūst par tādu psihisku īpašību, kas ir ārkārtīgi 
nozīmīga gan indivīda attīstībā, pašuztverē un dzīves kvalitātē, gan 
arī attiecībās ar sociumu. Tieši radošums iegūst nozīmi veiksmīgu 
dzīves risinājumu īstenošanā, psihiska veseluma, Es izjūtas integ-
rācijas un psihiska plastiskuma veidošanā. Pēc A. Maslova domām 
nākotne pieder tādam cilvēkam, kas spētu dzīvot pastāvīgi kustī-
gajā, mainīgajā, komplicētajā pasaulē, kuru apkārtējas pārvērtības 
iedvesmo, kurš spēj improvizēt un interpretēt, ar prieku un ar cieņu 
uztvert jaunu negaidītu situāciju.2  

Pārmaiņas katra indivīda ārējā un iekšējā pasaulē veicina at-
tieksmju maiņu pret apkārtējiem cilvēkiem, parādībām, sabiedrī-

1  Макаров В. Психотерапия нового века. – Москва: Академический проект, 2001. – c.3.
2  Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики. – Санкт-Петербург: Евразия, 
2002. – c.113.
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bu, valsti, kā arī pašam pret sevi.3 Bet tieši cilvēka attieksme pret 
sevi (pašattieksme) ir viens no personības psihiskiem bāzes kons-
truktiem, kas ietekmē uzvedības aspektus. Tam pieder pamatloma 
starppersonu attiecību veidošanā, mērķu izvirzīšanā un sasniegša-
nā, krīzes situāciju atrisināšanā utt.4 

Šis fenomens jau no 19.gadsimta beigām ir dažādu zinātņu 
pētīšanas objekts, kas joprojām nav zaudējis savu aktualitāti un 
piesaista pētnieku uzmanību mūsdienās. Šajā laikā ir uzkrāta ba-
gāta pašattieksmes kā psiholoģiskās analīzes objekta teorētisko un 
eksperimentālo datu bāze, atklāti tās formēšanās mehānismi, struk-
turālās un funkcionēšanas īpatnības. Tai pat laikā pastāv arī daudzi 
metodoloģiskie un teorētiskie “baltie plankumi”, terminoloģiskais 
haoss, kas apgrūtina iegūto datu interpretāciju. Lai arī pētījumu par 
pašattieksmi ir diezgan daudz, taču praktiski nemaz nav pētīts šis 
fenomens dzimtes kontekstā.5 

Tomēr sievietes īpašais spēks, loma un uzvedības (rīcības) mo-
delis ir nozīmīgs gan starpersonu attiecību, gan dažādu norišu, gan 
iekšējās pasaules izpratnē. Lai fiziski un psiholoģiski justos kom-
fortabli, droši un pārliecināti, vērojot to pozitīvo efektu, ko pati 
rada sabiedrībā, sieviete izgrezno sevi, veido savu tēlu un stāju. 
Šāda rīcība attiecīgi var kļūt par cēloni veiksmēm gan sabiedris-
kajā, gan personiskajā dzīvē, nenosakot tikai sieviešu un vīriešu 
attiecības, bet arī sievietes attieksmi pašai pret sevi. Tas, kā sievie-
ti uztver apkārtējie, nosaka arī viņas „Es-tēlu”6 un pašattieksmi. 
Pēc psiholoģijas profesora M. Argaila domām, arī pašai sievietei 
ārkārtīgi svarīgi ir viņas ārējā pievilcība, tādēļ īpašas problēmas, 
piemēram, viņai sagādā liekais svars.7 Dažādu sieviešu problēmu 
risināšanu aktīvi piedāvā visdažādākie fitnesa veidi, taču tradicio-

3  Tunne I., Ābele A. Studējošās jaunatnes laikmeta aktualizētas vērtību prioritātes // Акту-
альные проблемы психологии: теория и практика. – Т.2. – Рига: Psiholoģijas augstskola, 
2002. – 107.lpp.
4  Колышко A. Психология самоотношения. – Гродно: ГрГУ, 2004. – c.102.
5  Шарай Т. Изменение самоотношения личности у женщин в результате многомер-
ного психологического воздействия  / Дис. канд. психол. наук. – Казань: 2005. – c.5.
6  Психотерапия женщин / Под ред. М. Лоуренс, М. Магуир. – Санкт-Петербург: Пи-
тер, 2003. – c.68.
7  Аргайл М. Психология счастья. – Санкт-Петербург: Питер, 2003. – c.190.
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nāli īpašu prieku par savu ķermeni ļauj sajust mūsdienu Latvijā 
populārā Austrumu deju dejošana. 

