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Ievads 
 
Mūsdienu sociālā psiholoģija ir vairāku paradigmālo zinātņu 

kopums. Dzimtes un garīgās kultūras paradigma skar sociālās psiholoģijas 
zinātnes dažādas nozares. Dzimte kā sociālais dzimums ir ne tikai cilvēku 
dzimumu apziņas, bet arī sabiedrības kultūrvides kategorija .Vairāki zinātnieki 
no dažādām valstīm ir pētījuši un joprojām pēta priekšstatus par zimtes 
diferenciāciju - vienu no interesantākiem jautājumiem mūsdienu sociālā 
psiholoģijā, jo dzimtei sabiedrībā ir ļoti liela nozīme.  

 
Dzimtes reprezentācija kā sociālais konstrukts sāk veidoties bērnībā 

dzimumidentitātes un dzimumsocializācijas rezultātā. Kā viens no reālās 
pasaules apzināšanas veidiem, tas arī saistīts ar dzimumu diferenciālo 
priekšstatu īpatnībām. Dzimtes reprezentācija ir uzskatu un apgalvojumu 
virkne, kas izskaidro divu dzimumu pārstāvju nostādnes un priekšstatus 
sabiedrībā. Dzimums ir bioloģiska kategorija, bet „dzimte” ir raksturojums, 
kādu cilvēki dod jēdzieniem “sieviete” un “vīrietis”. Šos jēdzienus saista ar 
dzimuma identitāti un pašapziņu, dzimuma lomām un normām, dzimuma 
īpatnībām un atšķirībām. Dzimte ir saistīta ar sociāli un kulturāli veidotām un 
ieaudzinātajām diferenciālajām sieviešu un vīriešu īpašībām. 

 
Sociālā psiholoģijā „dzimti” definē kā konstruktu, kas veidoja 

bērnībā socializācijas procesā noteiktā kultūrvidē. Amerikāņu psihologs 
B.Lotts atzīmēja, ka sociālā psiholoģija vienmēr atrodas ciešā saistībā ar 
dzimumu pētījumiem, jo „pētot apstākļus, kuri veido un uztur sociālo 
uzvedību, nozīmē to, kā kultūra veido „gender”.(Lott.B.,1991). 

 
Rietumeiropas psiholoģijā jau no V.Vundta laikiem un līdz XX gs. 

60. gadiem psiholoģija bija zinātne par vīriešiem, kuru viņi arī attīstīja. 
Mūsdienās situācija ir krasi mainījusies. Pirmajā posmā dzimtes psiholoģiskie 
pētījumi notika individuālo atšķirību jomā, kur maskulinitāti un feminitāti 
mēģināja mērīt kā jebkuras citas individuālas atšķirības. Tieši ģimeni uzskatīja 
par zēnu un meiteņu socializācijas vidi, kur bērni apgūst priekšstatus par 
dzimti, kultūras stereotipu ietekmē. XX gs. 70 gados Austrālijas psiholoģe S. 
Bema ieviesa jēdzienu „androgīnija” un izveidoja pētniecisko metodoloģiju, 
kas ļāva empīriski pierādīt, ka maskulinitāte un feminitāte ir divi neatkarīgi un 
polāri konstrukti. 

 
 



 

 

Nākamais zinātniskais posms saistīts ar priekšstatiem par dzimti kā 
atsevišķu konceptu, kas tika ieviests pateicoties zināšanām par personības 
uzvedību un tās kognitīvo struktūru. Mūsdienās „dzimti” vairāk izprot kā 
dinamisku procesu ar determinētu raksturu. Tai pašā laikā ir dati, kuri liecina, 
ka nostādnes un stereotipi, kas saistīti ar dzimtes īpatnībām, nosaka 
sabiedrības kross-kulturālo stabilitāti. Atšķirību uzvedības modeļos ietekmē 
vairāki faktori, tādi kā sociālās vajadzības, dažādi dzīves apstākļi un atšķirīgās 
kultūras tradīcijas. Sievietēm un vīriešiem vienmēr būs atšķirīgi priekšstati par 
dzimti, jo jebkura kultūra atbalstīs tādu uzvedību un tādu dzimuma sociālo 
lomu izpildi, kāda atbilst viņu sabiedriskiem pienākumiem. (D.Matsumoto, 
2001) 

Mūsdienās dzimums un dzimte ir strikti sadalīti jēdzieni. Vairāki 
sociālo zinātņu speciālisti izdala dzimumu atšķirību sociāli kulturālo 
pamatojumu: 1)dzimumu identitāte, kas veidojas socializācijas procesā; 2) 
dzimumu sociālā statusa diferenciācija; 3) dzimumu lomu stratifikācija; 4) 
sabiedrībā valdošie stereotipi par dzimumu atšķirībām. 

 
Tradicionāli sociālais kognitīvisms orientēts uz individuālu procesu 

un sociālo mijiedarbību, kas balstās uz balansa, atbilstības, disonances 
noņemšanas un citu līdzīgu problēmu pētīšanu. Šādas teorijas iekļauj sevī gan 
speciālu pētījuma metodoloģiju, gan specifiskus sociāli kognitīvus konstruktus 
- stereotipiskos priekšstatus, personiskās nostādnes, sociālo grupu 
aizspriedumus, dzimtes shēmas. S.Moskovici „Sociālās reprezentācijas”, 
C.Osguda ”Kognitīvās atbilstības”, A.Paivio „Dubultās kodēšanas”, S.Bem 
„Dzimtes shēmu” teorētisku koncepciju salīdzinoša analīze ir promocijas 
darba pamatā. 

 
 Latviešu kultūrā tiek atspoguļots tradicionālais, stereotipiskais 

viedoklis par sieviešu un vīriešu statusu sabiedrībā. Dzimtes reprezentācija var 
būt atkarīga gan no reliģisko konfesiju garīgās kultūras, gan no dzimtes 
apziņas parādībām. 

 
XX gadsimta gaitā sabiedrības „dzimtes” apzināšanā var izdalīt trīs 

posmus. Pirmā posma sākums ir 1918. gadā, kad sievietes ieguva pilsoņa 
tiesības, kas ļāva arī viņām kļūt par dalībniecēm Latvijas pirmās demokrātijas 
veidošanā. Patiesa demokrātija iespējama ar sabiedrības patriarhālā modeļa 
maiņu. 20.-30. gados Latvijas sabiedrība drošāk jutās „tēva”, tautas vadoņa 
rokās. Sievietes Latvijas politiskajā un sabiedriskajā dzīvē arī šo laiku 
nodzīvoja margināli. L īdz ar pirmo neatkarības posmu (1918.-1940.g) Latvijas 



 

 

sievietes un vīrieši apguva vairākas profesijas, kas izmainīja viņu statusu 
sabiedrībā. Reliģijai bija ļoti liela nozīme cilvēku dzimumu uzvedības un 
lomu apzināšanā. Kultūrsociālo vidi spēcīgi ietekmēja tradicionālo reliģisko 
konfesiju garīdznieku uzskati par dzimti, kas akcentēja sievietes pakļauto 
pozīciju sabiedrībā.      

 
Padomju laikā (1940.-1991.g) gan sievietes, gan vīrieši pildīja 

vairākas sociālās lomas, veicot kā profesionālos, tā arī mājas darbus. 
Jāpiebilst, ka padomju laika politika veicināja sievietes personisko izaugsmi. 
Sievietes apguva profesijas, kuras skaitījās par vīriešu prioritāti. Latvijas PSR 
posmā tika kultivēts Padomju Savienībā pastāvošais sociālo attiecību modelis. 
Tika deklarēts, ka PSRS cīņa par sieviešu emancipāciju noslēgusies līdz ar 
Oktobra revolūciju un Valsts garantē vīriešu un sieviešu līdztiesību. 
Feminisma idejas kļuva par oficiālās ideoloģijas sastāvdaļu.(Potter J.,2003) 

  
Tomēr Latvijas valstī īstenotā politika un cilvēku dzīves realitāte 

krasi atšķīrās. Kā pierādījumu var minēt, ka padomju laika darba tirgū valdīja 
stingri izteikta dzimumu segregācija. Tradicionāli vīriešiem bija lielākas 
lēmējtiesības un autoritāte, turklāt viņi minimāli piedalījās ikdienas mājas 
darbos un rūpēs par bērniem. Faktiski padomju laikā turpināja pastāvēt 
tradicionālais patriarhālais modelis. Šajā laikā reliģiskajām konfesijām nebija 
lielas nozīmes cilvēku dzimtes apzināšanā, jo eksistēja tikai neliela daļa no 
tradicionālu reliģisku konfesiju baznīcām.   

 
Otrās neatkarības laikā Latvijas sabiedrībā bija strauja attīstība, kura 

saistīta ar pārmaiņām sociālā un kultūras sfērā. Mainijās cilvēku priekšstati 
par dažādiem sociāliem procesiem un parādībām, tai skaitā arī par garīgās 
kultūras tradīcijām un dzimumu attiecībām sabiedrībā. Jaunā modernā 
sabiedrībā noris vairāki procesi, kas konstruē sievietes un vīrieša sociālo 
statusu. Tika atjaunota tradicionālo reliģisko konfesiju garīgā kultūra, kas ir 
Latvijas kultūrvides iespaidīgākā daļa. 

 
 Baznīcas loma indivīdu uzvedības modeļu realizācijai, kā arī abu 

dzimumu pārstāvju attiecībās kļūst arvien spēcīgāka. Laika gaitā tās izpaužas 
gan kā dzimtes reprezentācija, kuru ietekmē reliģijas garīgās kultūras 
tradīcijas, piemēram, laulības noslēgšana baznīcā, gan kā divu dzimumu 
attiecību veidošanās īpatnības, kas atbilst tradicionālo reliģiju garīgās kultūras 
kategorijām. Sabiedrības atbalstu saņem tādas dzimumu mijattiecības, kuras 
atbilst noteiktiem garīgās kultūras simboliem, normām un vērtībām, kas 



 

 

savukārt iespaido tradicionālo reliģisko konfesiju pārstāvju dzimtes 
reprezentāciju. 

 
Darba autore ir izvēlējusies piecas reliģiskās konfesijas, kas Latvijā 

atzītas par tradicionālajām: evaņģēliski luterisko, Romas katoļu, pareizticīgo, 
baptistu un vecticībnieku. Latvijā ir izveidojusies unikāla situācija, kad 
vienlaikus par tradicionālām tiek uzskatītas piecas reliģiskās konfesijas, kuras 
pārstāvētas dažādos Latvijas novados. Šī pārstāvniecība nav proporcionāla un 
pēc salīdzinošās datu  analīzes tika noskaidrots, ka visvairāk tradicionālo 
reliģisko konfesiju baznīcu ir Latgales novadā (192) un vismazāk  - Zemgales 
novadā (69). Tikai divos novados - Latgalē un Zemgalē - atrodas visu piecu 
konfesiju baznīcas, Kurzemē un Vidzemē skaitliski domine evaņģēliski 
luteriskā konfesija, nav nevienas vecticībnieku baznīcas. Pareizticīgo reliģiskā 
konfesija visos Latvijas novados tiek pārstāvēta vienlīdzīgi. Vecticībnieku 
konfesijas pārstāvji pārsvarā dzīvo Latgalē un neliela daļa Zemgalē. Baptisti 
Latvijā ir salīdzinoši nelielā skaitā ir visos Latvijas novados. Balstoties uz šo 
statistiku, par pētījuma bāzi tika izvēlēti divi Latvijas novadi: Latgale un 
Zemgale. 
  

Reliģija kā sociālās kultūrvides neatņemama daļa veido cilvēku 
saikni ar realitāti. Nevis ar ikdienas realitāti, bet ar cilvēka vērtībau, normu un 
simbolisko tēlu apzināšanos. Dzimtes reprezentācija ir viens no reālās 
pasaules apzināšanas veidiem. Tas notiek tādu mainīgu lielumu ietekmē kā 
reliģiskās garīgās kultūras elementi, kas ir neatkarīgais mainīgais, un dzimtes 
reprezentācija, kā atkarīgais mainīgais, kas ir  piedāvātajā promocijas darba 
pētījuma mainīgie lielumi.  

 
Sociālā psiholoģijā piedāvātas vairākas pieejas un metodikas dzimtes 

reprezentācijas īpatnību pētījumā. Promocijas darbā iegūtie fakti un dati 
liecina, ka izvēlētais pētījums ir unikāls, jo apskata tādu sociopsiholoģisku 
fenomenu kā reliģiskās garīgās kultūras un cilvēku dzimtes reprezentācijas 
mijiedarbību. Promocijas darbā tika izmantotas vairākas sociālpsiholoģiskās 
teorētiskās koncepcijas, kā arī dažāda metodoloģija, jo tas ļauj izanalizēt tādu 
fenomenu kā Latvijas tradicionālo reliģisko konfesiju pārstāvju dzimtes 
reprezentācijas īpatnības . 

 
Pētījumam īpašu specifiku piešķir Latvijā vēsturiski pastāvošā 

unikāla situācija, ka par tradicionālajām tiek uzskatītas piecas dažādas 
reliģiskas konfesijas. Piedāvātā problemātika apskata tradicionālo reliģisko 



 

 

konfesiju pārstāvju dzimtes reprezentāciju garīgās kultūras aspektā. Par 
dzimtes reprezentācijas izpausmes pamatu tiek uzskatīti dzimtes apziņas 
shēmas komponenti.Dzimtes reprezentācijas īpatnības tiek pētītas mijsakarībā 
ar garīgo kultūru.  

 
Pētījuma mērķis bija noskaidrot Latvijas tradicionālu reliģisku 

konfesiju pārstāvju dzimtes reprezentācijas izpausmes īpatnības’garīgās 
kultūras aspektā. Par pētījuma objektu tika izvēlēti Latvijas tradicionālo 
reliģisko konfesiju pārstāvji no Latgales un Zemgales novadiem. 
Autore savā darbā vēlējās parādīt unikālās parādības izpausmes aspektus, kas 
saistīti ar Latvijas tradicionālo reliģisko konfesiju pārstāvju dzimtes 
reprezentācijas īpatnībām, kās ir dzimtes apziņas shēmas un garīgās kultūras 
mijsakarību rezultāts. 

 
Kā psiholoģiskās izpētes pamatkoncepcijas tika izmantotas divu 

zinātnieku - Č.Osguda un S.Bemas pētījuma tehnikas metodoloģija. Č.Osguda 
„semantiskais diferenciāls” ļauj fiksēt respondentu nostādņu un priekšstatu 
intensitāti, virzību, kas ir apziņas shēmas komponenti. S.Bemas „feminitātes-
maskulinitātes” pētījuma tehnika atklāj respondentu nostādņu un priekšstatu 
mijsakarību ar dzimtes femīnajām un maskulīnajām īpatnībām.  

 
Tādejādi dzimtes reprezentācijas pamatā ir šie dzimtes apziņas 

shēmas komponenti. Statistiskā korelācijas analīze : Pirsona grupu asimetrijas 
koeficienta(Pirson coeficient of variation) noteikšana. Strukturētās 
ekspertintervijas: aptaujas dzimtes un garīgās kultūras kategoriju 
noskaidrošana. Aptaujas datu analīze, izmantojot SPSS programmas: Kross 
tabulas  (Crosstabs) , Faktoru analīzi (Factor analysis) un Klasteru 
hierarhisko analīzi (Hierarchical Cluster Analysis). 

 
Pētījuma teorētiskās daļās pamatā tika izmantotas sekojošās 

teorētiskās koncepcijas: Sociālās reprezentācijas koncepcijas: S.Moskovici, 
A.Paivio; Sociālo nostādņu koncepcija: Č.Osguds, P.Tannenbaum; Dzimumu 
identitātes koncepcijas: Z.Freids, D.Elisa, I.Fasts; Dzimumu shēmu 
koncepcija: S.Bem; Sociālās identitātes koncepcijas: L.Kolbergs, G.Tedžfels, 
Dž.Terners; Kognitīvās attīstības koncepcija: L.A.Serbins; Sociālās 
iemācīšanās koncepcijas: A.Bandura, G.Semins, K.Fiedlers; Socializācijas 
koncepcijas: Ē.Ēriksons, G.Hovsteds; Dzimumu lomu koncepcijas: Dž.Mīds, , 
R.Lintons, I.Goffmans, T.Šibutani, A.Igli, K.Do, E.Makkobi, 
K.Džaklin;Dzimumu stereotipu koncepcijas: G.Tedžfels, S.Fiske, S.Neubergs, 



 

 

S.Teilors, N.Chodorou; Dzimtes kultūras koncepcija: D.Matsumoto, L.Ives 
,N.Martins, L.Vaits, A.Pines, N.Zaimans, A.Dženkins, J.Berijs. Reliģijas 
psiholoģijas koncepcijas: K.G.Jungs,Z.Freids,E.Dirkheims,M.Vebers. 

 
Darba praktiskais nozīmīguma pamatojums balstās uz darbā 

analizētās zinātniskās pieejas un iegūtie empīriskie dati parāda dzimtes 
reprezentāciju kā sarežģītu sociāli psiholoģisko parādību, kas veidota kā 
dzimtes apziņas shēma ar vairākiem komponentiem. Iegūtie rezultāti liecina, 
ka Latvijas tradicionālo reliģisko konfesiju pārstāvju dzimtes reprezentācijas 
īpatnībām ir diferenciāla daba, kas saistīta ar garīgās kultūras kategoriju 
ietekmi. Pētījuma rezultāti pierāda, ka dzimtes reprezentācija ir dzimtes 
apziņas shēma ar vairākiem komponentiem, kuru īpatnības izpaužas kā 
garīgās kultūras kategoriju ietekmes rezultāts. 

 
Pētījuma rezultātu ticamību nodrošina zinātniski sistēmiskā un 

metodoloģiskā pētīšanas pieeja, izvēlēto metodiku atbilstība izvirzītajai 
sociopsiholoģiskajai problēmai, adekvāta un loģiska pētīšanas metodiku 
izmantošana, saskaņā ar pētījumā izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem, 
izlases apjoma reprezentativitāte un iegūto datu apstrādes matemātiskās 
metodes, izmantojot SPSS un EXCEL programmas. Pētījumu rezultātu 
apstrādē tika izmantotas SPSS Kross tabulas (Crosstabs) ,Faktoru analīze 
(Factor analysis), Klāsteru hierarhiskās analīzes (Hierarchical Cluster 
Analysis), Aprakstošās statistikas analīzes (Discriptive Statistics Analysis) un 
EXCEL Datu analīzes (Data Analysis) datorprogrammas. 

 
Pētījuma izlase veidota pēc tipoloģiskā principa, lai sasniegtu 

reprezentivitāti tika iekļauti 300 Latvijas tradicionālo reliģisko konfesiju 
pārstāvji un intervēti 12 garīdznieki, kas pārstāv piecas Latvijas tradicionālās 
reliģiskās konfesijas Latgales un Zemgales novadā . 

 
Pētījums tika veikts divos posmos. Pētījuma pirmajā posmā (2001.-

2004.g.) izvirzītā problēma tika teorētiski pamatota. Tika apskatītas un 
analizētas dažādas zinātniski teorētiskās koncepcijas, kas saistītas ar dzimti, 
reprezentāciju un garīgo kultūru. Pētījuma otrajā posmā (2005.-2007.g.)tika 
zveidota pētījuma programma, adaptētas pētījuma metodikas, tika veiktas 
strukturētās ekspertintervijas ar Latvijas tradicionālo reliģisko konfesiju 
garīdzniekiem no Latgales un Zemgales.  
  



 

 

Darba teorētiskā bāze un pētījumā iegūtie fakti un dati liecina ka 
dzimtes reprezentācijas pamatā ir dzimtes apziņas shēma un tās izpausmes 
īpatnības ir dzimtes shēmas komponentu mijsakarības rezultāts. Pētījuma gaitā 
tika noskaidrots, ka dzimtes reprezentācijas izpausme saistīta ar garīgās 
kultūras kategorijām. Izstrādātie dzimtes reprezentācijas īpatnību izpausmes 
modeli parāda saikni starp abām fenomenālajām parādībām, kas izpaužās 
dzimtes apziņas un garīgā kultūras mijsakarībās. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. Dzimte: raksturojums un teorijas 
  
1.1. Dzimtes raksturojuma teorētiskie aspekti 

 
Dzimums nozīmē vienveidīgas un kontrastējošas bioloģisko būtņu 

īpašības, kuras nodrošina organismu vairošanos. Dzimums un dzimte ir 
savstarpēji saistītie jēdzieni. Savukārt, dzimte ir somātiskas, reproduktīvas, 
sociāli kulturālas un uzvedības raksturīpašības, kuras nodrošina indivīda 
personisko, sociālo un tiesisko vīriešu vai sieviešu statusu. 

 
Angļu valodā, lai atšķirtu šos jēdzienus, izmanto terminus sex – 

bioloģiskais dzimums, kas tieši saistīts ar vairošanos, un gender – īpatnību 
kopums, kas atšķir vīriešus no sievietēm, t.i. bioloģiskā(dabiskā) 
atspoguļošana sociālajā (kulturālajā). 

 
Dziļakā gender analīze pierāda, ka šo jēdzienu izmanto gan šaurākā, 

gan plašākā nozīmē, attiecīgi kā: 
 

• Sieviešu un vīriešu sociāli kulturālo atšķirību komplekss(lomas, statusi, 

stereotipi, apziņa un uzvedība); 

• Dabisku (bioloģisku, somātisku, fizisku un fizioloģisku) un kulturālo 

(intelektuālo, gribas, emocionāli juteklisko) īpašību kopums, kas atšķir 

vīriešus un sievietes. 

Bioloģiskais dzimums vienkāršā formulējumā nozīmē bioloģiskās 
(fiziskās, ģenētiskās) atšķirības starp vīriešiem un sievietēm. Īstenībā tāpat kā 
rasu atšķirības, tas nav tik lielas. Ja salīdzina organisma funkcijas, tad 
vīriešiem un sievietēm ir vairāk kopīga. Taču svarīgāka dažādu sabiedrību 
piešķirtā kulturālā nozīme šīm atšķirībām, kā arī lomu un personību 
definīcijas izpratne šajā sabiedrībā. ( A.M.Pines,N.Zaidman,2003) 

 
Sociālais dzimums ir uzvedības normu un pozīciju kopums, kas 

raksturīgi vīriešu un sieviešu dzimtas indivīdiem dotajā sabiedrībā. Viens no 
mūsu sociālā tēla aspektiem ir tas, kā vīrieši un sievietes mācās, dzīves gaitā 
veidoja noteiktā sabiedrībā ar dažādu kultūru un dažādos laika posmos. 
Uzvedības normas un dzimuma tēls nav dabisks vai dabas noteikts – to nosaka 



 

 

sabiedrība un tas tiek izprasts sociālo mijattiecību procesā. (Сорокин 
П.А.,1992) 

 Dzimti nevar uzskatīt par fiksētu parādību. Dzimumu lomas ar laiku 
mainās, kulturāli tas ir dažādas. Sociālajam dzimumam ir liela nozīme, jo no 
tā ir atkarīgs tas, kādu vietu indivīds ieņem sabiedrības sociālajā struktūrā, 
kāda būs viņa vieta darba tirgū, viņa funkcijas un dzimumsociālās lomas. 
Tieši dzimte ir tas kultūras fenomens, kas iesakņojies sabiedrības apziņā un 
sekmē dzimumu stratifikāciju.  

 
Kā pretstats apgalvojumam, ka eksistē bioloģiski pamatota hierarhija 

sieviešu un vīriešu mijattiecībās tika izveidota dzimtes sociālās konstruēšanas 
teorija. Dzimti saprot kā sociālo attiecību organizētu modeli. Attiecības starp 
vīriešiem un sievietēm tiek veidotas ar sabiedrības sociālo institūtu palīdzību. 
Šī pieeja balstīta uz diviem postulātiem:  

 
1. Dzimtes veidošanās notiek socializācijā, dzimumu lomu sadales sistēmā, 

ģimenē un masu mediju ietekmē; 

2. Dzimti veido paši indivīdi – apziņas līmenī ( dzimumu identifikācija), 

sabiedrībā pieņemto normu pieņemšanas un pielāgošanas gadījumā ( 

apģērbā, ārējā izskatā, uzvedības manierē u.c.). 

Dzimte – dzimumu attiecību sistēma, ar kuras palīdzību tiek veidoti 
priekšstati par sievišķo un vīrišķo kā pamatkategorijām. Sociāla 
konstruktīvisma piekritēji apgalvo, ka dzimumu cilvēki nav iemantojuši, bet 
veidojas sociālās mijiedarbības rezultātā.(Reber A.S.,1995) 

 
Mūsdienu sociālajā psiholoģijā tiek izdalītas tādas dzimtes 

pamatteorijas, kā dzimtes sociālās konstruēšanas teorija, dzimte kā 
stratifikācijas kategorija, dzimte kā kultūras metafora. Dzimtes sociālās 
stratifikācijas teorija pamatojas uz M.Vēbera un P.Sorokina klasisko sociālās 
nevienlīdzības teoriju par sociālo stratifikāciju. Pamatfaktori, kas nosaka 
piederību dzimumam, ir šādi: etniskā un kultūras piederība. Šajā teorijā 
dzimte ir gan konstrukts , gan process (Вебер М. ,1994). Dzimte kā sociālo 
attiecību hierarhisks faktors. Izņemot dzimti, pie šīs kategorijas pieder šķira, 
rase, vecums.(Giddens E.,1999). Bez jau minētajiem aspektiem zinātnieki 
izstrādāja arī trešo – simboliski kulturālo aspektu. 

 



 

 

 Sievišķīgais un vīrišķīgais eksistē kā kulturāli – simboliskie rindu 
elementi:  
• Vīrišķīgais - racionālais – garīgais – dievišķīgais -... – kulturālais.  

• Sievišķīgais – jutekliskais – miesiskais – grēcīgais - .... – dabiskais. 

Atšķirībā no iepriekšējiem diviem aspektiem – kulturāli – simboliskā 
saturā ir vērtību orientācijas nostādnes. Dzimtes konstruēšana atklāj jaunas 
iespējas pētīt sabiedrību un kultūru. Dzimums kļūst par kultūras metaforu, kā 
atzīmē E.Fī, „.. nosaka attiecības starp garu un dabu. Gars – vīrietis, daba – 
sieviete....Cilvēku izprot kā garīgu tēlu vīrišķības iemiesojums, bet daba – kā 
sievišķības , kas ir pakļautā statusā, kā Rietumu kultūras neizbeidzamais 
izpētes loks”( Fee E.,2000)  

 
Dzimumu stratifikācija (gender stratification) ir nevienlīdzīgs 

labklājības, varas un privilēģiju sadalījums starp abiem dzimumiem (Vander 
Zanden W.,1990). Pats dzimumu stratifikācijas jēdziens ir visai jauns, jo 
gadiem ilgi stratifikācijas teorijā galvenais akcents tika likts uz varas, spēka 
un prestiža dalījumu sociālo slāņu starpā, bet šie jēdzieni nekad netika 
attiecināti uz sievietēm vai vīriešiem, jo tradicionālā skatijumā sievietei jābūt 
pakļautai vīrietim. Līdz ar to dzimumu stratifikācijas teorijas īpaši netika 
izceltas. (Ickes W.,1993)  

 
Cits konteksts ir dzimtes diferenciālai koncepcijai (dzimtes 

koncepcija) – pamatideja saistīta ar dažādu dzimumu lomu izpratni un to 
ietekme uz sabiedriskiem procesiem. Lomu maiņa un subjektu ietekme uz 
sabiedrības procesiem ir nozīmīgas ne tikai sabiedrībai kopumā, bet arī tās 
sociālajiem institūtiem, sociālajām grupām un indivīdiem, kas aptver tādus 
jēdzienus kā feminitāte un maskulinitāte.Maskulinitāte un feminitāte ir 
normatīvais priekšstats par vīriešu un sieviešu somātiskajām, psiholoģiskajām 
un uzvedības īpašībām. Dzimte, kā simbolisma elements, kam piemīt 
dzimumu lomu diferenciācija. Maskulinitātei un feminitātei kā pārejām 
dzimtes kategorijām nav viennozīmīgu definējuma, kur vēl var pievienot 
vismaz trīs raksturīgākās nozīmes:  

 
1. Maskulinitāte un feminitāte kā deskriptīvās aprakstošās kategorijas 

nozīmē uzvedības un psihisku īpašību un īpatnību kopumu, kas objektīvi 

raksturo vīriešu un sieviešu atšķirības; 



 

 

2. Maskulinitāte un feminitāte kā askriptīvās kategorijas nozīmē ir viens no 

kultūras simboliskiem elementiem, kā sociālo priekšstatu , nostādņu un 

ticējumu kopums, kas apraksta sievietēm un vīriešiem raksturīgākās 

īpašības. 

3. Maskulinitāte un feminitāte kā preskriptīvās kategorijas, kā raksturojošā 

sistēma, kas dod priekšstatu par „ideālo” vīrieti vai sievieti, kā vīrišķības 

jeb sievišķības normatīvais etalons. (Воронина О.А,2000) 

Analizējot dažus mītus par sievieti , kuri ir vēsturiski argumentēti, 
var izprast, kā tie iespaido mūsdienu priekšstatus par sievietes un vīrieša vietu 
sabiedrībā, apskatīt femīnu un maskulīnu īpašību konstruēšanas mehānismus. 
Mīti  ir seno laiku teikas par leģendāriem varoņiem , dieviem, dabas 
parādībām pārnestā nozīmē ir iztēles radītais. Mīti ir kolektīvās pieredzes un 
apziņas sakrālā forma. Mūsdienu koncepciju rašanos lielā mērā ietekmejis 
Levi –Stross, kurš uzskatīja mītus par lingvistiski strukturālām zīmju 
sistēmām. Pēc viņa domām, mīta funkcija ir kognitīva funkcija, jo tā izskaidro 
cilvēku apziņas kategorijas. Šīs kategorijas veidojušās kā pretrunīgas bināro 
pozīciju sērijas: daba – sabiedrība, vīrieši – sievietes. Seno laiku Dieviete bija 
trīs dimensiju tēls: Jaunava, Māte, Vecāmāte. Jā atspoguļo sievietes dzīves trīs 
fāzes, kas salīdzināmas ar mēness trīs fāzēm. Jaunava jeb jauns mēness – 
brīva un jauna, nevienam nepiederošā sieviete. Māte jeb pilnmēness – sieviete 
– māte, sieva, kas ir dzīves pilnbriedā. Vecāmāte jeb dilstošais mēness – veca 
veida sieviete, kas glabā dzīves gudrības. (Geis F.L. ,1993) 

 
Vācu vēsturnieks I. Bahofens savā darbā „M ātes tiesības” ir 

aprakstījis pārmaiņas sievietes sociālā statusā: „...kādā mirklī vīrietis varēja 
vērsties pret „mātes tiesībām”, no tiem laikiem dažādas tautas un civilizācijas 
balstās uz patriarhālo sabiedrības vadības principu. Sievietei iedalītas 
sekundāras sociālās lomas, tā izraidīta no publiskās sfēras un piesaistīta mājai, 
ģimenei, mājsaimniecībai.”(Бакофен Я.,1999). Eiropā šīs process beidzās līdz 
ar Bībeles rašanos. E.Fromms šajā sakarā ir rakstījis: „B ībeles mīts par cilvēka 
radīšanos atklāj pavisam citu cilvēka rašanās variantu. Nevis sieviete rada 
vīrieti, bet vīrietis ir sievietes radītājs.” Mīts par Ievu nozīmē matriarhāta 
beigas Eiropā. Patriarhālā kristietība sadalīja Dievietes tēlu fragmentos, palika 
tikai Dieviete – Māte. Gan pareizticībā, gan katoļticībā sievišķības 



 

 

pirmsākumi pakļauti vīrišķības pirmsākumiem: „Ieva ir no Ādama ribas 
veidotā, un tai viņam jāpakļaujas.”( Вардиман Е.,1990) 

 
Daudzi zinātnieki uzskata, ka tradicionāli iedalītajām dzimuma 

lomām, īpašībām un ekspetācijām nav nekāda zinātniska pamatojuma – 
dzimuma atšķirības ir izskaidrojamas galvenokārt ar sociālo ietekmi, jeb 
atšķirīgu zēnu un meiteņu audzināšanu. Piemēram, sociālās iemācīšanās 
teorijas pamatlicēji uzskata, ka dzimums ir fenomens, kuru bērns apgūst no 
sava dzimuma vecākiem.(Giddens A.,1997) 

 
Ar tradicionālo lomu un pienākumu dalījumu var iepazīties 

folkloras materiālos – tautas dziesmās, pasakās, teikās, kur šīs tradicionālās 
lomas ir skaidri atainotas. Taču šīs lomas attieksmē pret dzimumiem, viņu 
pienākumiem, nav kaut kas rigīds, tas laika gaitā mainās. Aplūkojot 
dzimumlomu maiņu Latvijā, var secināt, ka, piemēram, tās dzimumlomas, 
kuras saistītas ar profesiju, tiešām ir mainījušās,  jo laiks ir mainījis cilvēku 
priekšstatus par sieviešu un vīriešu darbiem, sociālo statusu. Tradicionāli 
dzimumlomas bija līdzīgas citām Ziemeļeiropas zemnieku lomām, kur 
pastāvēja skaidra darba sadale starp dzimumiem. No seniem laikiem vīrieši 
atbildēja gan par lauku darbiem (zemes apstrādāšanu), gan par ģimenes 
apgādāšanu ar nepieciešamo (medības, zveja). Savukārt sievietes bija 
atbildīgas par mājas darbiem – ēdiena gatavošanu, mājas sakārtošanu, lopu 
kopšanu, bērnu audzināšanu. (Durkin K.,1996). 

 
Tradicionālās dzimumlomas skaidro funkcionālisti, cieši saistot tās 

ar bioloģiskām funkcijām. Agrāk sievietēm nebija iespēju kontrolēt savu 
reproduktīvo funkciju, viņas bieži palika stāvokļī, dzemdēja un aprūpēja 
bērnus un rezultātā bija cieši piesaistītas mājai. Šāds it kā sākotnēji bioloģiski 
determinēts lomu dalījums nostiprinājās cilvēku apziņā, lai gan mūsdienās 
daudz kas ir mainījies. ( Vander Zanden W.,1990). 

 
Cilvēku attiecības, kopdarbība un mijiedarbības pakārtota tā, ja ir 

vismaz divi cilvēki – veidojas kopums, kuram ir sava iekšējā kartība – statusu 
un lomu sistēma. Sociālo pozīciju, statusu un lomu sistēmu, kas pastāv cilvēku 
grupā, sauc par grupas sociālo struktūru. Sociālo struktūru veido sociālās 
pozīcijas. Sabiedrības sociālo struktūru veido indivīdu attiecības, kuras 
atkarīgas no tā, kādi statusi un lomas viņiem ir šajā kopumā vai sabiedrībā. 
(Lockwood P., Marshall T.C., Sadler P.,2005) 

   



 

 

Statuss ir niša sociālā hierarhijā, jo tas dod cilvēkiem iespēju labāk 
orientēties citam cita tiesībās un pienākumos. Katram cilvēkam kopš 
piedzimšanas ir pieejama noteikta vieta sabiedrībā. Jo agrāk sākas 
sagatavošana kādam statusam, jo sekmīgāk tā noris. Mēs piedzimstam 
dažādās ģimenes ar atšķirīgām attīstīšanās iespējām, bet ar iemantotiem 
statusiem. Statuss, ko indivīdi ar savām spējām un dotībām iegūst konkurencē 
ar izraudzītajām pozīcijām ir iegūtais statuss. Vieni statusi aitēno citus un 
izpaužas mūsu sociālajā mijiedarbībā. Statuss, kam ir vislielākā vērtība – 
virsstatuss (vecums, dzimums un profesionālā nodarbošanās). Pēc mūsu 
statusiem spriež par mūsu rīcību, kā sabiedrības gaidas dažādās situācijās. 
(Zepa B.,Zobena A.,1996) 

 
Dzimuma apzināšanās ir ļoti nozīmīgs process cilvēka dzīvē , jo 

dzimums ir statuss, kas nosaka, kādus citus statusus mēs ieņemsim, kāds būs 
mūsu statusu kopums. Dzimums ietekmē mūsu identitātes veidošanos, 
personības pašnoteikšanas tipu.( Skarpitti F.R., Andersen M.L.,1989)( 
Sk.1.att.) 
{ SHAPE  \* MERGEFORMAT } 

1.attēls. Dzimuma apzināšanās elementi(F.R.Skarpitti,M.L.Andersen. ,1989) 
 

Mūsdienās, kad sievietes laika gaitā ieguvušas lielāku neatkarību, 
pašnoteikšanas tiesības, dzimti var uzskatīt par labu stratifikācijas piemēru, jo 
resursi, kas nosaka augstāku statusu sociālās stratifikācijas sistēmā koncentrēti 
tieši vīriešu rokās. Mūsdienās visai grūti nosaukt tādu sabiedrību, kultūru, 
valsti, kurā vīrietim sociālās dzīves jomā  ir mazāk priekšrocību nekā sievietei. 
(Shartz S.H,1998) 

 
Feministu kustība XX gadsimta 60.gados ietekmēja sociālo zinātņu 

pārstāvjus, lai vairāk tiktu pievērsta uzmanība sabiedriskajām attiecībām un 
sieviešu sociālajam statusam. Viens no galvenajiem feministu ieguldījumiem 
bija bioloģiskā dzimuma, sociālā dzimuma definēšana. Sabiedrība veidojas no 
diviem dzimumiem, to starpā pastāv būtiskas atšķirības, jo tie tiek dažādi 
vērtēti, viņiem ir atšķirīgas iespējas piekļūt dažādiem resursiem: varai, naudai, 
prestižam un privilēģijām. Šāds dalījums ir veidojies gadsimtiem. Varētu teikt, 
ka dzimumu dalījuma pamatā ir gan objektīvi, gan subjektīvi uzskati. 
Mūsdienu sociālās organizācijas pamatā ir dzimte. Dzimumi tiek sadalīti, 
balstoties uz kultūras tradīcijām. Sociologs R.W. Konels uzskata: “Dzimte ir 



 

 

veids, kādā tiek sakārtotas sociālās norises.”(Mūsdienu feministiskās 
teorijas,2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Dzimuma identitātes un socializācijas teorijas  

 

Dzimuma identitāte ir indivīda uzvedības un pašapziņas vienotība, 
kad viņš jūtas piederīgs noteiktam dzimumam un pilda noteiktas dzimuma 
lomas. Identitāte ir viens no jēdzieniem, ar ko tiek norādīts uz cilvēka 
pašrefleksijas spējām. Atšķirībā no pašvērtējuma identitāte nav balstīta uz 
kvantitatīvu salīdzinājumu. Salīdzinot „identitāti” ar „patības priekšstatu” K. 
Rodžera skatījumā, identitātes izpratni var balstīt uz dažādu teoriju 



 

 

principiem. Individuālās identitātes visplašākais sociālpsiholoģiskais 
iztirzājums pieder Ē.Ēriksonam, jo „Es” priekšstatu viņš uztver kā identitātes 
kritēriju. (Erikson H.,1994) 

 
Dzimumpiederību nosaka dzimumidentitāte. Psiholoģiskajā literatūrā 

nav atrodams pilnīgs zinātnisks priekšstats par dzimumidentitāti, kurš ietvertu 
tās bioloģisko un sociālo faktoru integrētu skaidrojumu. Pievēršoties tam, kas 
vieno dažādas pieejas, var minēt XIX un XX gs. izveidoto speciālo 
terminoloģiju, kas dod šo faktoru izpratni. Pastāv uzskats, ka personības un 
dzimumidentitātes veidošanās ir saistīti process, un priekšstats par 
dzimumpiederību ir viens no pirmajiem, kas rodas bērna izziņas funkciju 
salīdzināšanas un kategorizēšanas darbību attīstības gaitā.  

        
Balstoties uz sistēmiskajiem zīdaiņu pētījumiem tika apgalvots, ka 

“dzimumidentitātes kodols”( core gender identity) sāk veidoties apmērām no 
5 mēnešu vecuma, kad raugoties pieaugušo sejās zīdainis, spēj atšķirt viņu 
dzimumu. Apmēram 3 gadu vecumā bērni apgūst spēju konsekventi un 
nekļūdīgi lietot priekšstatus par dzimumiem, vērtējot gan sevi, gan 
nepazīstamus vienaudžus un pieaugušos. Apzināts priekšstats par 
dzimumpiederību kā nemainīgu un nemaināmu īpašību pilnībā nostabilizējās 
apmēram 5 vai 6 gadu vecumā. Pētnieki uzsver dzimumsocializācijas ietekmi 
un to, ka vecāki pret bērnu attiecas kā pret dēlu vai meitu. Šī attieksme 
veidojās jau vairākus mēnešus  pirms bērna piedzimšanas un to nodrošina 
mūsdienu medicīnas iespējas. Ir konstatēts, ka dzimumu stereotipus bērni 
apgūst agrāk nekā tipizētos priekšstatus par vīrišķīgām vai sievišķīgām 
personības iezīmēm. Kā liecina pētījumi, šīs iezīmes pakāpeniski veidojās 
apmēram 5-11 gadu vecumā no pieaugušo stereotipizētā viedokļa par 
minētajām īpašībām (Serbin et al,.1993) 

 
Bioloģiskai dzimumpiederībai ir duāls raksturs, to nosaka 

hromosomālā un hormonālā organisma vide, kā arī iekšējo un ārējo 
dzimumorgānu uzbūve. Dzimumidentitāte kā psihiskā īpašība, parasti atbilst 
bioloģiskajai dzimumpiederībai, taču nemēdz pilnībā atbilst dzimumu lomu 
stereotipiem, kas savukārt var būt vairāk vai mazāk detalizēti un empiratīvi. 
Nav iespējams pilnīgi un precīzi definēt, kāda ir konkrētam dzimumam 
piemītošā izturēšanās jeb aktivitāte, kas lai kādi būtu tās motīvi, būtu objektīvi 
reģistrējama kā seksuāla. Seksuālās orientācijas zinātniskā izpēte tika sākta 
XIX gs., taču tās kritēriji v ēl joprojām ir gan teorētiska, gan empīriska 
problēma. (Galliano G.,2003) 



 

 

 
Psiholoģijā pastāv atšķirīgie viedokli par dzimumu identitātes būtību 

un attīstību. Aprakstošā pieeja dzimumidentitātes jautājumos izpaužas kā 
vīrišķības un sievišķības pazīmju strukturālais analīzes veids. Vairāku 
psihologu pētījumi saistīti ar kvantitatīvu vīrišķīguma un sievišķīguma 
mērīšanu. Piemēram, veicot daudzfaktoru dzimumidentitātes izpēti, tika 
noskaidrots, ka personības priekšstati par dzimumpiederību saistīti ar patību( 
self-concept) un tai raksturīga daudzveidīga struktūra. Dž. Spensa skatījumā 
dzimumidentitāte ir daudzfaktoru konstrukts, kurā iekļautas vairākas 
starpfaktoru formas.  

 
Tiek izšķirtas četras parādību jomas: 
 

1. Dzimumidentitāte – sievišķīguma vai vīrišķīguma pamatizjūta (basic 

sense), kā vispārīgais priekšstats par dzimumpiederību (one’s basic self-

concept of gender). 

2. Personības dispozīcijas, kas atbilst stereotipiem par sieviešu un vīriešu 

dzimumlomām. 

3. Dzimumlomu izpildīšana un dzimuma attiecību veidošana. 

4. Ar dzimumidentitāti saistītā seksuālā orientācija. 

Pēc Dž. Spensas domām, dzimumidentitātes izjūta veidojas ļoti agri 
un dzimumpiederības priekšstats, vismaz Rietumu kultūrā, ir indivīda patības 
centrālais un aktīvais komponents. 

 
Par dzimumidentitātes veidošanas principiem var atrast skaidrojumu 

D. Makadamsa darbos, kur viņš piedāvā personības modeļu līmeņus: 
 

• rīcība (disposition), kas nav atkarīga no dzīves situācijas; 

• līdzdalība(concerns), konkrētie dzīves plāni un lomas; 

• „dzīves stāsts”( life narrative), kas nodrošina dzīves vienotības un 

sakarības izjūtu. 

D.Makadams izsaka domu, ka lielākā daļa dzīvesstāstu ir pakārtoti 
divos pamatvirzienos : „rīcības spēks”(agency) un „domu apmaiņa” 



 

 

(communion). Pirmais ir vīrišķīgais - orientēts uz valdīšanu un neatkarību, 
savukārt otrais ir sievišķīgais, kas tendēts uz sadarbību un mijattiecībām. 
Dzīvesstāsts ir psiholoģisks konstrukts, kas personībai nodrošina saikni starp 
pagātni, tagadni un nākotni ( Spence J.,Helmrich R.,1981). 

 
Dzimumidentitātes psihoanalītiskā izpētes vēsture ir sākusies līdz ar 

psihoanalīzes veidošanos un Z. Freida pirmajiem darbiem par bērna 
psihoseksuālo attīstību. Šo jautājumu pētīja arī K.Hornija, Ē.Ēriksons, 
M.Kleina, M.Mālere, R.Stollers, F. un R.Taisoni u.c. Psihoanalītiskā pieeja 
respektē bērna domāšanas attīstību un sociālās iemācīšanās faktu. Z.Freids un 
viņa sekotāji M.M ālere, D.Vinnikots uzsver vecāku nozīmi bērna personības 
izveidē. Mūsdienās joprojām aktuāls Elektras un Edipa komplekss bērnu un 
vecāku attiecībās, Ego princips un biseksualitāte. Pēc Z.Freida domām 
personībām piemīt dzimumatšķirības (biseksuālitāte), kuru nosaka 
konstitucionāls vīrišķu un sievišķu dispozīciju kopums. To, cik lielā mērā 
indivīdam piemīt vīrišķīgums vai sievišķīgums, kā arī viņa seksuālo 
orientāciju ietekmē gan audzināšana, gan individuālās īpatnības. Pēc Z.Freida 
uzskatiem, pat indivīda biseksuālitātei piemīt disonance, jo viņš arī pieņem, ka 
sākumā zēnu un meiteņu priekšstati par dzimumu attīstās līdzīgi, taču pēc tam, 
meitenes, novērojot ķermeņu atšķirību, izjūt nepilnvērtību un skaudību. 
(Freids Z.,1991).   