Mūsdienu apstākļi bieži vien liek sievietei būt par sava likteņa 
noteicēju, būt ekonomiski, psiholoģiski un fiziski patstāvīgai, uz-
svērt savu esību, individualitāti un  patstāvību, konkurēt, bieži vien 
uzņemoties pārlieku lielu slodzi un upurējot savu sievišķību. Tas 
rada virkni veselības problēmu, kas ir īpaši saistītas ar reproduktī-
vo veselību un ginekoloģiju. Kā norāda Dz. Kažoka savā disertā-
cijā, “sievietes veselības stāvokļa saglabāšanas un nostiprināšanas 
problēma dažādā vecumā ir viens no mūsdienu svarīgākajiem jau-
tājumiem, jo jebkurā ontoģenēzes periodā sievietes organismā da-
žādos orgānos un sistēmās notiek morfofunkcionālas izmaiņas”.8 

Cilvēka fiziskai attīstībai un veselības stāvoklim ir gan biolo-
ģiska, gan sociāla nozīme, jo tie abi kopumā kalpo par iedzīvotāju 
labklājības un veselības indikatoriem. Tā kā mūsu valstī sievietes 
veselība ir ne tikai politiska, sociāla vai dzimumproblēma, bet arī 
visas sabiedrības veselības pamats,9 aktuāli kļūst iespēju meklēju-
mi, kā sievietei saglabāt savu sievišķību un veselību. Līdz ar to, kā 
viens no risinājumiem – tiek plaši piedāvāta Austrumu deju apgu-
ve, kas šobrīd Latvijas sabiedrībā ir guvusi plašu atsaucību. 

Deja ir simboliska ķermeņa valoda, kuru kā dzīvē neatņemamu 
elementu izmantojuši mūsu senči pirms iemācījās runāt. Tā laika 
gaitā ir mainījusies un transformējusies un, pateicoties deju un kus-
tību terapijas (turpmāk – DKT) pionieriem, šobrīd tiek izmantota 
arī veselības aprūpē. DKT tiek meklētas jaunas iespējas cilvēka 
psiholoģisko un veselības problēmu risināšanā. Tās tehnikas pama-
tā balstās uz spontāno deju, kuras laikā atbrīvojas cilvēka iekšējā 
spriedze. Tomēr ne tikai šim dejas veidam var būt harmonizējošs 
efekts. Tādēļ šobrīd pasaulē tiek pētīta strukturēto deju ietekme uz 
cilvēku un tā veselību. Tomēr jāatzīmē, ka strukturēto deju iespējas 
DKT pagaidām ir pietiekoši maz izmantotas, tādējādi tiek meklētas 
pieejas un tehnikas, kā strukturētās dejas varētu efektīvāk izmantot 
DKT.
8  Kažoka Dz. Sievietes bioloģiskā statusa izvērtējums Latvijā. / promocijas darbs. – Rīga: 
RSU, 2009. – 8.lpp.
9  Turpat. – 8., 13.lpp.
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Strukturēto deju pētījumi Latvijā līdz šim netika veikti, līdz ar 
to trūka analīzes par šo deju efektiem un ietekmi (t.sk. uz veselību). 
Tādēļ grāmatas tēma pilnībā atbilst DKT atzītai interdisciplinārai 
pieejai. Tieši kontekstu un interdisciplināritātes meklējumi, t.sk. 
deju pētījumos, ir svarīgs mūsdienu zinātnes attīstības elements. 
Arī pasaulē šādai pieejai tiek pievērsta ievērojama uzmanība, par 
ko liecina pētījumi, disertācijas, grāmatas un citas publikācijas. Lai 
arī Latvijā nav veikti deju ietekmes pētījumi uz dažādiem veselī-
bas aspektiem, pastāv uzskats, ko pārstāv populāri raksti, privātas 
atsauksmes, ka dejas (t.sk. strukturētās dejas) uzlabo cilvēku vese-
lības rādītājus, t.sk. Austrumu dejas īpaši pozitīvi ietekmē sieviešu 
pašattieksmi. 

Tēmas aktualitāti noteica nepieciešamība empīriski pārbaudīt, 
vai Austrumu dejas, kas mūsdienu Latvijā ir īpaši populāras sievie-
šu vidū, bez citiem DKT nosacījumiem (terapeitiskās attiecības, 
terapeitiskā vide u.c.) ietekmē sievietes pašattieksmi. Jāuzsver, ka 
Austrumu deju efekti un ietekme joprojām ir tikai pieņēmumu lī-
meni. Tādēļ zinātniskais skatījums uz šo sociālo parādību ir būtisks 
elements ne tikai DKT, bet arī veselības aprūpes, psiholoģijas un 
kultūras kontekstā. 

Ņemot vērā, ka jebkuru problēmu var risināt gan konstruktīvi, 
gan destruktīvi, tad arī ar negatīvu pašattieksmi var dzīvot, žēlo-
joties par dzīvi, kas paiet garām un meklējot vainīgos, vai arī var 
izvēlēties konstruktīvāku ceļu – meklēt izeju, kā šo pašattieksmi 
uzlabot. Vai pašattieksmes uzlabošanai var izmantot Austrumu de-
jas – tas ir jautājums, uz kuru tiks sniegta atbilde šajā darbā.

Pētījuma mērķis: Noskaidrot, vai strukturētās dejas bez ci-
tiem DKT nosacījumiem (terapeitiskās attiecības, terapeitiskā vide 
u.c.) izmaina sievietes pašattieksmi. 