 
Z.Freids un viņa piekritēji uzsver, ka dzimumidentitātes izcelsme ir 

identifikācijā ar kādu no vecākiem, t.i. mātes vai tēva izturēšanās un psihisko 
īpatnību pārņemšana un piesavināšanās. Identifikācija un iemācīšanās ir 
līdzīgi jēdzieni, un to salīdzinājumam ir būtiska nozīme. 1923.gadā Z.Freids 
darbā “Es un tas” dod identifikācijas skaidrojumu strukturālā personības 
modeļa ietvaros un izskaidro to kā personības aizsardzības mehānismu. 
Neofreidisti savieno identifikācijas jēdzienu ar sociālās iemācīšanās tradīcijām 
un izskaidro to kā “īpašu imitācijas veidu bez specifiskas iemācīšanās vai 
tiešiem apgalvojumiem, kas balstās uz ciešu uzvedības modeļa un 
identifikācijas  saikni…”. Neapzinātu psihisku faktoru nozīmi personības 
attīstībā izskaidro tieši šis psihoanalītiskais postulāts. (Cook E.P.,1985) 

 
F. un R.Taisoni skaidro bērnu identitāti dzimumlomu aspektā kā 

apzinātu un neapzinātu starppersonu mijiedarbību paternitātes veidošanā, kas 
notiek pēc dzimumpiederības kritērijiem un balstās uz bērnu un vecāku 
attiecībām , vecāku attieksmi pret bērnu dzimumpiederību, tēva un mātes 
priekšstatu par savu dzimumu u.c. XX gs. psihoanalīzes pamatlicēja uzskati 



 

 

dzimumu identitātes jautājumā tika papildināti. M.Kliens uzskata, ka 
dzimumu identitātes psihes attīstības pamati sāk veidoties jau līdz Edipālajam 
vecumam, bet F. un R. Taisoni uzskata, ka šis posms gan meitenēm, gan 
zēniem ir visgrūtākais psiholoģiskās attīstības laiks. (Tyson F., Tyson 
R.,1990). 

 
Arī citiem zinātniekiem bija iebildumi pret Z.Freida koncepciju. 

D.Elisa, K.Hornija, E.Džons un M.Kliens iebilda pret Freida uzskatu, ka 
psiholoģiski meitenes uzsāk dzīvi kā ”mazi vīrieši”. K.Hornija pamatoti 
kritizēja sieviešu freidisko psiholoģiju un konstitucionālās biseksuālitātes 
principus.  

 
D. Elisas un K.Hornejas skatījumā konstitucionālais biseksualitātes 

princips ir nomainīts pret iedzimto heteroseksualitāti. Attiecīgi I.Fastas un 
D.Elisas darbos parādās domas par bērna psihiskās attīstības un priekšstatu 
par dzimumpiederību mijsakarībam. Atziņa par dzimumu atšķirībām un 
dzimumkategoriju izveide nav tikai kognitīvs akts, bet tas izraisa vilšanos un 
kaitējuma izjūtu kā meitenēs, tā arī zēnos. (Elise D., 1997,Xopнu K.,2002) 

 
Amerikāņu pētnieki E.Makobijs un K.Džeklins ir veikuši plašu 

literatūras apskatu un secinājuši, ka bērnu psiholoģiskās dzimumu atšķirības 
līdz pat pusaudža vecumam ir drīzāk izņēmums, nekā prakse. Precīzi fiksētas 
un ticamas atšķirības ir tikai dažas: meitenes, salīdzinājumā ar zēniem sāk 
agrāk runāt un viņu valoda ir raitāka. Zēni ar redzes palīdzību labāk orientējas 
telpā un viņiem ir labāk attīstītas matemātiskās spējas, turklāt zēnu uzvedībā ir 
agresīvāka. Citas atšķirības, piemēram, meiteņu ātrāka iedvesmošanās, 
ievainotība, vai zēnu analītiskāks domāšanas stils, tieksme uz radošu 
uzdevumu risināšanu, tiek atzītas par maz pierādītām. (Maccoby E.E.,Jacklin 
C.N.,1974) 

 
Pirmie, kas analizēja identitātes psiholoģisko fenomenu bija 

psihoanalītiskā virziena piekritēji. Detalizēta šī fenomena izstrāde tika 
piedāvāta Ē.Ēriksona darbā ”Bērni un sabiedrība”. Kopumā identitāti viņš 
izskaidroja kā dzīves pieredzes organizāciju individuālajā „Es”. Ē.Ēriksons 
akcentē identitātes dinamiskumu, kas mainās visas cilvēka dzīves laikā. 
Saskaņā ar Ē.Ēriksona koncepciju, identitātes attīstības process ļauj cilvēkam 
paredzēt kā iekšējās, tā arī ārējās briesmas un saskaņot savas spējas ar 
sociālām iespējām, ko sniedz sabiedrība. (Erikson H.,1994) 

 



 

 

Psihoanalīze apskata „identitātes krīzes” jēdzienu. Tiek uzsvērts, ka 
identitātes attīstība nav lineāra, tā iziet caur identitātes krīzēm – posmiem, kad 
veidojas konflikts starp esošiem identitātes elementiem un to atbilstību 
mainīgajiem apkārtējiem apstākļiem.  A.Votermana darbos identitātes attīstība 
skatīta vērtības – gribas aspektā. Viņš apgalvoja, ka veidojošā identitāte 
iekļauj sevī veselu virkni mērķu, vērtību un pārliecību. Šāda izlase 
aktualizējās identitātes krīzes posmā un ir dzīves jēgas tālākais pamatojums. 
(БелинскаяО.,Тихомандрицкая А.,2001) 

 
Identitātes pētījumi interakcionālas pieejas ietvaros balstās uz Dž. 

Mīda koncepciju. Zinātnieks izskatīja apzinātas un neapzinātas identitātes 
pazīmes. Neapšaubāmi, psihoanalītisko un kognitīvo pieeju vieno atziņa, ka 
dzimumu identitāte veidojas ontoģenēzes procesā ( bērnības un pusaudžu 
gados). Piemēram, kognitīvistu publikācijās varam iepazīt salīdzinošās 
atsauces uz dzimuma identitāti psihoanalītiskajā skatījumā, kurās tiek minēti 
Z.Freida Edipalā identifikācija. Neapzinātā identitāte balstās uz neapzinātām 
normām un ieradumiem. Apzinātā identitāte veidojas tad ja cilvēks sāk 
aizdomāties par sevi un savu uzvedību. 

 
Dž Mīds uzskatīja, ka piedzimstot cilvēkam vēl nav identitātes izjūta, 

tā veidojas sociālās pieredzes rezultātā, mijiedarbībā ar citiem cilvēkiem. 
Tādejādi tiek akcentēta identitātes sociālā būtība, kas veidojas tikai tad, ja 
indivīds iekļaujas sociālajā grupā. Identitātes attīstība virzās no neapzināta uz 
apzinātu.(Jein S.,Kassin S.M.,2002) 

 
J.Habermans izprot personisko un sociālo identitāti kā divas 

mērīšanas skalas, kur realizējas Es-identitātes sabalansēšana. Vertikālā skala – 
personiskā identitāte, kas saistīta ar cilvēka dzīves vēsturi. Horizontālā skala – 
sociālā identitāte, kas pilda dažādas sistēmas noraidījumus par lomām. Es-
identitāte veidojas starp personisko un sociālo identitāti. ( Manstead 
M.,Newstone,1996) 

 
Dzimtes shēmu teorija radās XX gs. 80 g. sākumā. Pēc S. Bemas 

domām, dzimumshēmas ir daļa no kognitīvo shēmu repertuāra. Tas, kā attīstās 
indivīdu apziņas procesi, kā viņš prot interpretēt un prognozēt informāciju par 
dzimumu īpatnībām un attiecībām, ir atkarīgs no dzimtes shēmu apstrādes 
īpatnībām. Dzimtes shēmas nosaka katram dzimumam piemērotu un atbilstošu 
izturēšanos. Pastāv uzskats, ka dzimumu shēmu aktualitāte mainās līdz ar 
bērna attīstību. (Bem S.L.,1983). 



 

 

 
{ SHAPE  \* MERGEFORMAT } 
 
 
 2.attēls.Akt īvā teorētiskā dzimtes shēma ( Gender schema theory in action) 
(Bem S.L.,1979;CookE.P.,1985) 

 
Analoģisks pieņēmums ir arī kognitīvās attīstības teorijā, taču 

shēmām atbilstošā dzimutipizācija ir kā informācijas apstrādes veids un 
izturēšanās forma, kas saistīta ar indivīda socializācijas īpatnībām. Ārējie 
faktori ietekmē kā dzimtes shēmu saturu, tā arī to aktivizēšanas procesu. 
Dzimumtipizācijas gaitā bērni apgūst priekšstatus par dzimumu atšķirīgākām 
īpatnībām un izveido dzimumshēmu struktūru, kas savukārt kļūst par 
pašvērtējuma standartu un priekšstatu tipizācijas faktoru. (Bem 
S.L.,1979;Cook E.P.,1985). (Sk.2.att.) 
   

S.Bēma izvirzīja pieņēmumu, ka bioloģisko īpatnību pastarpinātie 
bērna personības aspekti (dzimuma tipiskā vai netipiskā izturēšanās) ir pamatā 
bērna līdzīguma vai atšķirīguma izjūtai, kad viņš sevi salīdzina ar sava 
dzimuma pārstāvjiem. S.Bēmas izveidotajā seksuālās attīstības teorijā tiek 
apgalvots, ka dzimumu identitātes diferenciācijas gadījumā gan vīriešiem , 
gan sievietēm veidojas abiem dzimumiem raksturīgās iezīmes. Savā darbā 
„Androgīnijas teorija un mērījumi” zinātniece izvirzījusi pieņēmumu, ka 
maskulinitāte un feminitāte ir divi dažādi paramētri, kas piemīt gan sievietēm, 
gan vīriešiem un tas tika nosaukts par „psiholoģisko androgīniju”. (Bem 
S.L.,1979) 

 
Tikko cilvēks ir apgūvis noteiktu dzimuma uzvedības modeli, tas sāk 

uzvesties pēc atbilstības principa, sekojot noteiktai dzimtes shēmai: 
maskulīnai, femīnai vai androgīnai. XX gs. 80-90 g. D.Belle veiktie pētījumi 
izvirzīja pieņēmumu par dzimumu netipiskās uzvedības un pusaudžu 
seksuālās orientācijas mijsakarībām un piekrita, ka „androgīnija – tas ir labi”. 
Piemēram, tika noskaidrots, ka salīdzinājumā ar tipiskajām maskulīnajām vai 
feminajām dzimtes shēmām, androgīnie vīrieši un sievietes vairāk patīk 
apkārtējiem, viņi ir l īdzsvarotāki, vieglāk tiek galā ar stresu, mierīgāk uztver 
savu seksualitāti, apmierinātāki mijattiecībās ar citiem cilvēkiem. Laulātie 
uzskata savu laulību par laimīgu, ja abi partneri ir „psiholoģiski androgīnie”. 
Un pretēji tam, ja ģimenē ir viens tradicionālu lomu piekritējs, tad bieži vien 
tas izraisa nopietnas problēmas. Piemērām, vīrieši ar izteiktu maskulinitāti ir 



 

 

agresīvāki un cietsirdīgāki, nekā tie, kas ir „psiholoģiski androgīni”. Sievietēm 
un vīriešiem ,kas atbalsta tradicionālās femīnās lomas, ir zemāks pašvērtējums 
nekā cilvēkiem, kam piemīt maskulīnās un androgīnās dzimtes īpatnības.( 
Belle D.,1989) 

 
Šo domu 1993. gadā apstiprināja S.Bema, viņa to nosauca „kā 

eksotiskais pārtop par erotisko”(exotic become erotic). Zinātnieces 
pieņēmums par bērnu personības dzimumiem raksturīgām iezīmēm pamatoti 
ietekmēja priekšstatu veidošanas principus attiecībā uz viņu dzimumpiederību. 
Pusaudžu erotiskās jūtas izpaužas kā seksuāla aktivitāte un līdz ar dzimtes 
shēmas izveidošanu šīs jūtas nosaka viņu seksuālo orientāciju turpmāk. (Bem 
S.L.,1993) 

 
Sociālās iemācīšanās teorijas piekritējs A.Bandura uzskata, ka 

cilvēks kopš bērnības pakāpeniski iemācās dzimumtipiskus izturēšanās 
veidus. Bērns apgūst un atveido savam dzimumam piemērotu uzvedības 
modeli, it īpaši, ja tā tiek veicināts no pieaugušo puses. Atzīts, ka bērni 
izmanto vārdisku informāciju (dzimumam atbilstošus jēdzienus), lai 
vispārinātu pieredzi par savas uzvedības iespējamām sekām. 

 
Sociālās iemācīšanās teorijas piekritēji tradicionāli pievēršas 

dzimumtipiskas uzvedības apgūšanas izpētei. Pēc A.Banduras uzskatiem, 
cilvēks kopš bērnības pakāpeniski apgūst sociālo uzvedību. Mācīšanās notiek, 
novērojot citu cilvēku dzimumtipiskas izturēšanas paraugus un sava dzimuma 
parauga imitēšanu nosaka ”dzimumam piemērotas” izturēšanās atbalsts un 
“dzimumam nepiemērotas” izturēšanas nosodījums. Bērni novēro modeļu 
atdarināšanas iespējamās sekas un tāpēc pastiprinājumu ietekme var būt arī 
netieša.(Bandura A.,1969) 

   
Tiek atzīts, ka bērni izmanto vārdisku informāciju, tostarp arī 

dzimumu nosaukumus, lai vispārinātu pieredzi un izdarītu secinājumus par 
savas uzvedības iespējamām sekām, t.i. apkārtējo cilvēku sagaidāmo reakciju. 
Taču salīdzinājumā ar kognitīvās attīstības un dzimumshēmu teoriju, sociālās 
iemācīšanās teorijā kognicijas tiek uzskatītas nevis par tiešu 
dzimumtipizācijas cēloni, bet par hronoloģiski un loģiski sekundāru 
dzumumtipizācijas izpausmi. Starp dzimumu tipizācijas dažādiem aspektiem 
netiek prognozēta gan iespējama modeļu pieejamība, gan pastiprinājumu 
konsekvences dažādība. Mainīgā sociālā vidē uzvedības modeli un 



 

 

pastiprinājumi var izraisīt dzimumu tipizācijas uzvedības pārmaiņas, lai arī 
kāda būtu kognitīvās uzvedības pakāpe. (Halpern D.F.,1997)  

 
Tomēr kopš XX gs. 80. gadiem sociālās iemācīšanās teoriju var 

uzlūkot arī kā kognitīvu dzimumidentifikācijas modeli, jo atzīts, ka jau 
bērnībā sava dzimuma cilvēku atdarināšana tiek pastiprināta ar aktīvu 
informācijas apstrādi. Šīs teorijas skatījumā izturēšanās izvēli ietekmē arī 
kognitīvie procesi, jo bērni atdarina tikai sava dzimuma pārstāvjus, kuru 
izturēšanās pagātnē ir bijusi ”atbilstoša dzimumam”. Tātad sociālās 
iemācīšanās teorija ir saistīta ar domāšanu, taču ir vairāk atkarīga no indivīda 
sociālās vides un personīgās pieredzes nekā no indivīda domāšanas 
raksturojuma un zināšanu stereotipiem. Šāds modelis piemērots dzimumu 
lomu attīstības individuālo paraugu izskaidrošanai. (Cook E.P.,1985). 

 
Salīdzinājumā ar kognitīvās attīstības un dzimumshēmu teorijām, 

sociālās iemācīšanās teorijā kognīcijas tiek uzskatītas par dzimumtipizācijas 
cēloņi. Pārmaiņas sociālajā vidē (uzvedības modeļos un pastiprinājumos) 
izraisa dzimumtipizācijas straujas pārmaiņas, neatkarīgi no bērna personības 
attīstības posma. 

 
Kognitīvās pieejas ietvaros identitātes problemātika tika aktīvi 

izstrādāta tādās sociāli psiholoģiskajās koncepcijās kā G.Tedžfela sociālās 
identitātes teorija un Dž. Ternera paškategorizācjas teorija. Koncepcijās īpaša 
uzmanība tiek veltīta personības un sociālās identitātes mijattiecībām ar 
personības Es-koncepcijas struktūru. G.Tedžfela un Dž. Ternera teorijās tiek 
apgalvots, ka situācija nosaka identitātes veidu. Identitātes aktualizācijas 
procesa mehānismu nosaka motivācijas struktūra, kas orientēta uz personības 
pozitīvu pašvērtējumu. 
 

Dž. Terners no teorijas par motivācijas pamatojumu virzījās uz 
paškategorizāciju. Viens no pamatpostulātiem ir trīs līmeņu paškategorizācijas 
skaidrošanas principi: 

  
1. Sevis kā cilvēciskas būtnes paškategorizācija (cilvēciskā identitāte). 

2. Grupas paškategorizācija (sociālā identitāte). 

3. Personiskā paškategorizācija (personiskā identitāte). 



 

 

Sociālās identitātes fenomens tiek atspoguļots kā cilvēka sociāla 
vajadzība- kļūt par sabiedrības locekli, iegūt atziņu un cieņu grupas dalībnieku 
vidū.  

Sociālās identitātes būtībā tiek izdalīti divi atšķirīgi aspekti: 
 

1. No iekšgrupas līdzības skatupunkta. 

2. No starp kategoriju diferenciācijas skatupunkta. 

Saskaņā ar G.Tedžfela un Dž. Ternera koncepcijām sociālās 
identitātes process satur sevī trīs kognitīvus procesus: 

 
1. Indivīds pats nosaka savu sociālo kategoriju. 

2. Cilvēka „Es” tēls raksturo paša grupu, kas apgūst normas un stereotipisku 

uzvedību. 

3. Sociālās identitātes veidošanās process noslēdzas ar normu un stereotipu 

apzināšanu, ko nosaka iekšējie sociālās uzvedības regulatori.  

Personības identitātes veidošanās var klasificēt pēc tādiem kritērijiem 
kā socializācijas sfēras: dzimtes, etniskā, profesionālā, reliģiozā; pēc vecuma 
likumsakarībām: nobriedušā un veidojošā.(Taifel H.,Turner J.C.,1986) 

 
Mūsdienu zinātniskajā literatūrā var sastapt vismaz divus līdzīgus 

„dzimtes identitātes” jēdzienus: dzimuma identitāte un psiholoģiskais 
dzimums. Dzimuma identitāte ir apzināta piederība noteiktam dzimumam, 
sarežģīta biosociāla procesa rezultāts, kas apvieno tādus procesus kā 
ontoģenēze, dzimuma socializācija un pašapziņas attīstība. Dzimuma 
identitāte no vienas puses pamatota uz somātiskajām īpašībām, no otras puses 
– uz uzvedības raksturīgākajām īpatnībām, kuras tiek vērtētas atbilstoši 
maskulinitātes vai feminitātes normatīvajiem stereotipiem.( Андреева Г.М., 
Богомолова Н.Н. ,2001)  
  

Pastāv specifiska identitātes izpratne – grupas vai individuālās 
identitātes izpēte nav tas pats, kas grupas vai indivīda izpēte, jo identitāte ir ne 
tikai objektīvs, bet arī subjektīvs izpētes priekšmeta raksturojums. 
Psiholoģisks priekšstats par grupas vai individuālo identitāti ir priekšstats par 
to, kāds ir pētāmās grupas vai indivīda priekšstats par sevi un attieksme pret 
sevi kā grupu vai indivīdu. Individuālās identitātes izpētes teorētiskajam 



 

 

pamatojumam visbiežāk tiek izmantotas atsauces uz jauno laiku filozofisko 
“Es” problemātiku, uz R.Dekarta, I.Kanta, Dž.Loka u.c. uzskatiem, kā arī uz 
V.Džeim 

 
Cilvēka nepieciešamība pēc pašcieņas realizēja kā grupas pozitīva 

vērtējums. Līdz Latvijas atmodas laikam cilvēki, kas dzīvoja PSRS, 
identificēja sevi kā „padomju tautu”. Mainoties politiskajai un sociālajai 
iekārtai, cilvēki zaudēja lielās sociālās grupas piederības sajūtu, priekšplānā 
izvirzās identitāte ar tradicionālajām grupām, kuras iedala pēc dzimuma 
īpašībām, radnieciskajām saiknēm, nacionālās piederības, teritoriālās 
izvietošanas un tml. ( Иванова E. ,2004). ( sk. 1. tabula.) 
 
 
Tabula 1.Psiholoģiskais dzimums un dzimumu identitāte 
(Иванова E. ,2004) 
 

Parametri Bipolārais modelis  Multipolārais modelis 
1.Psiholoģiskā 
dzimuma tipi  

Izpētes objekts divi dzimuma 
tipi: vīriešu un sieviešu 

Izpētes objekts - piecas 
identitātes: sieviešu, 
vīriešu, transseksuālā, 
homoseksuālā, lesbiešu. 

2.Personības 
psiholoģiska 
dzimuma saturs 

Maskulīnās identitātes 
iezīmes: aktivitāte, 
mērķtiecība,radošais 
potenciāls, agresivitāte, 
dominēšana, instrumentālais 
darbības stils; 
 Femīnās identitātes iezīmes: 
emocionalitāte, maigums, 
empātija, ekspresīvais 
darbības stils. 

Personības identitāte satur 
dažādas personības 
iezīmes: aktivitāte un 
emocionalitāte;mērķtiecīb
a un empātija utml. 
Piemēram sieviete var 
demonstrēt maskulīno 
uzvedību un izpauzt 
femīnās intereses un 
vērtības. 

3.Determinējošie 
pamatfaktori 

Pārsvara bioloģiskie faktori: 
maskulīnās un femīnās 
īpatnības ir universālas un 
noteiktas ar indivīda 
bioloģisko dzimumu. 

Pārsvarā sociokulturālie 
faktori: identitātes 
raksturīgākās īpatnības 
veidojas 
dzimumsociālizacijas 
procesā, un eksistē 
noteiktā sociokulturālā 
kontekstā              
(piemēram, etniskā grupā). 

4.Noturīgums Personības psiholoģiskā Praktiski nemainās bāzes 



 

 

laikā dzimuma raksturīgākās 
īpatnības nemainās. 

pamata identitāte – 
piederība noteiktam 
dzimumam, bet citas 
dzimumidentitātes 
īpatnības var mainīties 
laika faktoru ietekmē. 

5.Maskulīno un 
femīno īpatnību 
saskaņotība ar 
personības 
psiholoģiskā 
dzimuma 
strukt ūru 

Divu psiholoģiska dzimuma 
tipu raksturojumi pretēji , 
atrodas opozīcijā, savstarpēji 
izslēdz viens otru. 

Maskulīnās un femīnās 
īpatnības eksistē kā 
neatkarīgi konstrukti. 

6.Personības 
psiholoģiskā 
dzimuma 
strukt ūras 
saskaņotības 
līmenis 
 

Visas psiholoģiskā dzimuma 
struktūras saskaņotas un 
neatrodas pretruna 
(piemēram, ģimene kā 
vērtība sievietei izpaužas 
rūpes par ģimenes 
locekļiem). 

Dzimumidentitāte nav 
monolītas struktūras, tās 
komponenti nav saskaņoti 
savā starpā un atrodas 
iekšējā pretrunā 
(piemēram, sieviete tiecas 
uz uz ģimenisku dzīvi un 
uz profesionālo 
pašrealizāciju. 

7.Maskulinitātes- 
feminitātes 
konstruktu 
normatīvais 
līmenis 

Maskulinitāte un feminitāte 
– normatīvais etalons. Katra 
novirze no normas tiek 
uzskatīta par patoloģiju. 

Tradicionālie priekšstati 
par maskulinitāti un 
feminitāti nav normatīvie 
etaloni, novirze netiek 
uzskatīta par patoloģiju. 

8.Attieksme pret 
netradicionālu 
seksuālo 
orientāciju 

Neheteroseksuālo uzvedības 
formu nosodīšana un 
aizliegums  

Pieņemšana kā notikušu 
faktu. Nenosoda, bet arī 
izvairās no 
neheteroseksuālo 
uzvedības formu 
propagandēšanas. 

9.Personības 
psiholoģiskā 
adaptācija 

Izteiktas maskulīnās  iezīmes 
vīriešiem un femīnās -  
sievietēm atspoguļo 
personības augsta līmeņa 
psiholoģisko adaptāciju. 

Indivīdiem, kam piemīt 
atbilstība savam 
dzimumam nav augsta 
līmeņa psiholoģiskās 
adaptācijas. 

 
 
Kognitīvās attīstības teorijas piekritējs L.Kolbergs par 

dzimumidentitātes veidošanās pamatfaktoru uzskatīja bērna spēju strukturēt 



 

 

priekšstatus par sevi un citiem cilvēkiem, tādejādi veidojot dzimumu 
kategorijas. Pēc dažu zinātnieku uzskatiem, dzimumlomu apgūšanu nosaka 
tendence apzināti strukturēt sociālo realitāti, kā arī spēja veidot patības tēlu 
(self-image). Bērni ievēro atbilstības principus, pieskaņojot savu izturēšanos 
priekšstatiem par sevi.  

 
To izskaidro tendence atzīt sev „līdzīgos” un no tā izrietošo darbību - 

sava dzimuma pārstāvju uzvedības atdarināšanu. Paralēli notiek arī dzimumu 
tipizācijas (sex typing) process, kad bērni (apmērām 3 gadu vecumā) apgūst 
arī priekšstatus par vīrišķīgo un sievišķīgo. 

 
 Šādu parādību izskaidrojumu dod arī L.Kolbergs savā 

kategorizācijas teorijā. Viņa skatījumā priekšstati par sevi, citiem un 
attiecībām ar citiem ir kvalitatīvi atšķirīgi fakti un nesavienojami ar sociālo 
iemācīšanos un vēlāk iegūtām ziņām par dzimumu lomām (Kohlberg L.,1996; 
Cool E.P.,1985). 

 
Tiek pieņemts, ka bērni, vēloties ievērot atbilstības jeb konsekvences 

principu, pieskaņo savu izturēšanos priekšstatam par sevi. Bērnu tendence 
atzīt par labu sev līdzīgo, tostarp sava dzimuma personas, kā arī dzimumam 
atbilstošas aktivitātes, nodarbošanās un īpašības tiek skaidrota kā 
pašvērtējuma paaugstināšanas veids; savukārt šī atzīšana nosaka sava 
dzimuma cilvēku atdarināšanu un stereotipizēto zināšanu lietojumu uzvedībā. 

 
Ne tikai domāšanas attīstība, bet arī dzimumu tipizēšanās ( sex 

typing) tiek uzlūkota kā prognozējams process: ir sagaidāms, ka bērni, 
apgūstot domāšanas konkrētas operācijas, priekšstatos par vīrišķīgo un 
sievišķīgo sāk iekļaut būtiskas perceptīvi nefiksējamas īpašības un atklāj 
jaunus dzimumu salīdzināšanas aspektus, kā arī to, ka dzimumu lomu 
priekšstatos ir iespējamas un pieļaujamas variācijas. 

 
Atbilstoši L.Kolberga pieņēmumam dzimumtipizēšanas uzvedības 

ievirzes dzimumidentitātes konsolidācijas dēļ var pastiprināties apmēram pēc 
3 gadu vecuma, kā arī – vismaz daļai bērnu – kļūt plastiskākas līdz ar konkrēti 
operacionālās domāšanas apguvi sākumskolas gados. 

 
Minēto kognitīvo pieeju mūsdienu modifikācijas nav savstarpēji 

papildinošas, un tās šķir tikai daži akcenti. Tomēr ir jāatzīst arī kognitīvo 



 

 

teoriju vienpusība, jo tās nedod konkrētu atbildi uz jautājumu, kā dzimumu 
identitātes izveidi ietekmē emocionālie faktori.  

 
Sabiedriskajā apziņā dominē priekšstati, ka piederība dzimumam ir 

tikai bioloģiski, to arī apstiprina zinātnieku pierādītā “dzimumu centru” 
eksistence hipotalāmā, kas regulē dzīvi un uzvedību pēc vīrieša vai sievietes 
tipa, kas ir biosociālais teorētiskais uzskats par dzimuma identitāti 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. attēls.Kognit īvās attīstības teorijas daudzdimensionālais dzimtes 
tipoloģijas modelis (Serbin L.A, Powlishta K.K., Gulko J.,1993) 

 
 
Aprakstošā pieeja par diskriminējošo raksturojumu, mērījumu un 

sakarību atklāj vīrišķīguma un sievišķīguma pazīmju struktūras. Daudzfaktoru 

 

Bērna vecums 

Sociālās vides ietekme 
(demogrāfija 
socializācijas kontekstā) 

Starp grupu procesi 
(paša dzimuma atbalsts) 

Izvēlētie dzimtes veidi 
(rīcības/nodarbošanās 
priekšrocības) 

Nākotnei izvēlētie 
dzimtes veidi 
 

Kognitīvie dzimtes veidi 
(stereotipiskās zināšanas, 
stereotipu izmaiņas) 

Kognitīvās spējas 
(saglabāšana atmiņā) 

Nākotnes kognitīvie 
dzimtes veidi 
 

 



 

 

pieeja dzimumu identitātes izpētē aptver laika posmu no personības 
psiholoģijas pētniecības aizsākumiem līdz mūsdienām. Izmantotie termini un 
to konteksts norāda uz dispozicionālo, gan uz kognitīvo, gan arī uz sociālo 
lomu un sociālās iemācīšanās paradigmu. Autori uzsvēruši, ka dzimumu 
identitātes pētījumos ir jāiekļauj priekšstats par personības funkcionēšanas 
jomām un līmeniem, jo dzimumu piederība ir indivīda patības priekšstata 
pamatā ( self-concept), kam raksturīga daudzveidība un elastīga struktūra. 
Tika apliecināts, ka patības priekšstats ir dzimumu identitātes integrējošais 
faktors, bet netika noteikts vai tas ir kognitīvais fenomens. (Serbin L.A, 
Powlishta K.K., Gulko J.,1993). (Sk.3. att.) 

 
 
Faktiski dzimuma identitāte ir sarežģīta biosociālā procesa rezultāts, 

kurā apvienojas individuālā attīstība, dzimumu socializācija un pašapziņas 
veidošanās. Dzimuma identitātes veidošanā liela nozīme ir bioloģiski 
ieprogrammētajam dzimumam, bet psiholoģiska dzimuma veidošanu ietekmē 
gan sociālie apstākļi, gan sabiedrības kultūras tradīcijas. Tātad, dzimuma 
identitāte ir fenotips, iedzimto un iegūto īpašību sakausējums. Nevis vecāki 
uzspiež bērnam rotaļlietas un spēles, bet bērns pats izvēlas tādas, kuras viņam 
patīk, un tādejādi iespaido vecāku reakciju uz savām tieksmēm. Tādu sakarību 
autori sauc par vides reakciju, kuru izsauc genotips. Pētījumi pierāda, ka bērna 
dzimuma tipizācijā liela nozīme ir vecāku kontrolei. Jo stingrāk vecāki 
kontrolē bērna uzvedību, jo vērojama lielāka feminizācijas pakāpe gan 
zēniem, gan meitenēm. Vecāki atšķirīgi izturas pret bērnu atkarībā no 
bioloģiskā dzimuma un tas pastiprina dzimumu sociālos stereotipus. (Unger 
R,1979). 

 
Dzimuma identitāte - sociokulturāls fenomens. Ontoģenezēs procesā 

dzimuma identitātes bioloģiskie faktori tiek papildināti ar sociālajiem. Pēc 
bērna piedzimšanas vecāki viņu audzina pēc noteikta modeļa un programmas, 
kas paredz bērna apmācīšanu dzimuma lomai atbilstoši konkrētās sabiedrības 
kultūras tradīcijām. Šeit ietilpst sievišķības un vīrišķības stereotipu sistēma, 
priekšstati par to, kādām jābūt sievietēm un vīriešiem. (Kligman S. G.,2000) 

 

Tādas audzināšanas tradīcijas ir jau no tiem laikiem, kad cilvēki 
dzīvoja ciltis un kad vīrieši sociāli bija nozīmīgāki par sievietēm. Zēnu 
gatavoja karavīra, vadoņa lomai, tātad viņš jāsargā no sieviešu ietekmes, 
viņam nebija iespējas identificēties ar māti. Meiteņu dzimuma identitāte 



 

 

veidojās pārsvarā vecāku mājās, tuvu mātei un bija virzīta un noteiktu iemaņu 
un uzvedības veidu apgūšanu, lai nākotnē viņai būtu priekšstats par sievas un 
mātes lomu.(Connell R.W., 1995) 

Š.Berna cilvēku attieksmi pret dzimumu normām iedala šādi:  
 

• Pakļaušanās – cilvēks nepieņem sociālajās normas, taču rīkojās tām 

atbilstoši, lai izvairītos no soda un saņemtu sociālo atbalstu  

• Atbalsts( internalizācija) – cilvēks pilnībā piekrīt sociālajām normām un 

tām pakļaujas.  

• Identitāte - cilvēka lomu modeļa atkārtošana ( vīrieša, sievietes, tēva, 

mātes).  

Zinātniece aprakstīja četras dzimuma apzināšanas stadijas:  
 
1. Dzimuma identifikācija –bērna apzinās, ka pieder kādam dzimumam. 

2. Dzimuma konstants – apzināšanās, ka dzimums ir nemainīgs. 

3. Diferenciālā atdarināšana – velēšanās būt labākajam savā dzimumā. 

4. Dzimuma pašregulācija – bērns pats sāk kontrolēt savu uzvedību, 

izmantojot sankcijas pašam pret sevi. (Берн Ш.,2001) 

Postnatālā ontoģenēzē dzimuma identitātes attīstības stadijas 
bioloģiskie faktori papildinās ar sociālajiem faktoriem. Bērna dzimums jau 
skaidrs uzreiz pēc viņa piedzimšanas, dzimumu nosaka fizioloģija. Vecākiem 
ir skaidra attiecāgā uzvedības programma, audzināšanas shēma. Bērns 
iemācas savas dzimuma lomas, kuras pieņemta konkrētajā kultūrā un 
sabiedrībā. Šeit tiek iekļauta arī stereotipu sistēma (maskulitāte, feminitāte), 
tie ir priekšstati, kādiem jābūt vīriešiem un sievietēm. Matriarhāta posms 
liecina, ka sieviešu cīņa par emancipāciju nav tikai mūsdienu parādība. Tātad, 
var secināt, ka personiskās un uzvedības atšķirības veidojās tieši kā sociālais 
fenomens. (Mайepc D.,2001) 

Dzimuma identitātes process noriss vairākās stadijās. Dažādiem 
autoriem stadiju skaits ir atšķirīgs. Dzimuma lomu identitāti daudzi autori 
sadala divās daļās. Pirmā: dzimuma identitāte – savas piederības noteiktam 
dzimumam apzināšana, indivīda vienota apziņa un uzvedība, kas pieskaita 



 

 

sevi noteiktam dzimumam Otrā: personiskā dzimuma identitāte – sieviešu un 
vīriešu lomu izzināšana un iemācīšanās. (Staroviс Z.,1991). 

S.Tomsons agrajā dzimuma lomu attīstībā izšķir trīs posmus:  
 

1. Bērns noskaidro, ka eksistē divi dzimumi. 

2. Bērns pieskaita sevi vienam no dzimumiem.  

3. Bērns pārvalda savu uzvedību, izvēlās un dod priekšrocību jaunām 
uzvedības formām. 

Pat spēlējoties bērni izvēlas vienu un to pašu lomu, taču viņu 
uzvedība mainās atkarībā no tā, ar kāda dzimuma pārstāvjiem viņi spēlējās. ( 
Крайг Г.,2000). 

 
Bērnam augot primārā dzimuma identitāte mainās. Viņa psiholoģiskā 

pašidentitāte sākas no divu gadu vecuma un nostiprinās triju gadu vecumā. 
Šajā vecumā 75% bērnu apzinās, kuram dzimumam viņi pieder, taču bērns var 
arī nezināt, kāda starp dzimumiem ir atšķirība. L.Kolbergs uzskata, ka 
dzimuma identitāte kļūst konstanta vecumposmā no diviem līdz septiņiem 
gadiem. Tas sakrīt ar strauju dzimuma diferenciācijas aktivitāti: meitenes un 
zēni pēc pašu gribas izvēlās dažādas spēles un spēļu partnerus.Apjausma par 
savu dzimumpiederību veidojas jau 1,5 gadu vecumā un kļūst par noturīgu 
pašapziņas elementu. Bērnam pieaugot šīs dzimuma identitātes saturs un 
apjoms mainās atkarībā no viņa gaidam un socializācijas attīstības apstākļiem. 
Divgadīgs bērns zina savu dzimumu, bet neprot to pamatot. Trīs – četru gadu 
vecumā bērns nešaubīgi prot atšķirt apkārtējo cilvēku dzimumu pēc dažādām 
pazīmēm. Sešu – septiņu gadu vecumā bērns apzinās dzimumpiederības 
neatgriezeniskumu, un šajā laikā tiek novērota dzimuma atšķirību 
polarizēšanās . 

        
Dzimumu socializācija, kā personības īpašību veidošanās, kas ir 

specifiskas noteiktam dzimumam, sabiedrībā pieņemto morāli ētisku normu, 
kārtības noteikumu apgūšana, kas regulē uzvedību dzimumattiecību sfērā, ir 
atkarīga no daudziem dzīves un audzināšanas apstākļiem. Dzimumu 
socializācija ir saistīta arī ar noteiktam vecumam raksturīgo sociālo un 
bioloģisko motīvu un rakstura īpašību attīstību. Tāpēc psiholoģiskās 
dzimumatšķirības nepieciešams apskatīt ievērojot vīriešu vai sieviešu 
dzimumīpašību dominēšanu redzamu izteiksmi, nevis – tās absolutizēšanu. 
(Maccoby E.E.,2000) 



 

 

 
Identitāte ir viens no jēdzieniem,kas izsaka cilvēka pašrefleksijas 

spējas un rezultātu. Atšķirībā no pašvērtējuma identitāte nebalstītās uz 
kvantitatīvu salīdzinājumu, kas ietver gan emocionālu, gan pašizpratni. 
Salīdzinot identitāti ar patību K.Rodžera skatījumā, identitātes izpratne var 
balstīties uz dažādu teoriju principiem. Individuālās identitātes visplašākais 
sociālpsiholoģiskais iztirzājums atrodams Ē.Ēriksona darbos, kas atkārto XVII 
gs. nosauktos “Es” aspektus – priekšstatu par “Es” vienādību ar sevi un 
nepārtrauktību, priekšstatu par “Es” subjektīvo un refleksīvo “Es” priekšstatu. 
Taču viņš uzsver tādu identitātes kritēriju, ko var saukt par indivīda sociālās 
esamības apstiprinājuma funkciju, t.i. apziņu, ka “individualitātes stilu”, 
noteikta un patstāvīga nozīme, kādu indivīdam piešķir nozīmīgie citi tuvākie 
sociālajā vidē.(Еrikson Е.,1994)  

 
Atšķirības starp sievietēm un vīriešiem nav tikai bioloģiskais, bet 

vairāk sociālais fenomens. Tādai koncepcijai ir arī pamatojums. Gadsimtiem 
ilgi priekšstati par dzimuma lomām (gender) ir bijuši mainīgi, neskatoties uz 
sieviešu un vīriešu bioloģiskās dabas patstāvību. Sabiedriskajās apziņas 
pārmaiņas notiek daudz īsākā laika posmā. Dažreiz pietiek divām trim 
desmitgadēm. 1938. gadā viens no pieciem amerikāņu vīriešiem atbalstīja 
strādājošās sievietes, 1993.gadā jau 86%. 1965.gadā mājas darbus veica 15% 
vīriešu, pēc 20 gadiem – jau 33%. Piemēram, 1967.gadā 57% amerikāņu 
studentu apgalvoja, ka precētai sievietei labākā nodarbošanās ir mājas darbi 
un bērnu audzināšana, 1994.gadā šimapgalvojumam piekrita 25%. (Mаиepc 
D.,2001). 

 
Balstoties uz empīriskajiem datiem, tiek apgalvots, ka kognitīvās 

fleksibilitātes palielināšanās, bet tomēr nemazina bērnu motivāciju izturēties 
tikai savam dzimumam raksturīgā veidā, jo tas nav pietiekams nosacījums 
tam, lai mazinātos dzimumlomu ievērošanas reģiditātes uzvedībā. (Risman 
B.,Schwartz P.1988) 

  
V.Kagans un D.Isaevs izdala arī citas dzimumiem rakstuŗīgas 

atšķirības. Viņu veiktie eksperimenti dažādās valstīs pierāda meiteņu augstāku 
jūtīgumu pret dažādiem kairinājumiem, ko varētu uzskatīt par empātijas 
pamatu, kā spēja iejusties citu cilvēku stāvokļos, līdzjūtība un atsaucība. 
Sievišķību var uzskatīt par noteiktu īpašību kopumu: emocionālās uztveres 
smalkums, psiholoģisku plastiskums, specifisks pievilcīgums. Abiem 
dzimumiem ir būtisks sievišķības un vīrišķības paraugs, ko jaunieši apzināti 



 

 

meklē. Dzimuma identitāte skolas vecumā bērniem pamatā saistītas ar 
primārām dzimuma pazīmēm. Dzimumu lomu pozīciju veidošana notiek tikai 
jauniešu vecumā. Meitenēm ir lielāka interese par savu ārējo izskatu, kas bieži 
tiek pārspīlēta. Tas saistīts ar pašvērtējuma nozīmes izaugsmi, velēšanās patikt 
un vajadzība pēc citu cilvēku vērtējuma. 

 
Pieaugušajiem ir vairāk diferencēta attieksme pret dažādām 

dzimuma normām. Piemēram, gan sievietes, gan vīrieši atbalsta tādas 
“v īriešu” normas kā profesionālā veiksme, liela alga, vīrišķīgs izskats. Mazāk 
tika atbalstītas normas, kuras neļauj vīriešiem izpaust savas emocijas un 
tradicionālā mājas darbu sadale. Eksistē pieņēmums, ka tipiski sievišķīgas 
iezīmes ir rūpes par cilvēkiem, emocionalitāte, pakļaušanās un tipiski 
vīrišķīgas iezīmes – agresivitāte, sacensības gars, tieksme uz rupjām un 
kustīgām darbībām. Šīs atšķirības saista ar dzimumu bioloģiju, citi ar sociāli 
vēsturiskajiem apstākļiem un audzināšanas īpatnībām. Tomēr mūsdienās 
sievišķības un vīrišķības ideāli ir ļoti pretrunīgi. Ttradicionālie stereotipi tiek 
aizvietoti ar mūsdienu pieņēmumiem, plašāk un pilnīgāk nekā agrāk tiek 
ievērota individuālo variāciju daudzveidība,kas atspoguļojas gan vīriešu, gan 
sieviešu domas. 

 
XIX gadsimta “mūžīgās sievišķības ideālos” iekļautas tādas 

īpašības kā maigums, skaistums, pasivitāte un atkarība no vīriešiem, kuri jūtās 
stiprāki un enerģiskāki par sievietēm. Šīs īpašības arī mūsdienu sievietē tiek 
augsti vērtētas, bet ideālu tēlu papildina intelekts, uzņēmība un enerģiskums. 
Tikpat nenoteikts ir arī vīrieša ideāla veidols : stiprums, drošsirdība, izturība 
un enerģiskums, kuri tradicionāli tiek augsti vērtēti. Nozīmīgs ir arī 
gribasspēks, intelekts, kas nodrošina dzīvē panākumus. Mūsdienās vīriešos 
vērtē arī citas īpašības: pacietību, spēju saprast citu cilvēku, emocionālo 
atsaucību u.t.t. Tādejādi dzimumu īpašības pakāpeniski pārstāj būt polāras un 
kļūst savstarpēji papildinošas. Interese par dzimumu izpaužas bērnu spēlēs. 
Pēc D.Isaeva un V.Kogana pētījuma datiem, dzimumu lomu atveidošana 
spēlēs notiek 50% ģimeņu. 9.-10. gadi ir vecums, kad notiek dzimuma 
homogenizācijas periods. Zēni atdarina tēvus, meitenes – mātes. Jaunākajās 
klases zēni izrāda interesi par vīriešu darbiem un dzīves veidu. Meitenes ļoti 
tuvinās mātei un vēlās būt skolotāju tuvumā.(Каган В.,Исаев Д.,1986) 

 
Ir novērotas atšķirības personības īpatnībās. Meitenes ir 

neirotiskākas, zēni – ekstravertāki. Meitenes vairāk ietekmē dažādi 
sociopsiholoģiskie faktori – vecāku profesijas, pedagoga palīdzība u.c. 



 

 

Vairākums speciālistu atzīst, ka sākot ar 12 gadu vecumu bērnu dzimumu 
uzvedības atšķirības kļūst lielākas.(Швейгер-Лерхенфельд А.Ф.,1998) 

 
Pusaudžu vecumā mikrovide veido noteiktu psihoseksuālu 

orientāciju. Ķermeņa uzbūves pārmaiņas un sekundārās dzimuma pazīmes ir 
sociālā simbola loma: tie vienlaicīgi apzīmē pieaugumu un dzimumu 
Psiholoģiski tas nozīmē paaugstinātu jūtīgumu un interesi pret sava un citu 
pusaudžu ķermeņa pārmaiņām. Ir pierādīts, ka pašapziņas veidošanās ir 
atkarīga no individuālajām īpatnībām, sociālās vides ietekmes un no 
dzimuma. Meitenes agrāk kļūst pieaugušas, viņām agrāk veidojas vientulības 
izjūta, izteikta nepieciešamība pēc sapratnes, viņu draudzībai ir diferencētāks 
raksturs. 