Pētījuma jautājums: Vai atšķiras pašattieksmes rādītāji sie-
vietēm, kuras nodarbojas  ar strukturētām dejām (Austrumu dejām) 
no sievietēm, kuras nodarbojas ar aerobiku un / vai no sievietēm, 
kuras ar fiziskām aktivitātēm nenodarbojas? 

Pētījuma metodes: S. Pantiļejeva pašattieksmes izpētes 
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metodika,10 5 daļēji strukturētās intervijas ar sievietēm, kuras Aus-
trumu dejas dejo vairāk kā gadu.

Pētījuma dalībnieki: 90 respondentes (20 – 30 gadu vecumā), 
kas ir sadalītas 3 pētījuma grupās: 

1. Sievietes, kuras dejo Austrumu dejas vairāk kā gadu; 
2. Sievietes, kuras vairāk kā gadu apmeklē aerobiku;
3. Sievietes, kuras vairāk kā gadu nekādās regulārās kustību 

aktivitātēs nepiedalās. 
Lai īstenotu pētījuma mērķi, tika izvirzīti sekojoši pētījuma 

uzdevumi:
1. Analizēt pašattieksmei, strukturētām dejām, Austrumu 

dejām, agrīnā brieduma vecuma sievietēm veltīto 
zinātnisko literatūru; 

2. Izpētīt pašattieksmes rādītājus trijās pētījuma grupās;
3. Salīdzināt pētījuma grupas savstarpēji pēc pašattieksmes 

skalām, nosakot atšķirību statistisko ticamību;
4. Kvalitatīvi izanalizēt 5 strukturēto interviju rezultātus;
5. Izteikt priekšlikumus par Austrumu deju izmantošanas 

iespējām sievietes pašattiekmes uzlabošanai, kā arī DKT.
Ceru, kas esošais pētījums kļūs par zināmu aizsākumu deju 

efektu pētniecībai Latvijā, tādējādi ļaujot izstrādāt efektīvas DKT  
metodes un tehnikas Latvijas sievietēm, attīstot  DKT (bet plašāk – 
mākslu terapijas) pakalpojumu pieprasījumu sabiedrībā.

Vēlos izteikt sirsnīgi pateicību pētījuma dalībniecēm un vi-
siem, kuri atbalstīja mani pētījuma tapšanas laikā, īpaši grāmatas 
recenzentiem, kā arī Rīgas Stradiņa universitātes asociētai profeso-
rei  Dr.med. Ingai Millerei un docentei Dr.psych. Mag.paed., Mag.
med. mākslas terapeitei (vizuāli plastiskā māksla) Kristīnei Mār-
tinsonei, tāpat arī savam vīram Rīgas Stradiņa universitātes do-
centam Ivanam Jānim Mihailovam, bez kura palīdzības un atbalsta 
pētījums diez vai tiktu realizēts.

10  Пантилеев С. Методика исследования самоотношения. – Москва: Смысл, 1993.
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1. Strukturētās dejas deju un kustību 
terapijā

1.1. Deja kā deju un kustību terapijas pamats

 Deja tradicionāli tiek uzskatīta par DKT pamatu, tomēr T. 
Škurko uzsver, ka joprojām trūkst viennozīmīgas izpratnes, kas tad 
ir deja. Tādēļ var izdalīt vairākas piejas deju izpratnei, tajā pat laikā 
atzīmējot, ka bieži vien viena pieeja kritizē pārējās.11 

Daži zinātnieki pārstāv, t.s.,  bioloģisku skatījumu uz deju: 
deja kā ritmiska kustība; deja kā seksuālās enerģijas motori-ritmis-
kā izpausme; deja kā ģenētiska saikne ar dzīvnieku kustībām un 
dejām.

Savukārt citi autori piedāvā apskatīt deju kā sociokulturālu fe-
nomenu, kā noteiktas spēles formu, kad dejā atspoguļojas sabiedrī-
bas psihoplastiskas intonācijas, sociālie motīvi un parādības. 

K. Zaks izveidoja psiholoģisko pieeju dejai, kuras pamatā 
ir uzskats, ka deju veido ne tikai atsevišķas kustības, bet kustība 
kopumā, kas attiecīgi izpauž visu indivīda būtību. Saskaņā ar šo 
pieeju deja ir teksts, kuru mēs saprotam kā zīmju kopumu, kam ir 
laika-telpas struktūra un kas satur informāciju par personas stāvok-
li, rakstura iezīmēm, attiecībām. Šīs pieejas pārstāvji uztver deju 
kā spontānu cilvēka neverbālās uzvedības fenomenu, savukārt citi 
zinātnieki izvirza ideju par dejas kosmisko jēgu, deju saprotot kā 
Visuma ritmu izpausmi. 
11 Шкурко Т. Танец как средство диагностики и коррекции отношений в группе. // 
Психологический вестник. Выпуск1.Часть1. – Ростов-на-Дону: Издательство Ростов-
ского Университета, 1996. – с.327 –348. // http://flogiston.ru/articles/social/dancetherapy 
(skat. 4.12.2008.)
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