Pirmie dzīves gadi ir intensīvs fiziskās un tikumiskās attīstības 
posms, kurā organiski iekļaujas arī dzimuma psiholoģijas veidošanās process. 
Bioloģiskā dzimuma piederība kopš pašas piedzimšanas izraisa noteiktu 
apkārtējo reakciju un gaidas: sākot ar drēbīšu krāsu un beidzot ar tēva un 
mātes attieksmi pret jaundzimušo. Pakāpeniski iepazīstot savu ķermeņi, 
mazulis arī sāk apzināties piederību noteiktam dzimumam. Sākumā bērns 
neapzināti nosauc sevi par zēnu vai meiteni, neizprotot ne dzimuma saistījumu 
ar anatomiski fizioloģiskajām īpatnībām, ne dzimuma lomas būtību. Tālāk 
apzināti un neapzināti – atdarinot vecākus, identificējot sevi ar citiem 
cilvēkiem, spēlējot zēnu vai meiteņu spēles, bērns apgūst dažādus vīrišķīguma 
un sievišķīguma izpausmes. Dzimuma anatomiski fizioloģiskās būtības 
apgūšana prasa gadus, bet psiholoģiskās daudz lielāku laiku. No šī procesa ir 
atkarīga saskarsmes efektivitāte ar citiem cilvēkiem, atbilstība sociālajām 
gaidām, attiecību kvalitāte ģimenē un citās sociālajās grupās. ( Каган 
В.,Исаев Д.,1986)  

 
Viena dzimuma draudzībai ir socializācijas funkcijas – viņi iegūst 

pieredzi salīdzinot vīriešu un sieviešu uzvedības standartus. Krievu psihologs 
I.Kolominskis, pētot pusaudžu attiecības no sociometriskā viedokļa, secina, ka 
„dzimums kā tāds nenosaka statusu un draugu izvēli, taču lielaka attiecību 
stabilitāte ir meitenēm.”  Meitenēm vispār ir svarīgāk būt sociāli atzītām. Zēni 
mazāk orientējās uz sabiedrisko domu, tāpēc ir nedroši pašu un sociālajā 
vērtējumā.( Ильин Е.П. ,2002). 

 
 Dzimumu socializācijas ideja par cilvēku, kā sociālu personu 

nepārtrauktā attīstībā. Lai akcentētu šo domu, izmanto tādus jēdzienus kā 
socializācija un socializēšana. Par socializēšanu uzskata cilvēka atbilstību 



 

 

sociālām prasībām, kas nodrošina personības normatīvo uzvedību un sociālo 
adaptāciju. Socializācijai ir daudz plašāks raksturojums, kas iekļauj sevī 
gatavību pāriet jaunā sociālās attīstības stadijā, kas iekļauj sevī: 

 
• spēju adekvāti uztvert jaunas sociālās prasības; 

• sociālās iespaidošanas veidu izvēli; 

• sociālo aktivitāti; 

• priekšnosacījumus nākamiem socializācijas posmiem. 

Sabiedrības kultūra indivīda rīcību regulē tikai tad, ja viņš šo kultūru 
ir apguvis, ne tikai iemācījies to, bet arī pieņēmis kā obligātu un saistošu. 
Sociālā psiholoģijā kultūras apgūšanu dēvē par kultūras internalizēšanu. 
Indivīds kultūru internalizē – uzņem sevī, tā kļūst par viņa iekšējo kultūru.  

 
Jaundzimušais cilvēks veidojas kā sociālā persona, jo viņš pamazām 

sāk: 
 

• apzināties savu statusu un mācīties tam atbilstošas sociālās lomas, 

• apzināties savu vietu sociālā sistēmā un mācīties tai atbilstošus, sociāli 

nozīmīgus darbības veidus, 

• apgūt sabiedrībā vispārpieņemto simboliku, 

• internalizēt sabiedrības vērtības, 

• no sabiedrības uzkrātām atziņām par pasauli veidot savas zināšanas. 

Sociālā psiholoģijā šādu procesu sauc par socializēšanu (Tsushima T.,Gecas 
V.,2001) 

 
Par sociālu personību un individualitāti cilvēks kļūst, iegūstot sociālo 

pieredzi, kontaktējoties ar citiem cilvēkiem, iesaistoties sociālās attiecībās, 
funkcionējot sociālajos procesos. Cilvēka sociālās dabas, sociālās uzvedības 
programmas, personības attīstības procesu sauc par socializāciju. 
  

Sarežģītajā socializācijas procesā ir vairāki aspekti, kuru vidū var 
izcelt vismaz divus: pirmais sociālās attīstības process saistīts ar bērna 
pakāpenisko orientēšanos esošā sociālo lomu sistēmā. Tas ir iespējams plašu 



 

 

sociālo attiecību veidošanās iespēju dēļ, tiek veidota personikā vērtību 
sistēma. Otrais ir saistīts ar individuālās pašapziņas struktūras veidošanu. 
Personības sociālā identitāte ir priekšnoteikums bērna sociālai iekļaušanai 
dažādās sabiedriskājās kopienās. Tieši šo aktīvo iekļaušanās procesu sauc par 
socializāciju.  
  

Socializācija ir divpusējs process, kur no vienas puses notiek indivīda 
sociālās pieredzes apgūšana iekļaujoties sociālā vidē, no otras puses sociālās 
sistēmas aktīvā atdarināšana indivīda darbībā. 
  
Analizējot socializācijas procesu, var izdalīt vairākas fāzes: 
 
1. Personības attīstību skata kā inkulturācijas procesu, kurā notiek kultūras 

vērtību translācija, uzvedības modeļus un sociālo kategoriju apgūšana.  

2. Socializācijas procesā var iekļaut pašapzināšanas procesu, jo notiek 

sociālās pieredzes internalizācija, kur akcentēts apzināšanas mehānisms 

un apzinātā saturs.  

3. Socializācijas rezultātu analīze, jo socializācija vairāk saistās ar 

adaptācijas procesu. Lai šo procesu pilnīgāk aprakstītu var izdalīt arī 

ceturto socializācijas fāzi, to dēvē par konstruēšanas procesu. 

 Personības attīstības atkarību no sociālās vides var skatīt vairākos 
aspektos. Sociālā vidē var būt iekļauti kā sociālie institūti un kolektīvie 
priekšstati, tā arī sabiedriskās attiecības un kultūra. Lielāka uzmanība tiek 
pievērsta kultūras lomai personības individuālajā attīstībā, jo tas saistīts ar 
dažādās tautās novērotiem kontrastiem paražās un ticībās , ko sauc par 
cilvēces kultūras variativitāti. (Андреева Г.М., Донцова А.И.,2002) 

 
Krosskulturālā pieeja sociālā psiholoģijā izskata jautājumu, kādās 

mijattiecībās atrodas unikālie kultūras parametri (kas attiecās uz kādu 
konkrēto kultūru) un vispārīgie parametri, kas attiecas uz dažādām kultūrām. 
Lai saprastu kultūras nozīmi cilvēka socializācijā, var iztēloties situāciju, kad 
jūs saskaraties ar citu kultūru svešā sociālajā vidē, tad sociālās uzvedības 
normas kļūst neskaidras. Jebkura kultūra iekļauj sevī normatīvo izturēšanās 
formu, tā eksistē gan individuālā , gan sabiedrības apziņā. I.Kons loti skaidri 
šo parādību izskaidrojis vārdos „tas ir tautas psiholoģijas un jebkuras etniskās 



 

 

grupas pamats, jo tajā integrējas viņas sociālās audzināšanas, gaidu un vērtību 
īpatnības”. (Кон И.1988) 
  

Tādejādi socializāciju var definēt kā iekļaušanos savas tautas kultūrā 
jeb inkulturāciju. Inkulturācijas jēdzienu ievēsa amerikāņu kultūras 
antropologs M. Herchovic, kurš kultūru uzskatīja par ”cilvēku veidotu 
apkārtējās vides daļu, kas ietver sevī zināšanas, ticību, mākslu un paražās”. 
 
 
 
 M.Herskovics dala inkulturācijas divos posmos: 
 
1. Bērnība, kad apgūst valodu , kultūras normas un vērtības. 

2. Briedumas, kas saistīts ar kultūras „fragmentāro” raksturu – atklājumi, 

izgudrojumi un jaunas idejas.  

Ja pirmajā posmā indivīds pasīvi uztver kultūras iespaidus, tad otrajā 
viņš spējīgs kreatīvi tos uztvert, kas nozīmē ne tikai kultūras atdarināšanu, bet 
arī tās attīstību nākamajās paaudzēs. (Herskovit,1967,Koul M., 1997) 

 
Socializācijas procesu var skatīt kā sociālās pieredzes translācijas 

mehānismu: tādejādi socializācija kļūst par internalizāciju. Jebkurš 
socializācijas problēmu pētījums nonāk pie indivīda sociālās pieredzes satura 
apgūšanas. Šajā procesā ir vismaz divi modulāri pamatojumi: 

 
• uzvedības modeļu apgūšana; 

• sociālo zīmju: simbolu, vērtību un nostādņu apgūšana. 

       Pētījumos, kuri veltīti internalizācijas uzvedības problēmām, izceltu šādi 
punkti: 

• lomu internalizācija, kas atkarīga no modeļu subjektīva vai objektīva 

nozīmīguma; 

• internalizācijas veiksmīga norise, kas atkarīga no tuvākās vides gaidu 

saskaņotības; 

• starpindividuālās internalizācijas uzvedības atšķirības; 



 

 

• ar dzimumlomam saistītā uzvedība.   

Ja socializācija ir arī adaptācija, tad tos rezultātus veido indivīda 
normatīvā funkcionēšana. Par galveno kritēriju kļūst indivīda veiksmīga 
socializēšana. Biheivioristi uzskata, ka adaptācijas process sevī ietver sociālo 
stabilitāti starp indivīdu un grupu, tas nozīmē, ka cilvēkam nav konflikta ar 
tuvāko sociālo vidi. Psihoanalītiķi savu uzmanību pievērš aizsardzības 
mehānismu veidošanai un attīstībai, kur galvenā pretruna ir starp tieksmēm 
saglabāt psihisko līdzsvaru un zaudējumiem, ja šīs aizsardzības ir par daudz. 
Interakcionalajai pieejai raksturīga lomu repertuāra normatīvu izpildīšana. 

 
Empīriskie pētījumi ir pierādījuši, ka sociālo adaptāciju ietekmē trīs 

faktori. Pirmkārt, cilvēka spēja mainīt vērtību orientāciju un Es koncepciju. 
Otrkārt, spēja atrast balansu starp savām sociālajām vērtībām un sociālām 
lomām. Treškārt, orientēšanās nevis uz sociālām prasībām, bet uz universālo 
vērtību sistēmu.  

 
Tādejādi sociālās adaptācijas procesā var konstatēt vispārīgas 

tendences: 
 

• socializācija kā noslēguma process, kurā izšķir divus variantus- bērns 

kļūst par pieaugušo un pieaugušo resocializācija; 

• socializācija kā sociālo gaidu sistēma dažādos sabiedrības līmeņos; 

• socializācija kā ārējo apstākļu ietekmēšanas process, kas cilvēku sagatavo 

nākamai attīstības fāzei; 

• socializācija kā reakcija uz sociālās situācijas pārmaiņām, kad ir 

nepieciešamība meklēt pozitīvās personības iezīmes un, kā uzsver 

A.Inkels, „tikai tas ļauj ieskatīties nākotnē.”  (Inkels A.,1993) 

Socializācijas procesa analīzē iespējamas trīs pieejas: bioģenētiskā, 
psihoģenētiskā un socioģenētiskā. Aplūkojot socioģenētisko pieeju, kas ir 
vispiemērotākā sociālajā psiholoģijā, varam konstatēt, ka tajā uzsverta cilvēka 
sociālās programmas veidošanās un attīstības likumsakarības. Šajā pieejā tiek 
akcentēti sociālie faktori kā personības attīstības determinanti, indivīda 
sociālās programmas veidotāji, cilvēka sociālās uzvedības matrices noteicēji. 
(Kelley H.,1993), 



 

 

 
Viens no kognitīvās pieejas izcilākajiem zinātniekiem- L. Kolbergs - 

lielāku uzmanību pievērsa bērnu tikumiskās attīstības pētīšanai. 
 Zinātnieks izvirzīja vairākus postulātus: 
 
• indivīda socializācija ir dažādu normu un sociālās mijiedarbības 

apgūšanas process; 

• sabiedriskās iekārtas un lomu apzināšana atkarīga no cilvēka kognitīvās 

attīstības līmeņa; 

• indivīda sociālā attīstība saistīta ar sociālo prasību apzināšanos, ja tās nav 

iekļautas lomu noteikumos; 

• personības tikumiskās attīstībai ir sešas stadijas, kur pāreju no vienas 

stadijas uz otru nosaka divi faktori: kognitīvo procesu attīstība un 

empātijas veidošanās; 

• attīstības stadijām nav ciešas saiknes ar vecumu. 

Bērna attīstības stadiju raksturo – pasīva sociālo lomu apgūšana, 
konformāla socializācija, kad bērns citu cilvēku viedokli pieņem kā savu un 
tiecās pēc atbalsta, dažādu tikumisku pretrunu apzināšana un savas ētiskās 
sistēmas veidošana. „Atspoguļotais Es” rodas, indivīdam savus novērojumus 
un tēlus intgerpretējot. Liela nozīme ir bērna vērtīborientācijai un sociālajai 
piederībai. (Kohlberg L.A. ,1966). 

 
Amerikāņu psihologs Dž. Mīds uzskatīja, ka indivīda pašapziņas 

veidošanās pamatā ir viņa praktiskā mijiedarbība ar citiem cilvēkiem. Pēc Dž. 
Mīda teorijas, bērna pašapziņas veidošanās procesam ir trīs stadijas: rotaļa , 
spēle un „vispārinātais cits”. Rotaļādamies bērns atdarina citu personu. 
Personas, kuras viņš izvēlās atdarināšanai, Dž. Mīds apzīmē ar terminu 
„nozīmīgie citi”. Parasti tie ir bērna vecāki. Bērnu rotaļām kļūstot 
komplicētākām, „nozīmīgo citu” loks paplašinās. Otrajā pašapziņas 
veidošanās stadijā – spēlē – bērnam jāapgūst vairākas noteikumu sistēmas, kas 
koordinē dažādas lomas. Trešajā stadijā bērns sāk apzināties, ka ir saistīts ar 
daudz plašāku cilvēku loku. Bez „nozīmīgiem citiem „parādās arī 
„vispārinātais cits” – plašāks cilvēku kopums, kurā pastāv skaidri izteikti 



 

 

priekšstati par pareizu un nepareizu izturēšanos. Tātad vērtējot savu 
izturēšanos, bērns sevi iztēlojas no abstrakta cilvēku kopuma viedokļa. Līdz ar 
„vispārinātā cita” parādīšanos sociālā kontrole kļūst par paškontroli. (Коул., 
1997) 

 
Dzimuma socializācijas procesā veidojas vīrieša un sievietes 

personība, kurām sabiedrības dzīvē ir visai atšķirīgas lomas un statuss. 
Dzimuma apzināšanās notiek personības veidošanās procesā un ir nozīmīga šī 
procesa daļa. 

 
 
 
 H. Blumera darbos parādīti dzimuma piederības noteikšanas 

nosacījumi: 
 

• bioloģiskais dzimums; 

• noteiktās sabiedrības un kultūras vīriešu un sieviešu lomu īpatnību 

sistēma; 

• indivīda dzimuma identifikācijas līmenis – pakāpe, kādā viņa apziņa un 

pašapziņā integrējās abi iepriekšējie nosacījumi. (Blumer G.,1984) 

Socializēšanās centrā ir pašapziņas veidošanās. Pašapziņa ir 
priekšstats par savu „Es”. Tas veidojas sociāli – saskarsmē un mijiedarbībā ar 
citiem cilvēkiem. Indivīda pašapziņa viņu kā neatkārtojamu būtni izceļ starp 
citiem cilvēkiem. Sevi indivīds atspoguļo Es – tēlā, kurā atklājās identitāte kā 
piederība cilvēku kopienām. Tas saistīts ar viņa sociālo statusu un dzimumu 
sociālajām lomām. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Dzimuma lomu saturs un tipologija 

 
Viduslaikos, kurus sauca par izglītošanas laikmetu, uzskatīja, ka 

starp vīriešiem un sievietēm ir ļoti lielas bioloģiskas atšķirības. Tajos laikos 
vīrieši dominēja intelektuālajā, zinātniskajā, ekonomiskajā un valstiskajā 
sfērā. No paaudzes uz paaudzi tika parmantoti stereotipiski priekšstati par 
vīriešiem kā racionālām un loģiskām būtnēm, kuri izmanto prātu un novērtē, 
kuri veido kultūru, kontrolē dabu, jo pēc savas būtības vīrieši ir līderi un 
aktīvie darbinieki, pēc dabas agresīvi un valdonīgi un pārspēj sievietes. 
Sievietes spēj tikai dzemdēt bērnus, viņām ir tiesības - īpaši Rietumu kultūrā, 
audzināt bērnus un rūpēties par tiem. Sievietes ideāls Viduslaikos bija vāja, 
trausla, pasīva, atkarīga būtne. Sievietes nevarēja iegūt izglītību un labi 
apmaksātu darbu. Līdz 1882. gadam viņām nebija tiesību uz īpašumu un 
mantojumu. Šķiršanās gan juridiski, gan sociāli bija neiespējama un 
vardarbība pret viņām bija parasts notikums. Tādas bija tradicionālas sieviešu 
un vīriešu dzimumu lomu interpretācijas. (Швейгер-Лерхенфельд А.Ф.,1998) 

 
Mūsdienu sociālo lomu izzināšana balstās uz Dž.Mīda 

pamatnostādnēm, kas viens no pirmajiem sociālā psiholoģijā ieviesa jēdzienu 
„loma”. „Lomu pieņemšanas fenomenu” Dž.Mīds izveidoja izmantojot 
Č.Kulija personības „atspoguļotā Es” koncepciju.  

 
Sociālā loma ir prasību kopums, ko sabiedrība izvirza personām, kas 

ieņem noteiktu sociālo pozīciju. Cilvēku uzvedību kādā sociālā pozīcijā 
nosaka sabiedrības gaidas. Lomu jēdziens ir svarīga sociopsiholoģiska 
vienība,kas atklāj personības individuālo noteiktību. 



 

 

Izmantojot Dž.Mīda koncepciju Dž. Moreno piedāvā formulējis 
šādus lomu veidus: 

 
1. Psihosomatiskās lomas - uzvedība saistīta ar fizioloģisko vajadzību 

apmierināšanu, lomu atveidošana ir neapzināta. 

2. Psihodramatiskās lomas - uzvedība baltīta uz sabiedrības konkrētam 

gaidām. 

3. Sociālās lomas - uzvedība atkarīga no personības sociāla statusa. 

Dž. Mīds izvirzīja domu par sociālo fenomenu, kuru nosauca par 
“cita lomas pieņemšanu”. Fenomena galvenais mehānisms izpaužas tā, lai 
ikvienā var paskatīties uz sevi ar mijiedarbības partnera acīm. Fenomenam ir 
arī cits nosaukums – refleksija. 

 
Uz refleksijas pamata, analizējot bērnu rotaļas un starppersonu 

mijiedarbību, Dž. Mīds ieviesa terminus ”loma” un “sociālā loma”. Tas 
pamudināja daudzus zinatniekus rast savu lomas definējumu. Vairākums no 
tiem (R.Lihters, E.Gotmans, Dž.Tibo, Dž. Kellijs)  secināja, ka sociālās lomas 
ietver sevī trīs galvenos priekšstatus par uzvedību aspektiem: 

 
• cilvēku priekšstats par to, kā jāuzvedas tam, kurš ieņem noteiktu sociālo 

stāvokli, statusu. Šajā gadījumā loma ir sabiedrībā pastāvošo ekspektāciju 

sistēma , kas virzīta pret cilvēka uzvedību noteiktā sociālā stāvoklī; 

• cilvēka priekšstats pat to, kā viņam jāuzvedas dažādās sociālajās 

situācijās.(Kelley H.,1993) 

Loma ir personības sociālā funkcija, uzvedības veids, ko nosaka 
personības statuss starppersonu attiecību sistēmā, attiecību dinamiskā 
projekcija sociālo lomu kopumā, kas realizējās sociālā uzvedībā. Lomas 
atveidošana ir cieši saistīta ar sabiedriskām attiecībām, darba pienākumiem, 
starppersonu attiecībām, identitāti. Jebkuru sociālo lomu virza sabiedrība, jo 
tās modelī ietilpst sabiedrības ekspektācijās jeb sociālās gaidās. Lomu sadale 
ir radošs process. Ikviens cilvēks ietekmē savu lomu atbilstoši attīstības 
līmenim un vērtīborientācijai. Lomu teorijas pētnieks R. Lintons uzskatīja, ka 
cilvēki veido savu uzvedību lomā. Cilvēka dzīvi veido viņa izspēlētās lomas. 



 

 

Jo vairāk lomu indivīds prot spēlēt atbilstoši sabiedrības gaidām, jo augstāk 
viņu vērtē sabiedrībā un saskarsme ir efektīvāka.( Ruble D.,1988)  

 

Loma ir personības sociālā funkcija un sabiedrībā pieņemtajām 
normām atbilstošs uzvedības veids, ko nosaka personības statuss vai personu 
attiecību sistēma. Lomu klasifikācijas trīs galvenie kritēriji: sociālā vide, kurā 
izpaužas lomas saturs, mijiedarbības dalībnieku intensīva izpildes pakāpe un 
dominēšana. 

1.Pēc sociālās vides, kurā izpaužas lomas saturs, tās tiek iedalītas: 

• konvencionālās lomas, kas fiksētas sabiedrības locekļu lielākās daļas 

vienotā priekšstatā par uzvedību (dzimumlomas, sociālās lomas un 

etniskās lomas); 

• starppersonu lomas, kas nav fiksētas nenoteiktā formā, bet pieļauj lielu 

noviržu diapazonu sagaidamajā uzvedības izpausmē; 

• formālās lomas nosaka precīzi un vienoti priekšstati par lomu izpildītāju 

tiesībām un pienākumiem. 

2.Pēc mijiedarbības dalībnieku intensīvās izpildes pakāpes lomas iedala: 

• augsti organizētas lomas – lomas, kas izpilda maksimāli pastāvīgi; 

• zemi organizētas lomas – lomas, kuras netiek pildītas. 

3.Pēc lomu dominēšanas laika izdala: 

• aktīvās lomas – tiek izpildītas konkrētā situācijā, vietā un laikā; 

• latentās lomas – ietilpst lomu repertuārā, bet konkurētājā situācijā 

neparādās. 

Par sociālo lomu uzskata indivīda uzvedību atbilstoši ieņemamai 
sociālajai pozīcijai vai arī funkciju kopu – pienākumus un tiesības, kuras būtu 
jārealizē attiecīgā statusa pārstāvim.(Stockard J.,Jonson M.M.,1989) 

 
Sociālo lomu var aplūkot no diviem viedokļiem: lomu ekspertācija 

un lomu izpilde. Lomu ekspertācija ir tās prasības, kuras sabiedrība izvirza 
lomu izpildei – tas nozīmē, ka lomas jāspēlē pēc zināmiem noteikumiem.  



 

 

 
Sociālās lomas normatīvajā struktūrā ietilpst četri galvenie 

elementi: 
 

1. Konkrētajai lomai atbilstīgas uzvedības apraksts. 

2. Noteikumi un prasības, kādai jābūt uzvedībai. 

3. Noteiktas lomas izpildes vērtējuma kritēriji. 

4. Sankcijas – sociālās sekas kādai konkrētai uzvedībai lomas prasību 
ietvaros.(Heiss J.,1981) 

Sociālās sankcijas var būt morālas(uzslava, nopēlums) vai juridiskas 
(sods), un to mērķis ir panākt no cilvēka viņa statusam un lomai atbilstošu 
uzvedību. Dzimumloma ir cieši saistīta ar dzimuma identitāti, t.i., sevis kā 
noteikta dzimuma pārstāvja apzināšanas. Lai akcentētu lomu apzināšanos un 
identificēšanos ar to, tika ieviests angļu valodas vārds - „gender”. „Gender” ir 
izteikti sociokulturālu apstākļu determinēts produkts, kas ietekmē mijiedarbību 
gan individuāli subjektīvajā, gan grupu, gan sociālo slāņu un visas sabiedrības 
līmenī, jo pret sievietēm un vīriešiem kā dažādu dzimumu pārstāvjiem jebkurā 
sociālās hierarhijas līmenī ir atšķirīgas prasības.  

 
Kā norāda I.Kons, dzimumloma ir normatīvi priekšnoteikumi, kas 

ir saistīti ar piederību noteiktam dzimumam, kuru izpilde nodrošina sievietes 
un vīrieša statusu. Pēdējo gadu pētījumi rāda, ka dzimumloma ir vesels lomu 
komplekss, kur katrai lomai ir savi priekšnoteikumi, uzvedības modeļi, kas 
atšķiras ar prasībām un citu lomu sociālajām ekspektācijām. Visas 
dzimumlomas var iedalīt trīs veidos: 

 
1. Sabiedriskās jeb profesionālās lomas, kas nosaka, kāda darbības sfēras 

vairāk pieņemamas sievietei un kādas vīrietim. 

2. Ģimenes lomas, kuras iedala vecāku un laulāto lomās. Tās nosaka 

atbilstošas normas, kas jāpilda vecākiem attiecībā pret bērniem un 

laulātajiem attiecībā vienam pret otru. 

3. Seksuālās lomas, kas nosaka vīriešu un sieviešu seksuālās uzvedības 

atšķirības. (Кон И.1988) 



 

 

Dzimumu lomas ir sieviešu un vīriešu lomas, kuras ir sociāli un 
tradicionāli noteiktas un kuras nav bioloģiski pamatotas. Tieši dzimuma lomas 
ir tās, kas piedēvē dzimumiem konkrētas īpašības, piemēram, sievietes, 
pamatojoties uz viņu reproduktīvo funkciju tiek saistītas ar maigumu, 
rūpīgumu, pašaizliedzību. Savukārt vīrietis, sava fiziska pārākuma dēļ, tiek 
saistīts ar spēku, agresivitāti, loģiskumu, racionalitāti. Sabiedrībā ir konkrētas, 
ar katru dzimumu saistītas ekspektācijas. No vīriešiem tiek gaidīts, ka veidojot 
ģimeni viņiem jānodrošina tās materiāla labklājība, savukārt no sievietēm tiek 
gaidīts, ka viņas būs labas mātes, rūpēsies par māju. Tātad dzimums ir viens 
no būtiskākajiem faktoriem, kas regulē visu cilvēka dzīvi. (Keller E.F.,1997) 

 
Amerikāņu psihologs T.Sarbins piedāvā izveidot septiņas lomu 

intensitātes pakāpes. Lomu izpausmes nulles stadija – cilvēks tikai skaitās 
kādas lomas nesējs, bet pēc būtības to nepilda. Intensitātei pieaugot - septītā 
stadijā cilvēks maksimāli, interpretējot pēc saviem uzskatiem, izpilda savu 
lomu. Amerikāņu zinātnieks R.Lintons izdala aktīvās un latentās lomas, jo 
uzskata, ka jebkurš cilvēks kā sabiedrības loceklis ir daudzveidīgu lomu 
atveidotājs, taču konkurētājā brīdī viņš var izpildīt tikai konkrētu lomu. 
Konkrētajā brīdī izpildāmo lomu R.Lintons nosauca par aktīvo lomu, bet visas 
pārejās - par latentām.( Sarbin T.L.,1991) 

 
Pasaules zinātnē ir dažādas teorētiskas koncepcijas, kas nosaka 

cilvēka sociālās lomas sabiedrībā. Viena no tām ir funkcionālisms, kurš 
apskata dzimuma atšķirības mūsdienu sabiedrības sociālajā situācijā. Šī 
virziena pārstāvji : T. Pārsons un R. Beils uzskata, ka mūsdienu sabiedrībā 
sievietēm un vīriešiem jāpilda gan instrumentālā loma (sakaru uzturēšana 
starp ģimeni un apkārtējo pasauli, ka saistīts ar darbu un materiālo 
nodrošinājumu), gan ekspresīvā loma( savstarpējo attiecību regulēšana, rūpes 
par bērniem).  

 
Zinātnieks R.Kolins lomu atšķirību tendences skata no konflikta 

teorijas viedokļa, jo pēc viņa domām, mūsdienu sabiedrībā pastāv 
nevienlīdzība attiecībā uz sieviešu un vīriešu lomām. Konfliktu starp divu 
dzimumu sociālajām grupām viņš saskata nevienlīdzīgā situācijā, jo sievietes 
ir pakļautas vīriešiem, kuriem pieder lielākā daļa materiālo vērtību. Šī 
teorētiskā koncepcija izskata sieviešu nevienlīdzīgo stāvokli sabiedrībā, jo 
viņām ir zināmas grūtības iesaistīties darba tirgū savu atšķirīgu dzimumlomu 
un stereotipu dēļ. Mūsdienu sabiedrības pastāvēšana atkarīga arī no šīs 
situācijas apzināšanas un cilvēku attieksmes pret šo problēmu. Sabiedrībā 



 

 

jarada tādi apstākļi, lai sievietes varētu pildīt dažādas sociālās lomas. 
Sievietēm jādot lielākas iespējas piedalīties dažādās sabiedriskās dzīves 
jomās.(Collins R.,2005) 

 
Amerikāņu pētnieks I.Goffmans piedāvā „sociālās dramaturģijas” 

koncepciju. Zinātnieks saskata analoģiju starp cilvēka reālo dzīves situāciju un 
teātra priekšnesumu. I.Goffmans piedāvā reālos sabiedrības locekļus uzskatīt 
par teātra aktieriem, jo tas atvieglos personību ikdienas lomu uzvedības 
„tehnoloģijas” izskaidrošanu. Pilnībā šīs idejas I.Goffmans izklāstīja savā 
monogrāfij ā „Sevis apzināšanās par citu personu ikdienišķā dzīvē” . Sociālais 
indivīds interpretē dažādas lomas. I.Goffmans uzskata, ka cilvēks sociālās 
mijiedarbības rezultātā spēj sevi vērot ar partnera acīm un veikt savas 
uzvedības korekciju. Zinātnieks analizē lomu uzvedības faktorus, kuru mērķis 
ir partnera vai auditorijas iespaidošana. Aprakstot lomu uzvedību I.Goffmans 
izmanto teātra mākslas jēdzienus. Atšķirībā no citiem lomu teoriju 
zinātniekiem, I.Goffmans izskata nevis lomu gaidas un prasības, bet „lomu 
solo”. Viņš izmanto tādus jēdzienus kā „fasāde”(„front”) – lomu atveidošana. 
Fasādes elementi ir sekojoši: sociālā vide, ārējais izskats un uzvedības 
modelis. Šos elementus I.Goffmans izmanto, lai izpētītu indivīdu dažādu lomu 
uzvedības „tehnoloģijas” – no sociālām līdz starppersonu. Zinātnieks izteicis 
domu, ka „nav divu cilvēku, kuri vienādi spēlē lomu un identificē sevi ar šo 
lomu”. (Goffman I.,1984) 

 
Analizējot cilvēku starppersonu mijiedarbību, tika ieviesti jēdzieni 

„loma” un „sociālā loma”. R.Lintons, E.Goffmans, Dž.Tibo, A.Īgli, Dž.Kellijs 
secināja, ka sociālā loma ietver trīs pamat priekšstatus par personību 
uzvedību: 
• uzvedība noteiktā sociālā statusā;  

• uzvedība dažādās sociālās situācijās; 

• uzvedība kā sociālo situāciju risināšanas rezultāts. 

Lomu teoriju koncepcijas izmanto vairākas „lomu tipoloģijas”, kur 
klasifikācija veikta pēc dažādiem kritērijiem. Nosacīti var izdalīt trīs 
klasifikācijas pamatprincipus: 

 
• Lomas tiek dalītas pēc determinācijas principa. Šī lomu klasifikācija 

pieder T.Šibutani, kura klasifikācijas pamatā ir sociālās vides un 



 

 

personības mijiedarbības pēctecība: makro vide – mikro vide –personība. 

Lomu tipoloģijā iekļautas: konvencionālās, starppersonu un statusa 

lomas. Konvencionālās lomas tiek fiksētas lielākai daļai, jo sabiedrības 

gaidām ir vienots priekšstats par sociālo uzvedību. Konvencionālās lomas 

nozīmē noteiktu uzvedības šablonu, kuru sagaida un pieprasa no cilvēka 

konkrētā situācijā. Savukārt šīs lomas iedalās: dzimuma, sociālās un 

etniskajās lomās. 

• Lomas tiek dalītas pēc izpausmes principa. Mūsdienu sociālais psihologs 

T.Sabīns izšķir lomu interpretāciju galvenos kritērijus, kuri saistīti ar 

mijiedarbības intensitāti. Piemēram: maksimāla – minimāla, pastāvīga – 

epizodiska.  

  Lomas tiek dalītas pēc dominēšanas principa. Šīs koncepcijas 
pamatlicējs ir R. Lintons. Viņš izceļ konkrētās lomas, kuras cilvēks izvēlas no 
daudzveidīgā lomu spektra, un tās nosauca par aktīvām, bet visas pārejās 
lomas - par latentām.  
   
  Starppersonu lomas saistītas ar indivīdu psiholoģiskajām īpatnībām 
un  cilvēku mijiedarbību citam ar citu. Statusa lomas nosaka formalitātes 
pakāpi mijiedarbības rezultātā. (Шибутани Т.,1999)  

 
A. Igli Sociālo lomu teorija balstīta uz dzimumu atšķirībām, kas ir 

dažādu sociālo lomu produkts, un kuri atbalsta vai nomāc vīriešos un sievietēs 
noteiktus uzvedības variantus. Dažādas lomas veido dažādas iemaņas un 
nostādnes, tieši tas ir dažāds sieviešu un vīriešu uzvedības cēlonis. Tikai 
tāpēc, ka sievietes un vīrieši veic atšķirīgas darbības, mēs konstatējam, ka tie 
ir atšķirīgie indivīdi.( Eagly A.,1987) (Sk.5.att.) 
 
{ SHAPE  \* MERGEFORMAT } 
 
5.attēls. Dzimtes diferenciācijas sociālo lomu teorijas shēma 
(EaglyA.,1987) 

 



 

 

K.Do un A.Igli pētījumos, sievietes, kuras “spēlēja” vīriešu lomas, 
vērtēja kā vīrišķīgas, bet vīriešus, kuri uzņēmās sieviešu lomas – sievišķīgas. 
Sociālās iemācīšanās teorijas piekritēji uzskata, ka dzimuma identitāte 
izveidojas tikai pēc tam, kad bērns iemācījies noteiktu dzimuma uzvedību. 
Kognitivisti piekrīt domai, ka sākumā bērns noskaidro savu dzimuma 
identitāti un pēc tam sāk uzvesties atbilstoši sava dzimuma lomām. Pareizāk 
būtu uzskatīt, ka tās ir viena procesa divas sastāvdaļas, kuras papildina viena 
otru. Zinātnieku teorijās šīs process skatīts no dažādiem viedokļiem: dzimuma 
tipizācijas teorijā – no audzinātāju viedokļa, paškategorizācijas teorijā – no 
bērna viedokļa, uzsver aspektus, kuri nav viennozīmīgi dažādās 
psihoseksuālās attīstības stadijās(Deaux K,1985, Eagly A.,1987). 

Psihoanalītiķi, Z.Freida piekritēji, apgalvo, ka dzimuma lomu 
identitāte indivīdam tiek dota jau bioloģiski. Psihoanalītiskā identitātes teorijā 
liela nozīme ir emociju atdarināšanas lomai. Šī virziena zinātnieki uzskata, ka 
bērns neapzināti imitē sava dzimuma vecāka uzvedību. Psihoanalītiķu 
pozīcijai atbilst uzskati, ka personība pilnvērtīgi attīstās tikai tad, ja netiek 
traucēts viņas dzimuma identitātes process. 

Dzimumu lomu atveidošana cieši saistīta ar to apzināšanu. Pēc 
autores domām, tādu sarežģītu procesu kā dzimumu lomu apzināšana, jāskatās 
dažādu teorētisku koncepciju kontekstā. Šīs parādības īpatnības un 
daudzpusīgos aspekti trk skatīti izmantojot dzimtes nostādņu, priekšstatu un 
reprezentācijas procesus raksturojošās teorijas un konepcijas. Šī uzskata 
pamatojums ir jau paša „dzimtes reprezentācijas” jēdzienā, kā arī 
reprezentācijas procesa būtībā, kas ir iztirzāts nākošā apakšnodaļā.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Dzimtes reprezentācijas izpausmes aspekti 



 

 

 
2.1. Dzimtes reprezentācijas modeli  

 
Sociāla reprezentācijas pamatprocess ir kategorizācija - divu vai 

vairāku objektu grupējums ar līdzīgu iedarbības veidu. Cilvēka apziņa 
veidojas kā nozīmīgu kategoriju kopums. Klasisks skatījums uz kategorijām ir 
H.Blumeram, kurš apgalvo, ka visiem objektiem, kam piešķirts kategorijas 
nosaukumi ir līdzvērtīgi. Robežām starp kategorijām jābūt skaidram un viegli 
nosakamām: objekts vai pieder dotajai kategorijai, vai nē. Kategorijām jābūt 
brīvi izvēlētām un neviens tās nedeterminē. Kategorijas balstās uz kultūru un 
valodu. Sociālā psiholoģijā kategorijas pieņemts aprakstīt kā līdzīgu tēlu 
kopu. Sociālās reprezentācijas analīzei nozīmīgas nevis kategorijas, bet 
kategorizācijas process, kuru izprot kā „psihisku procesu, kas attiecināms uz 
objektiem, notikumiem, simboliem, verbālām un neverbālām zīmēm, 
sensoriem un perceptīviem šabloniem, sociālajiem un uzvedības stereotipiem 
un tml”. (Blumer H.,1969)  

 
Sociālā kategorizācija ir sarežģīts process, jo izdalot sociālos 

objektus nevar izvairīties no variācijām. Šajā procesā ir svarīgs tas, ka 
izvēloties personību vai situāciju kategorizāciju ir iespēja strukturēt sociumu, 
tādējādi prognozējot nākamo notikumu un saistītu mijiedarbību attīstību. 

 
Lielu atzinību ieguva kognitīvās disonances teorija, kuras pamatā ir 

cilvēka priekšstatu sistēma, kas ļauj viņam izskaidrot notiekošo un orientēties 
tajā. Ja cilvēks to spēj, viņš izjūt psiholoģisko komfortu, pozitīvu emocionālo 
stāvokli, ko sauc par kognitīvo konsonansi. Ja divi vai vairāki šīs sistēmas 
elementi nav saskaņoti, veidojas kognitīvās disonanses stāvoklis, kam seko 
negatīvās emocijas. Šī stāvokļa novēršanai L. Fesingers piedāvāja trīs 
iespējas: bloķēšana, traumējošās informācijas nepieņemšana, vecās priekšstatu 
sistēmas sagraušana un citas veidošana, kas balstīta uz jaunāku informāciju un 
visbeidzot jaunas informācijas iekļaušana esošā priekšstatu sistēmā ar tās 
paplašināšanu. 

 
S. Ašs veica eksperimentālus pētījumus, kuri pierādīja, ka cilvēki 

spēj apzināti veidot un sociāli dalīt citu cilvēku tēlus, balstoties uz dažādām ( 
pat pretrunīgām) informācijas vienībām. S.Ašs atklāja, ka priekšstatu 
veidošanas procesā cilvēki izmanto personības implicītās īpatnības, kuras pēc 
tam tiek organizētas informācijas vienībās. (Asch S.E. ,1970) 

 



 

 

Sociālās apziņas psiholoģija saistīta ar tādu izcilu zinātnieku vārdiem 
kā L. Levi-Brūls, kas izvirzīja ideju par ”pirmatnējo domāšanu”, kurā kultūra 
ir kolektīvu priekšstatu kopums, kas parāda atšķirības starp pirmatnējām un 
mūsdienu domāšanas veidiem. Savukārt, V. Džeims uzskatīja, ka apzināšana 
ir aktīvs process, nevis pielāgošanās apkārtējai videi, un noteica apziņas lomu 
cilvēka eksistēšanā. Dž.Kellijs, izveidoja „personības konstruktu teoriju”, kas 
izskaidro cilvēka vietu mainīgajā pasaulē, kur ar konstruktu palīdzību viņš var 
salīdzināt objektīvās pasaules procesus.(Kelley H.,1986) 

 
Vairāki sociālā kognitivisma pārstāvji pētīja personības apziņas 

problēmu. Starp tiem var minēt K.Levinu ar „Lauka teorijas ”koncepciju, kurā 
personības izpētes princips- „tēls – motīvs”, tika skaidrots kā indivīda un 
apkārtējās vides mijiedarbības process. F. Haidera piedāvāatā strukturbalansa 
teorijā balstās uz indivīdu vēlmi sabalansēt kognitīvās struktūras, kas atbilst 
mijattiecību modeļim: uztverošais – uztveramais. (Haider D.F.,1957)  

Līdzīgas atziņas parādās Č. Osguta un R.Tinenbauma kognitīvo 
līdzvienību teorijā, kuri piedāvā divus pieņēmumus, kas ļauj prognozēt 
disbalansa stāvokli:  

 
1. Disbalanss atkarīgs no attiecību intensitātes (mīlēt, vai ļoti mīlēt); 

2. Balansa atjaunošana mainās ne tikai polārās attiecības no (+) uz (-), bet 

arī ar to intensitāti. (Osgood C.E. et. ,1968) 

U.Naisers pēta cilvēku kā aktīvu būtni un apziņas procesu kā 
kognitīvo hipotēžu nepārtrauktu pārbaudes procesu. Viņš ieviesa „kognitīvās 
shēmas” jēdzienu. Kognitīvā shēma ļauj asimilēt informāciju par apkārtējo 
vidi, atdalot zināmu no nezināmā. Kognitīvais cikls ir vairāku procesu 
kopums. Kognitīvā aktivitāte saistīta ar zināšanu organizāciju (shēma) un 
izmantošanas spējām. Shēma – saikne starp iepriekšējo pieredzi un uztveri. 
Shēmu funkcija – iepriekšējo notikumu paredzēšana un korekcija saskaņā ar 
apkārtējo pasauli. Shēma ir „kognitīvā karte” un saistīta ar kultūru, jo sociālā 
vide piedāvā indivīdam iegūt pieredzi no savas ģimenes vai tuvākās sociālās 
grupas. Tādas zināšanas indivīdam dod brīvību Personības kategorizācijas un 
socializācijas process iekļauts noteiktās shēmās. Visbiežāk sastopamā shēmas 
definīcija ir zināšanas par jēdzieniem vai stimulu veidiem, kas iekļauj 
saistošus atribūtus un mijattiecības. (Allen B.P.,Smith G.F.,1994).  

 



 

 

Sociālās apziņas psiholoģijā izšķir sekojošās personības shēmas: 
personības shēmas, lomu shēmas, skriptus, brīvsatura shēmas, patības shēmas. 

 
• Personības shēmas. Zināšanu individualizētās struktūras par konkrētiem 

cilvēkiem un viņu īpatnībām. Attiecībā uz jebkuru cilvēku veidojās 
personības implicītā teorija, kas atspoguļota shematiskā veidā. Satiekot 
kādu cilvēku mēs nemēģinām viņu detalizēti izpētīt, bet mēģinām atrast 
attiecīgu shēmu, kura turpmāk arī būs orientieris mūsu mijattiecībās. 
Vispārīgi, tāda shematiskā pielīdzināšana ļauj, pirmkārt, saņemt 
informāciju par cilvēku, kas ir mūsu priekšā; otrkārt, prognozēt nākamās 
mijattiecības. Personības īpatnības kalpo kā konceptuālie prototipi, lai 
pārstrādātu iegūto informāciju par citiem cilvēkiem. 

• Lomu shēmas. Zināšanu struktūra par noteiktām sociālām lomām. Katram 
no mums ir priekšstati, kas jādara un kādam jābūt noteiktas sociālās 
pozīcijas pārstāvim. Priekšstati var mainīties, taču tie nosaka mūsu 
gaidas. 

• Situāciju shēmas. Zināšanu struktūra par notikumiem. Šajā gadījumā runa 
ir par cilvēka pieredzes fiksētiem priekšstatiem, kas, attiecībā no 
situācijas un gaidām, nosaka cilvēka uzvedību. 

• Brīvsatura shēmas. Tādas shēmas satur informācijas apstrādes 
ierobežojumus, kas orientēti uz lēmumu pieņemšanu neparedzamā 
situācijā. Piemēram, nepazīstamā vidē mēs izmantojam universālus 
uzvedības noteikumus, kas palīdz mums orientēties kādā noteiktā 
situācijā. 

• Patības shēmas. Cilvēka priekšstati par sevi pašu, kas izpaužas kā 
salīdzināšana ar citiem cilvēkiem. Markuss apraksta šīs shēmas kā 
”kognitīvo patību, kam pamatā ir organizētā un virzītā informācija no 
dzīves pieredzes”.  ( HoggM.A.,Vaughan G.M.,1995). 

 
Zinātnieka S.Friskes koncepcijās par objektu kategorijām tiek skatīts 

arī jautājums par shēmām kā hierarhiski strukturētām informācijas 
kategorijām. Pēc viņa domām, dažādas shēmas hierarhiski saistītas cita ar citu, 
bet tas nav vienīgais sociālās informācijas strukturēšanas veids, kas devis 
priekšroku sabalansētai struktūrai mijattiecībās un lineārai struktūrai 
dominējošo attiecību shēmās. Cilvēkiem, situācijām un notikumiem ir dažāda 
rakstura īpašības, tas varētu kavēt kategorizācijas un shēmas izvēles procesu. 
(FriskeS.T.,1998). 

 



 

 

Shēmu izvēles procesā cilvēki dod priekšroku subtipiem, 
stereotipiem un sociālām lomām. Ja shēmu izmantošanā notiek izmaiņas, tad 
cilvēki orientējās uz pieejamiem faktiem .Cilvēki parasti izvēlas visbiežāk 
izmantojatās shēmas, jo tām piemīt iluzorā validitāte. Šīs procesa ilustrācija  
pierāda sekojošo : interpretāciju kļūdu pieaugums pieprasa no cilvēka vērst 
uzmanību uz informācijas datiem un izmantot precīzākas shēmas. ( 
HoggM.A.,Vaughan G.M.,1995). (Sk.6.attēlu.) 
                                               
 
{ SHAPE  \* MERGEFORMAT } 
 
6.attēls. Shēmas izvēles ietekmējošie determinanti 
(HoggM.A,Vaughan,1995) 

Shēmu lietošanas aprakstā izmantotas personu individuālās 
atšķirības: 

 
1. Atributīvie kompleksi- cilvēki maina savus uzskatus par citu cilvēku 

uzvedību; 

2. Nenoteiktā orientācija-cilvēku interese par iegūto informāciju mainās; 

3. Zināšanu nepieciešamība-cilvēku ieinteresētība par padziļinātām 

zināšanām ir atšķirīga;  

4. Kognitīvie kompleksi-cilvēku interese par kognitīvo procesu reprezentitāti 

ir atšķirīga (HoggM.A.,1992).  

 
Shēmu veidošanās procesā tika noskaidrots shēmu repertuārs, kas 

veidojas tiešā saskarsmē ar dzīves pieredzi un sadalās trīs procesos: 
 

1. Pieaugums - iemācīšanās process ar faktu fiksāciju atmiņā; 

2. Korekcija - izveidotās shēmas adaptācija saskaņā ar dzīves pieredzi; 

3. Restrukturēšana - jaunu shēmu izveidošana un vispārināšana. 

 
Shēmu veidošanās procesā notiek arī pārmaiņas: 

• shēmas kļūst abstraktākas un mazāk saistītas ar konkrētiem gadījumiem; 



 

 

• shēmas kļūst daudzveidīgākas; 

• shēmas kļūst organizētākas ar sarežģītām saiknēm starp elementiem; 

• shēmas kļūst kompaktas; 

• shēmas kļūst noturīgākas, validitāte pazeminās; 

• shēmu attīstība tiecās uz lielāku precizitāti. 

Shēmas ir domu mijsakarības, priekšstati, nostādnes (attitude), kas 
ļauj atpazīt objektus, ja informācija ir ierobežota. Kognitīvo shēmu 
organizācija, attiecībā uz apkārtējiem apstākļiem, nepieciešama orientācijai un 
optimālai saskarsmes stratēģijai. Shēmas ir līdzīgas prototipiem un nereti tās ir 
savstarpēji aizvietojamas. (HoggM.A.,VaughanG.M.,1995) 

XX gs.70-80 g. Dž. Andersona darbos AST modeļa (domāšanas- 
adaptācijas-kontroles modelis) aprakstā liets jēdziens „produktīvās sistēmas”, 
„produkts” ir aktīva informācijas vienība . Viņš uzskata, ka kognitīvai 
informācijai piemīt trīsveidība: 

 
1. Darbības atmiņa , kas nosaka informācijas saturu un sistēmas aktivitāti. 

2. Deklaratīvā atmiņa , kas informāciju sadala „propozīcijas” un veido 

apgalvojumus par apkārtējās vides realitāti. 

3. Produktīvā atmiņa kā „zināšanas-operācijas” produkcija ar noteiktu tās 

izmantošanu. 

AST koncepcija apskata zināšanu iegūšanas, pārveidošanas un 
izmantošanas procesus. Indivīda zināšanas nav glabātava, bet aktīva sistēma, 
kas strukturēta pēc jomām, un kā unikāla sociopsiholoģiskā parādība tiek 
apskatīta sociālā reprezentācijas kontekstā. (Anderson J.R. ,1980) 

 
Sociālā reprezentācija – subjektīvā atspoguļošana, kur nosacīti tiek 

izvirzīti 3 veida modeļi:  
 

1. Īpašību modelis, īpašību komplekts. Lai izpētītu kādu īpašību ir 

nepieciešams izskatīt visus konceptu hierarhiju (informācija par 

pazīstamu un nepazīstamu objektu kopīgām un atšķirīgām īpašībām). 



 

 

2. Tīklu modelis, tīklu raksturojumi. Funkcijas apraksta atkarībā no saiknēm 

starp dažādiem informācijas objektiem. 

3. Konencionālais modelis, tiklu modeļa sakārtošanas principu nosaka 

aktivācijas sakārtošana tīklos.  

 
Zināšanas par sociālo reprezentāciju ir daudzveidīgas, tāpēc 

informācijas saglabāšanai ir nepieciešamas dažādas sarežģītas formas. 
Reprezentācijas formām ir dažādas īpašības, jo nevar tēlainu informāciju 
aprakstīt verbālā reprezentācijas formā. (Anderson N.H. ,1981) 

 
 
 
Populārākais sociālās reprezentācijas veids ir „Duālais modelis”, 

kurā eksistē divas neatkarīgas reprezentācijas sistēmas: tēlainā un verbālā. 
Katra sistēma funkcionē dažādā veidā, jo katra no tām ir specifiski 
reprezentēta. Starp sistēmām ir saites ”logo gēni” . Ja strādā abas sistēmas – 
process ir efektīvāks. 

 
Dubultkodēšanas teorijas pamatā ir doma, ka alogogēni ( l ) un imagēni     

( i )  darbojas 3 līmeņos: 
 

1. Zemākais – ( l ) un ( i ) aktivizējas(zīmes). 

2. Reprezentācijas – ( l ) un ( i ) savstarpēji aktivizējas. 

3. Asociatīvais – kādu ( l ) aktivizē ar cita ( l ) palīdzību un kādu ( i ) 

aktivizē ar cita ( i ) palīdzību. 

Nezināmais mūs uztrauc, apdraud, liek pievērst uzmanību un tas 
grauj stabilitātes izjūtu un izveido komunicēšanas barjeru. Šī doma plašāk 
iztirzāta Paivio A. dubultās kodēšanas teorijā (Dual Coding Theory 
A.Paivio,1996) (Sk. 7.attēlu.) 

 
{ SHAPE  \* MERGEFORMAT } 
 
 
7.attēls. A.Paivio Dubultkodēšanas teorijas shēma (Dual Coding Theory 
Paivio A.,1996) 



 

 

 
Teorijā tiek apskatītas divas kodēšanas subsistēmas: pirmā specializējas 

uz verbālo objektu, notikumu reprezentāciju (tēlaino) un otrā uz lingvistiskiem 
savienojumiem (simbolisko). A. Paivio postulēja, ka eksistē divi dažādi 
reprezentācijas veidi : „imagens” – „tēlainā” reprezentācija , kas saistīta ar 
garīgo tēlu un „logogens”- „simboliska” reprezentācija, kas saistīta ar verbālo 
tēlu. Simboliskais ar laiku var pārvērsties par asociatīvo un tādejādi iespaidot 
mij attiecības.   

 
Sociālā reprezentācija kā kolektīvās domāšanas fenomens var būt 

attiecināts uz saskarsmes veidu. Citā nozīmē sociālo reprezentāciju var 
uzskatīt par verbālo sajūtu izteiksmes veidu un kā atklāto uzvedību kas 
veidojās sociālajā grupā. Teorētiskajā raksturojumā teikts „...ja mēs aplūkojam 
sociālo reprezentāciju kā kolektīvu fenomenu sociālā konteksta, tad to var 
definēt kā individuālu īpašību, kur neatklajas reprezentācijas un rīcību 
mijsakarības. (Wagner W.&Mecha A.,2003) 

 
Sociālā reprezentācija ir rīcība, kuru var modelēt kā dinamisku 

vienību īslaicīgā interakcijā, praktiskā jomā tā labi parāda atšķirīgās īpašības. 
Dinamismam ir dažādi elementi: kam pamatā ir stabila korelācijas sistēma, 
neatdalāms no konteksta novērojums, kuri parādās kā nenozīmīgie konteksta 
dati. Nezināmais kļūst par zināmo caur mūsu priekšstatu kontekstu, kas 
savukārt ir sociālās reprezentācijas elements. Šis process cieši saistīts ar 
komunikāciju un sociālo interakciju: nezināmais kļūst par zināmo verbālā 
saskarsme un sociālā interakcijā starp grupu locekļiem. (Hunt R.R, Ellis 
H.C.,2004) 

 
Sociālo priekšstatu teorija izstrādāta Francijā XX gs. 60-70 gados. 

Tās pamatlicējs ir S.Moskovici, kuram palīdzēja Ž. Abrika,Ž. Kodola,V. 
Duaza,D. Žozele. Teorijā atspoguļotas Rietumu sociālās psiholoģijas 
raksturīgākās iezīmes, sākot no 70. gadiem. Pie tām pieskaitama orientācija uz 
socioloģiju, sociālo filozofiju nevis uz psiholoģiju. Kas parādīja centienus 
izkļauties starpindividuālu attiecību rāmjos un pievērst dziļāku uzmanību kā 
sociālās apziņas, tā arī sociokulturālās determinates procesam. Sociālo 
priekšstatu pamatā ir apgalvojums, ka sabiedrības mentālās struktūras kalpo 
sociāla subjekta psiholoģiskajai stabilitātei un orientēta uz uzvedību mainīgajā 
situācijā. (Hewstone M., et.,2002)  

 



 

 

Reprezentācijas jēdziens minēts dažādās sociālās zinātnēs un 
asociējās ar izcila franču sociālā psihologa S.Moskovici vārdu, kas 
noskaidroja kā kognitīvās sistēmas ar savu valodu un loģiku kļūst ne tikai par 
priekšstatiem un teorijām, bet par noteikumiem realitātes atklāšanā. ( 
Moskovici S.,1973) 

 
S.Moskovici savos darbos izmantoja jēdzienu ”kolektīvā 

reprezentācija”, kuru 1898.g. ieviesa E.Dirkheims, lai izšķirtu individuālus un 
kolektīvus domāšanas veidus. E.Dirkheims pētīja kolektīvo reprezentāciju kā 
sociālās dabas priekšstatus, kurus atbalsta sabiedrība. Pēc S.Moskovici 
domām, sociālā reprezentācija ir idejās, domās, tēlos un zināšanās, kuras 
atbalsta „kolektīvā” sabiedrība: sociālo domu un sociālās komunikācijas 
vienotā apziņā. Sociālā reprezentācija attiecas uz vispārinātām zināšanām un 
informāciju, kas kā „vesela saprāta” veids tiek atbalstīts sociālajā pasaulē. Tās 
ietver konceptuālos, tā arī ilustratīvos elementus, kas dod iespēju sabiedrības 
locekļiem veidot sociālo realitāti. „Sociālai reprezentācijai ir sakars ar 
domāšanu un idejām, kas sakārto mūsu reliģiskos priekšstatus, politiskās 
idejas, kuras ir spontānas kā elpošana. Tāpēc ir iespējama objektu un indivīdu 
klasificēšana, salīdzināšana un objektīva uzvedības izskaidrošana, jo tā ir 
mūsu sociālās vides daļa. Neskatoties uz lokalizāciju vīriešu un sieviešu 
apziņā, sociālā reprezentācija ir sastopama pasaulē un var būt neatkarīga.  
(Moskovici S.,1989) 

 
S.Moskovici atzīna, ka mūsdienu sabiedrības atšķirīgākā īpatnība ir 

uzskata, vērtību un darbību dinamiskums. Sociālo zinātņu prioritātei jābūt 
sociālo zināšanu dinamika un sociālā mainīguma virzīšana. Sociālai 
psiholoģijai jāmainās, jāpēta ne tikai indivīdu darbības un domāšanas process, 
bet jāskata tos sabiedriskā un kulturālā kontekstā. Sociālajai psiholoģijai, pētot 
kultūru, „veselā saprāta” evolūciju un to ietekmi uz sociālo dzīvi, jākļūst par 
mūsu „sabiedrības antropoloģiju”, jo kopā ar socioloģiju, antropoloģiju, 
vēsturi un lingvistiku, tā var piedāvāt alternatīvas pētījuma metodes un 
teorijas. 

 
Jebkuras teorētiskās konstrukcijas pamatelements ir struktūra. 

S.Moskovici piedāvā trīs komponentu modeli:  
 

1. Informācija ( zināšanu kopums par priekšstata objektu).  

2. Nostādnes ( emocionālā attieksme pret priekšstata objektu).  



 

 

3. Priekšstatu laukumi ( priekšstatu elementu iekšējā organizācija). 

Tālākā priekšstatu struktūrā aprakstīta līmeņu hierarhija: kodols un 
perifērija. Kodolu (noturīgo daļu) veido daži sociālās reprezentācijas elementi, 
kas kalpo reprezentācijas iekšējās saturas organizēšanai. Perifērija (mazāk 
noturīgā daļa) sastāv no skriptiem, shēmām, stereotipiem, kas „iedarbina” 
ātras uzvedības reakciju, jo tām nav nepieciešama ilgstoša lēmuma 
pieņemšana. Perifērisko shēmu pārkārtošanas process notiek tad, ja nav 
saskaņoti esošie un jaunie priekšstati. Šajā ziņā perifērijai ir aizsarga loma, 
kas pasargā kodolu no deformācijas. Ja jaunās informācijas ir pārāk daudz un 
tā neatbilst iepriekšējiem priekšstatiem, tad izmaiņas skar arī kodolu, kas 
savukārt sagrauj vecās sociālās reprezentācijas un izveido jaunās. S.Moskovici 
uzsver, jebkuras reprezentācijas struktūra ir duāla: reprezentācija = tēls + 
nozīme, ar to saprotot, ka jebkurai nozīme ir tēls. (Moskovici S.,1989) 

 
Zinātnieka pēdēju gadu darbi saistīti ar „priekšstatu laukiem”,kur  

tiek ieviests jēdziens „elementu vērtība”. Kvalitatīvā valence raksturo 
priekšstata elementa piederību tā kodolam, kas liecina par elementa saikni ar 
citiem, tam līdzīgiem elementiem. No vienas puses, sociālo reprezentāciju 
nosaka tās saturs: informācija, tēli, viedokļi, attieksmes un tml., no otras, tā ir 
vienas personas reprezentācija attiecībās ar otru personu. Tā ir atkarīga no tā, 
kādu personas ieņem sabiedrībā,kā arī no ekonomikas un kultūras pozīcijas. 
(Sternberg R.J.,2003) 

 
Sociālā reprezentācija raksturo sociālo realitāti, kuru izveidoja mūsu 

interakcijas un komunikācijas sociālajā un fiziskajā pasaulē. Tai pašā laikā 
sociālās reprezentācija veido apkārtējo vidi un nosaka mūsu uztveri, realitātes 
apzināšanu, uzskatus par apkārtējo pasauli. Sociālās reprezentācijas pamatā 
nav saskatāma atšķirība starp stimulu un reakciju vai starp objektu un 
personisko objekta uztveri. Katrs cilvēks izprot fizisku vai sociālo objektu 
īpaši, jo viņam piemīt sava reprezentācija par šo objektu. Citiem vārdiem 
izsakoties, nevis objekti nosaka mūsu reprezentāciju, bet saiknes ar šiem 
objektiem. Kādreiz izveidotā reprezentācija nostiprina un uztur šīs saiknes. 
Sociālā reprezentācija ne tikai veido saiknes starp cilvēku un objektu, bet arī 
cilvēku starpā un citu cilvēku saiknes ar šo objektu. Sociālā reprezentācija tiek 
radīta interakcijas un saskarsmes procesā, tai pašā laikā šī mijiedarbība un 
kontakti veidojas pateicoties cilvēku sociālajai reprezentācijai. (Moskovici 
S.,1989) 

 



 

 

Sociālā reprezentācija pēc butības ir vēstures produkts. Visas 
sistēmas, kas sabiedrībā tiek uztvertas un aprakstītas, saistītas ar jau esošajām 
sistēmām. Tās atveidotas cilvēces kultūras pēcteces dēļ. E.Dirkheima idejas 
šajā jomā balāstās uz vēsturiski izveidotu sociālās dzīves struktūru, kas skatīta 
ar kolektīvajiem priekšstatiem”. (Durkheim E. ,1954) 

 
Sociālai reprezentācijai piemīt dinamisms, jo tai ir plastiska daba. 

Mūsu sociālā realitāte pārveidojas tad, ja vecās sociālās reprezentācijas izzūd 
un to vietā veidojas jauna. Sociālai reprezentācijai ir arī autonomais raksturs, 
jo tās ir sociālās realitātes sastāvdaļa. Sociālai reprezentācijai piemīt arī 
sociālās realitātes konstruēšanas loma, jo tas nosaka objektu un notikumu 
nozīmīgumu. Sociāla reprezentācija pakārto kā materiālo, tā arī sociālo 
pasauli un tai pieder nozīmīga loma komunikācijas procesu koordinēšanā un 
strukturēšanā. Sociālas interakcijas procesā indivīdi un grupas mijiedarbojas 
ar reprezentāciju ar valodas palīdzību. Valoda ir verbālās komunikācijas 
veids, kas vispārpieņemtajā formā atveido mūsu reprezentāciju saturu. 

 
Sociālās reprezentācijas funkcijās izšķir grupu demarkāciju un 

konsolidāciju. Sociālajam priekšstatam piemīt trīs funkcijas: 
 

1. Sociālās pasaules apzināšanas instruments – tam ir kategorijas loma, ar 

kuras palīdzību indivīds apraksta, klasificē un izskaidro notikumus. 

2. Uzvedības veids – veicina komunikācijas attīstību grupā, nosaka vērtības 

un regulē uzvedību. 

3. Adaptācijas veids, kas saglabā pasaules tēlu. (Понужаев E.A. ,2003) 

Visas šīs funkcijas piemīt arī priekšstatiem par dzimti, bet tiem ir arī 
atšķirības, jo tie palīdz indivīdam apzināt dzimumlomas, noteikt savu pozīciju 
esošā sistēmā, kas savukārt nosaka vīriešu un sieviešu uzvedības stilu 
starpdzimumu mijattiecībās. Šī reprezentācija tiek dēvēta par dzimtes 
reprezentāciju.  

Vispārpieņemtā objektu un notikumu nozīme veicina grupu 
konsolidāciju, tāpat kā sociālā realitāte, kas nosaka saikni starp citām grupām 
un indivīdiem. Sociāla reprezentācija kalpo kā starpgrupu demarkācija, kas 
notiek atšķirīgu priekšstatu dēļ. Viena no sociālās reprezentācijas 
svarīgākajām funkcijām ir socializācija.. Tas ir ceļš, pēc kura vadoties 
veidojas mūsu sociālā realitāte. Skaidrāk tas redzams bērnu socializācijas 



 

 

procesā. Bērni atrodas mijiedarbībā ar saviem vecākiem, savukārt viņos 
sociālā reprezentācija ir „iekalta” jau no bērnības, jo tā balstās uz dzīves 
pieredzi un sociālo interakciju. Vecāki mijiedarbojas ar bērniem savas sociālās 
reprezentācijas robežās, tādejādi nosakot bērnu uzvedību. Sociālā 
reprezentācija ievada personību grupas kultūras tradīcijās un personība, 
savukārt izmanto grupas reprezentāciju. (Beauvois J.L.,1991) 

 
Starp sociālo reprezentāciju funkcijām var izcelt spēju nezināmo 

darīt par zināmu. S.Moskovici nezināmo raksturo kā apdraudošu elementu, 
kas pārtrauc saikni starp pagātni un tagadni. Tas var notikt, izzūdot 
nosacījumiem, kad atšķirības starp abstrakto un konkrēto ir visai miglainas vai 
netipiska uzvedība traucē sociālo interakciju. Ja kaut kas nezināms neatbilst 
mūsu gaidām, veidojas nepabeigtības sajūta. Tas var notikt arī tad ja mēs 
sastopamies ar jaunu kultūru vai grupu, vai jaunu objektu, notikumu vai 
jēdzienu. Nezināmais mūs uztrauc, apdraud, pievērš uzmanību un tas sagrauj 
stabilitātes izjūtu un ir komunicēšanās barjera. Nezināmais kļūst par zināmo 
caur priekšstatu kontekstā, kas savukārt ir sociālās reprezentācijas elements. 
Šīs process cieši saistīts ar komunikāciju un sociālo interakciju: nezināmais 
kļūst par zināmo verbālā saskarsmē un sociālā interakcijā starp grupu 
locekļiem.Var izšķirt divus sociālās reprezentācijas procesus: noenkurošanas 
un objektifikācijas.  

 
Noenkurošaāas process - visi sociālie un materiālie objekti, notikumi 

un darbības atrodas mūsu sociālo reprezentāciju ietvarā. Noenkurošanās ir 
process, ar kura palīdzību nezināmie objekti un notikumi iekļaujas mūsu 
sociālajā realitātē un kas padara tos par nozīmīgiem. Šis process ir sociālo 
reprezentāciju dinamikas pamatā, kas vienlaicīgi transformē jaunu ideju vai 
jēdzienu un sociālās reprezentācijas saturu un struktūru. Noenkurošanās 
procesā izdalīti divi subprocesi: klasifikācija un definēšana. Objekti, kas 
nepieder nevienai kategorijai un kam nav nosaukuma, kļūst nenozīmīgi. Tos 
nevar aprakstīt, novērtēt un translēt. Tos nevar iekļaut mūsu interakcija, tātad 
tie nav mūsu realitātes daļa. Nezināmais kļūst par zināmo tad, kad to klasificē 
un definē.  

 
Klasifikācijā iekļauts salīdzināšanas process, kurā nezināmo objektu 

salīdzina ar prototipiem. Tas notiek divējādi: ģeneralizējot vai partikulējot. Ja 
mēs vēlamies atrast līdzību, ignorējot atšķirības, tad notiek objekta 
ģeneralizācija un otrādi, ja mēs izdalām atšķirības neņemot vērā līdzības, 
notiek partikulācija. Vienreiz klasificēts objekts tiek vienlaikus arī definēts. 



 

 

Tas nosaka šī objekta saikni ar citiem objektiem un notikumiem, jo 
nosaukums ir lingvistiska kategorija. Pēc vairāku zinātnieku domām, notiek 
nevis indivīdu prātos, bet veidojas saskarsmes un interakcijas 
rezultātā.(Андреева Г.,2001) 

 
Objektifikācija – process ar kura palīdzību abstraktie jēdzieni, 

īpašības un mijsakarības transformējas un tiek aizvietotas ar konkrētiem 
tēliem un priekšstatiem. S.Moskovici uzskata, ka mēs esam spiesti 
nepārtraukti dod abstraktiem jēdzieniem ekvivalentas konkrētas nozīmes. 
Objektifikācjas procesā mēs veidojam sociālo objektu jēdzienus, lai 
neaizmirstu, ka tas ir mūsu pašu darbības rezultātus. Objektifikācija vai 
desubjektifikācija – ir aktīvs un radošs process, ar kura palīdzību sociālie 
priekšstati pārtop tā, lai nezināmais vienai paaudzei kļūst par zināmu. 
(Moskovici S.,1989). 

 
Šādā kontekstā var raksturot priekšstatus par sieviešu un vīriešu 

dzimti, kas skar sociālo uzvedību un normas, kā arī kā sievietes un vīrieši 
atšķirtās pēc savām psiholoģiskajām un sociālajām īpatnībām. Daudzās masu 
kultūrās vīrišķīgais tiek salīdzināts ar garu, logosu , aktivitāti, spēku, 
racionalitāti, gaismu, piepildījumu. Sievišķīgais – ar māti, haosu, dabu, 
pasivitāti, vājumu, emocionalitāti, tumsu, tukšumu, amorfu. Senajos mītos 
mēnesi, zemi un ūdeni traktēja kā sievietes pirmsākumu, bet uguni, sauli, 
siltumu - kā vīriešu. Vīrietis ir aktīvais, sociālais, kreatīvais sākums , bet 
sieviete – pasīvais dabas spēks. Tam atbilst polārās sociālās lomas. Vīrietis – 
sagādnieks, ģimenes līderis; sievietei jāpilda sadzīviski pienākumi, 
jānodrošina siltums un mājīgumu ģimenē. Pēc šī uzskaitījuma var secināt, ka 
runa nav tikai par funkciju sadali, bet par hierarhisku sievietes pakļaušanu 
vīrietim. 

 
Sociālo priekšstatu kategorija ir specifisks apziņas veids, konkrētāk, 

veselā saprāta apziņa, tās saturs, funkcijas un atveidošana. Plašākā kontekstā 
sociālie priekšstati ir ikdienišķas praktiskas apziņas īpašība, kas virzīta uz 
apkārtējās vides izzināšanu un apzināšanu. (Шихирев П.,1999) 

 
Dzimtes sociāli normatīvie priekšstati: kas ir „īsts vīrietis” un „īsta 

sieviete”, skar kā dzimuma diferenciālās sociālās uzvedības jautājumus, tā arī 
sievietes un vīrieša nozīmīgumu sabiedriskajā dzīvē. Līdzīgie priekšstati par 
dzimti ir gan augtākā līmeņa kultūrās, gan reliģiozajās un filozofiskajās 
sistēmās, gan sadzīviskajā apziņā. Šo priekšstatu pamatā ir ”v īrišķīgā” un 



 

 

„sievišķīgā” principiālā diferencēšana un dzimumu polarizācija. 
Starpdzimumu mijattiecības ir ne tikai vīriešu un sieviešu specifisku 
pienākumu loks, bet arī varas sadales, sabiedriskās apziņas un prestiža 
jautājums.(Кон И. 1988) 

 
Dzimtes reprezentācijas pamatā ir grupas, kolektīvā pieredze, tā ir 

grupveida realitātes apzināšanas veids. Priekšstatu veidošana grupā sākās ar 
informāciju par konkrētu sociālo parādību, pēc tam tai tiek dots grupas 
vērtējums, tālāk notiek grupas locekļu nostādnes veidošanā pret sociālo 
parādību vai objektu . 

 
Ja dzimtes priekšstatos iekļauta ideoloģija, visus priekšstatus var 

dalīt divos dzimtes ideoloģijas tipos: 
 

1. Patriarhālā ideoloģija - tradicionālos dzimtes priekšstatos. 

2. Egalitārā ideoloģija - netradicionālos dzimtes priekšstatos. 

Patriarhālo priekšstatu piekritēji visus negatīvos procesus saista ar 
sievietes orientāciju uz sabiedrisko darbu, kas savukārt ir cēlonis mātišķa 
instinkta izzušanai. Sievietes nepilda savas dabiskās funkcijas, un tas sagrauj 
ģimeni, jo sirmgalvji un vīri vairs nav aprūpēti. 

 
Egalitārajos dzimtes priekšstatos sievietes un vīrieša sociālais statuss 

nevar būt diferencēts un pakļauts hierarhijai. Dzimuma vienlīdzības princips, 
neņemot vērā vai tas ir vīrietis vai sieviete, saistīts ar vienādu sociālo apstākļu 
radīšanu. Tas nozīmē, ka tiek noņemtas visas sociālās barjeras, kas traucē 
personības izpausmei, kā viens no tiem ir dzimuma stereotipi. Egalitārie 
dzimtes priekšstati pauž uzskatu, kas paredz vienādas iespējas vīriešiem un 
sievietēm dažādās dzīves sfērās.  

 
Dzimtes reprezentācija ir uzskatu un apgalvojumu virkne, kas 

izskaidro sieviešu un vīriešu pozīcijas un sociālo statusu sabiedrībā. Zināšanas 
par sieviešu un vīriešu lomām sabiedrībā, kā uzvedības modeļu demonstrēšana 
apkārtējiem. Dzimtes reprezentācija ir dzimumu attiecību veids, kas makro 
līmenī orientēts uz vīriešu un sieviešu uzvedību sociālo attiecību sistēmā: 
vīriešu vai sieviešu grupa – sabiedrība, valsts, kultūra. (Шихирев П.,1999). 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Dzimtes nostādņu un priekšstatun priekšstatu izpausmes aspekti 

 
Par sociālo nostādni (attitude) sociālā psiholoģijā saprot indivīda 

noteiktu dispozīciju, saskaņā ar kuru viņa domas, jūtas un iespējamā darbība 
organizēta, kādai tai jābūt sociālajam objektam.  
 

Sociālās nostādnes pētīšanas vēsturē var izšķirt četrus posmus:  
 

1. Termina ieviešana 1918. gadā, kad notika strauja šīs problēmas 

apzināšana; 

2. XX gs. 40.-50.g. – intereses zudums, jo zinātne par nostādnēm nonāca 

strupceļā; 

3.  XX gs. 50.-60.g. – intereses atjaunošanās, jaunu ideju rašanās par 

problēmu risināšanu; 

4. XX gs. 70.g. – stagnācijas laiks, kad bija sakrājušies pretrunīgie fakti un 

neskaidrās parādības; 

5. XX gs. 80.-90.g. – „sociālās nostādnes” pētījumi turpinās, jo tiem ir liela 

praktiska nozīme( McGuire W.J., 1985 ) 

Pēc sociālās nostādnes fenomena atklāšanas sociālā psiholoģijā 
aktivizējās pētīšana šajā jomā . Jēdzienam „sociālā nostādne” (attitude) radās 
vairāki traktējumi. 1935.g. G.Olporta rakstā parādās 17 šī jēdziena definīcijas. 
Galīgā interpretācija ir  sekojoša: „indivīda apziņas un nervu sistēmas noteikts 
stāvoklis, izteikta gatavība reaģēt, kas organizēta, uz iepriekšējās pieredzes 
pamata, kura virza un iespaido uzvedību” (Martin C.L. ,1990) Tālākajām 



 

 

„sociālās nostādnes” pētījumam bija izvēlēti divi virzieni: nostādnes funkciju 
atklāšana un to struktūras analīze.  

 
M.Smits, savā pieejā, kura tika izstrādāta 1942.g., skata nostādnes 

struktūru attiecībā uz sociālo objektu kā trīsvienību:  
 

1. Apzināšana, kā kognitīvs komponents. 

2. Vērtējums, kā afektīvs komponents. 

3. Uzvedība, kā konatīvs komponents. 

Nostādne tiek apzināta kā vērtību dispozīcija jeb noturīgais 
vērtējums, kas balstās uz kognīcijām, afektīvām reakcijām un uzvedības 
intencijām (nolūkiem), kas savukārt ietekmē apziņas procesu. Nostādņu 
kognitīvās struktūras elementi: pārliecības, priekšstati, uzskati, kā arī visas 
citas kognīcijas , veidojas sociālā objekta apzināšanas rezultātā. Afektīvās 
struktūras ir dažādas emocijas, jūtas un pārdzīvojumi, kas saistīti ar nostādnes 
objektu . (Sk.8.attēlu.) 
 
{ SHAPE  \* MERGEFORMAT } 
 
 
 8.attēls. Nostādņu sistēmas shēma (pēc Zimbardo P.Bovd,1999) 
 
Tika izdalītas četras nostādņu funkcijas:  
 
1. Pielāgošanās – nostādne virza subjektu uz mērķa sasniegšanu.  

2. Zināšanas – sniedz vieglāku uzvedības formas apzināšanu. 

3. Izpausmes – tas atbrīvo no iekšējā sasprindzinājuma, ļauj izpaust sevi kā  

personību. 

4. Aizsardzība – atrisina personības iekšējos konfliktus.  

 
Visas šīs funkcijas „sociāla nostādne” spēj paveikt, jo tai ir sarežģīta 

struktūras. (Zimbardo P.Bovd,1999) 
 
 



 

 

1942.g. M.Smits noteica trīs komponentu sociālās nostādnes 
struktūru: 

 
• kognitīvais komponents – „sociālās nostādnes” objekta apzināšana;  

• afektīvais komponents - objekta emocionālais vērtējums, kas nosaka 

antipātijas – simpātijas,  

• uzvedības komponents – pamatota uz objektu virzītā uzvedība.   

Mūsdienās vairāk ir pazīstama D. Klasa „Sociālo nostādņu 
funkcionālā teorija”, kur zinātnieks mēģinājis integrēt dažādu teorētisku 
pieeju koncepcijas par nostādnēm. Zinātnieks piedāvā „sociālās nostādnes” 
pētīt no vajadzību skatījuma. Pēc viņa domām tas ļauj izšķirt četras funkcijas: 

 
1. Instrumentāla – adaptācija, kas izpaužas kā cilvēka uzvedības 

pielāgošanas tendence, jo tas mazina zaudējumus un palielina ieguvumus; 

2. EGO – aizsardzība, kas veicina iekšējo konfliktu atrisināšanas iespējas, 

pasargā cilvēkus no nepatīkamas informācijas; 

3. Vērtību – pašrealizācija, kas rada cilvēkiem iespējas izpaust to, kas 

viņiem ir vērtīgs, un atbilstoši organizēt savu uzvedību ;  

4. Zināšanu – organizācija, kas ļauj cilvēkam apzināt apkārtējo vidi, 

izskaidrot notiekošo un citu cilvēku rīcību, dod atbilstošu ievirzi 

notikumu interpretācijai. 

Sociālās nostādņes pēta piedalās vairākas teorētiskas skolas un 
pieejas. Sociālo nostādņu veidošanās problēmu pēta biheiviorisms (kā 
iemācīšanās procesa rezultātu), kognitīvisms (kā kognitīvo struktūru) un citi.( 
Medin D.L.,et., 2003)   

 
Pēc neobiheiviorisms parāda sociālās nostādnes līdzīgas kā citām 

sociālajām parādībām (iemaņām un ieradumiem), kas veidojas pēc sociālās 
iemācīšanās principiem, kur nostādņu veidošanās pamatmēhānismi var būt: 
stimulēšana (pozitīvais pastiprinājums), novērošana, asociāciju veidošana un 
atdarināšana. Taču pašā veidošanās procesā, pēc biheivioristu domām, 



 

 

subjektam nav jāpiedalās, jo iemācīšanās notiek dažādu ārējo stimulu 
iespaidā.(Rider E.A.,2005) 

 
Kognitīvisma teorijas balstās uz priekšstatiem, ka cilvēki cenšas 

sasniegt savas kognitīvās struktūras iekšējo saskaņu (disonanci) ar savu 
sociālo nostādņu palīdzību. Pēc kognitīvistu uzskatiem, nostādnes kā 
kognitīvā orientiera loma izpaužas ienākošās informācijas asimilēšanā, 
modelēšanā vai bloķēšanā. Tāds izcils kognitīvā virziena pārstāvis kā 
L.Festingers atzīst, ka sociālai nostādnei nav dinamiska potenciāla, jo tā 
veidojas uz divu kognitīvu komponentu (nostādņu) pamata. Tas radīja ideju 
par sociālo nostādņu veidošanas principu saskaņā ar kognitīvās atbilstības 
teoriju. Cilvēkam ar dažādām nostādnēm, kas nesaskan savā starpā, jāizvēlas 
veids, kā tās saskaņot. Šeit varētu būt dažādi varianti: pretrunīgu nostādni 
aizvieto ar „jaunu”, vairāk saskaņotu, jeb „vecai” nostādnei maina kognitīvo 
komponentu. (Festinger L.A.,1957) 

 
Nostādņu izmaiņas problēma saistīta ar sociālo iespaidošanu, kas var 

notikt gan mērķtiecīgi (audzināšanas procesa laikā), gan stihiski ( stihiskas 
socializācijas iespaidā). Visi nostādņu elementi savstarpēji saistīti un var 
iespaidot cits citu. Šo problēmu pēta tādas teorētiskas pieejas kā 
neobiheiviorisms un kognitivisms.  
Viens no vispazīstamākiem empīrisko pētījumu virzieniem nostādņu (attitudu) 
izmaiņu jomā ir XX gs. 50.g. ASV Jēlas Universitātē zinātnieka veiktais 
K.Hovlanda darbs, kas balstās uz domu, ka mainās nostādnes, jo tās pakļautas 
iespaidošanai. (Mauepc D., 2000) (Sk.9. attēlu.) 
 
 
{ SHAPE  \* MERGEFORMAT } 
 
 9. attēls.Nostādņu izmaiņu modelis (Майерс Д.., 2000) 
 

Nostādņu pētījumu sākumposmā zinātnieki lielāku akcentu lika uz 
ārējiem stimuliem, taču vēlāk šī interese vairāk saistījās ar iekšējo procesu. 
Tādejādi amerikāņu skolas neobiheiviorālie modeļi tika aizvietoti ar 
kognitīvajiem modeļiem. Par pārejas posmu kļuva M.Šerifa un K.Hovlanda 
vērtējuma teorijas atziņas. Teorijas pamatideja balstās uz domu, ka „nostādņu 
izmaiņas saistītas ar komunikātora un respondenta uzskatu saskaņotību, ko 
nosauca par „latitudu”, kas savukārt sadalīts kā piekrišanas un atraidīšanas 
”latitudi” .  



 

 

 
Valdošās pozīcijas sociālā psiholoģijā parādīja kognitīvās 

orientācijas jaunās koncepcijas un komunikācijas modeļi. Atšķirībā no 
iepriekš veiktajiem pētījumiem kognitīvie modeļi, kur recipients kļūst par 
aktīvo būtni, kas ne tikai uztver informāciju, bet arī to pārstrādā. Mūsdienās 
vairāk pazīstamas divas teorētiskās koncepcijas: R.Petti un Dž. Kicoppo 
informācijas apstrādes varbūtības modelis un Š.Čeikena eiretiski sistēmiskais 
modelis. Abi modeli izšķir divus informācijas pārstrādes veidus – tiešo un 
netiešo. Izvēli iespaido respondenta motivācija un spējas. No šādas 
informācijas pārstrādes atkarīgas nostādņu izmaiņas un noturīgums. (Chaiken 
S.,Eagly A.H.1998). 

 
Saskaņā ar R.Petti un Dž. Kicoppo „Informācijas apstrādes 

varbūtības modeli” nostādņu izmaiņas noret divējādi: centralizēti un 
perifēriski. Nostādņu izmaiņas centralizētā veidā notiek tad ja cilvēks 
detalizēti izskata saņemto informāciju. Recipients veic nopietnu vērtēšanas 
darbu – izsver visus „par” un „pret”, meklē pretargumentus, salīdzina. Ja šie 
argumenti ir pārliecinoši, tad cilvēks var mainīt nostādnes.  

 
Nostādņu izmaiņas notiek tad, ja cilvēks veic nostādnes objekta 

vērtēšanu pēc negatīvu vai pozitīvu īpašību salīdzinājuma. Notiek rūpīga 
jaunu pozīciju priekšrocību vērtēšana, bet šī informācija netiek vērtēta. Ja tiek 
mainīta nostādne, tad to ļoti ietekmē ārējie faktori, kas savukārt iespaido 
nostādnes noturīgumu. Tātad informācijas apstrādes veidu iespaido: 

 
• Respondenta motivācija; 

• Informācijas pieejamība; 

• Respondenta kognitīvās spējas; 

• Paša ziņojuma raksturs. (Petty R.E.;Cacioppo Y.T.,1986) 

Cits mūsdienu nostādņu kognitīvais modelis ir Š.Čeikena eirētiski 
sistēmiskais modelis. Modeļa pamatideja saistīta ar cilvēku, kas akcentē reālu 
nostādņu saturu. Mērķa sasniegšanai ir piedāvāti divi veidi: sistēmiskais un 
eirētiskais. Sistēmiskais veids ir pielīdzināms R.Petti un Dž. Kicoppo 
centralizētajam veidam. Tiek pētīts, vērtēts ziņojuma argumentācijas 
nozīmīgums un atbilstība realitātei, kā arī paša recipienta motivācija un spējas. 
Eirēsteskais veids pieprasa vairāk darbu ar informāciju. Pārstrādājot 
informāciju, cilvēks koncentrēja uz eirēstiskiem momentiem, tādējādi vērtējot 



 

 

informācijas patiesumu. Sociālā apziņā eirēstiskais ir apzināšanas veids, kas 
izvērtē parādības esošo spriedumu pamatā, mīt mūsu atmiņā un visvieglāk 
pielietots vērtējuma veidošanas procesā. (Chaiken S.,Eagly A.H.1998). 
  

Dažādie iespaidojošās komunikācijas modeļi parāda informācijas 
pārstrādes veidu, kuras rezultātā notiek nostādnes pārmaiņas . Pētījumu 
rezultātā par nostādņu pārmaiņām kognitīvo tradīciju jomā XX gs. 50.gados 
rodas teorijas kā F.Haidera „Struktūras balansa teorija. Taču nostādņu 
izmaiņās labāk parāda Č.Osguda „semantiskais diferenciāls”. Termins 
„kongruentitāte”, tika ieviests pateicoties Č.Osgudam un P.Tinnenbaumam . 
Visprecīzākā definīcijas skaidrošana ir vārds „atbilstība”, bet tradicionāli to 
izmanto kā oriģinālvalodas versijā. Pirmie kongruēciju piedāvāja pētīt 
F.Haiders un L.Festingers, taču Č. Osguda un P. Tinnenbauma galvenā 
atšķirība saistīta ar mēģinājumu parādīt paredzo attieksmju izmaini 
(nostādņu), kas tiek atrastas kognitīvās struktūras saturā triādē: recipients – 
informācija - komunikātors.  

 
Č.Osguda izstrādāto pētījuma tehniku var izmantot subjektīvu 

jēdzienu vērtēšanai. Respondetniem tiek piedāvāti bipolārie īpašības vārdi – 
antonīmi , kuri dalīti septiņos līmeņos. Metodika ļauj fiksēt gan attieksmes 
intensitāti, gan virzību. „Semantiskā diferenciāla” metodikas priekšrocības 
saistītas ar tiešo respondenta attieksme mērīšanu attiecībā pret objektu. 
Atšķirībā no citām metodēm respondents pēc skalas pats vērtē savu attieksmi 
izmantojot bipolāros jēdzienus. Č.Osguda un P.Tinnenbauma teorija rada 
iespēju: 

 
• noteikt vērtējuma vietu noteiktā semantiskajā telpā, ko sauc par 

„semantisko diferenciāciju”,  

• izrēķināt attālumu starp dažādiem vērtējumiem 

• fiksēt novirzes, ja notiek to iekļaušana vārdu salikumos. 

Pamatojot ideju par semantiskaā attāluma mērīšanu, Č.Osguds 
rakstīja: „ Telpā, laukā kāds punkts tiek vērtēts divējādi, pirmkārt kā attālums 
no sākotnējā punkta un otrkārt kā attālums līdz tam. Īpašības var būt vērtētas 
kā atbilstošas kvalitatīvajām un intensīvajām”.(Osgood et,al., 1968)  
  



 

 

Atšķirībā no F.Haidera un T. Njukoma , Č. Osguda un 
P.Tinnenbauma teorija izsaka divus pieņēmumus, kuri ļauj prognozēt 
disbalansa stāvokļa sekas: 

 
1. Disbalanss kognitīvajā struktūrā P-nostādnēs atkarīgs ne tikai no kopīgās 

vērtēšanas zīmes, bet arī no attieksmju intensitātes. Pēc Osguda domām, 

dažāda attieksmes intensitāte var būt par „nekongruentu”( nesabalansētu) 

attieksmju cēlonis; 

2. Atjaunot balansu var ne tikai mainot attieksmju P-zīmi pret vienu triādes 

elementu, bet mainot arī intensitāti pret diviem citiem 

elementiem.(Osgood C.E.,Tannenbaum P.,1968) 

Pēdējie kognitīvistu pētījumi neapšaubāmi atklāja netiešas (vai 
automātiskas) nostādņu (attitude) un Es-koncepcijas izpētes variantus:  

 
1. Ļauj nodrošināt datu pieejamību, kas parāda sevis apzināšanas 

aizspriedumus. 

2. Atklāj nostādnes, kuras vēl nav saprotamas, bet atsaucas atmiņā. 

3. Paredz dažādus uzvedības veidus, kurus nevar precizēt, bet kurus varētu 

pētīt.  

Dzimtes psiholoģijas pētnieks R. Konels 50 gadu ilga pētījuma laikā 
novēroja dzimtes nostādņu maiņau. Pētījums tika veikts no 1937. gada līdz 
1987. gadam. Pēc aptaujāto respondentu, vīriešu un sieviešu, uzskatiem varēja 
spriest par viņu nostādņu maiņu attiecībā pret jautājumu: ”Vai sieviete varētu 
būt par valsts prezidenti?” 1937.gadā pozitīvi atbildēja 33% no visiem 
aptaujātiem, bet 1987.gadā jau 82%. Zinātnieka pētījumā tika uzsverts fakts, 
ka pēdējos 20 gados aktivizējas sieviešu kustības par līdztiesībām. Vairākums 
aptaujāto respondentu 1993. gadā  73% sieviešu un 69% vīriešu atbalstīja tādu 
faktu, ka būtu nepieciešams stabilizēt un paaugstināt sieviešu sociālo statusu. 
Salīdzinot ar 1970.gada pētījumu,šo domu atbalstīja 40% sieviešu un 44% 
vīriešu. (Connel R.W.,1995) 

 
Sabiedrībā joprojām ļoti stipri iesakņojusies pārliecība, ka sievietes 

vieta ir mājās. ASV veiktais pētījums atklāja, ka ģimeņu skaits, kur sieviete 



 

 

veic tikai mājas darbus un aprūpē ģimeni sastāda 7%. Pirmais vērienīgais 
pētījums šajā jomā 1963.gadā publicēja zinātniece B. Fridmane, kur grāmatā 
„Sievietes īpašais talants”, parāda, kas ir amerikāņu sievietes „īpašais talants”- 
būt par mājsaimnieci, kas dzīvo piepilsētā un tiek uzskatīta par sociāli 
nodrošinātu ir maldīgs. Vairākas sievietes uzskatīja, ka viņas nav pienācīgi 
novērtētas, un bija neapmierinātas ar savu vietu sabiedrībā.  

 
Zinātnieku viedokli par mājsaimnieču lomu sabiedrībā dalās. Viena 

daļa uzskata, ka mājsaimnieces jūtas sociāli izolēti, bet otra, ka viņas ir 
apmierinātas, jo sievietes, kuras nestrādā algotā darbā vairāk laika velta savām 
interesēm un sabiedriskai dzīvei. Sociologu viedoklis šajā jautājumā 
apstiprina domu, ka strādājošai sievietei ģimenē ir lielāka vara. Saskaņā ar 
„Ģimenes varas teoriju”( family power theory) tam laulātajam, kuram ir 
lielākas ekonomiskās iespējas, pieder arī lielāka vara ģimenē. E.Makkobijs, 
pētot vecāku uzskatus par bērnu socializāciju, atzīst, ka šajā procesā ietilpst 
arī priekšstatu un aizspriedumu virkne, kas saistīta ar specifiskām kultūras 
vērtībām, standartiem un normām. (Maccoby E.E.,2000) 

 
Dzimtes priekšstatus skata kā dzimumu attiecību determinantes 

sistēmā „grupa-sabiedrība”. Dzimtes priekšstati ir kolektīvās apziņas forma, 
vīriešu un sieviešu, kā lielo sociālo grupu attieksme pret dažādiem 
funkcionēšanas aspektiem sabiedrībā. Lielo grupu sociālo priekšstatu analīze 
ļauj izdalīt un izpētīt to psiholoģiskos raksturojumus attiecībā uz dzimumu 
attiecībām. 

 
Dzimtes priekšstatiem ir savas īpatnības, kas piemīt jebkuram 

sociālam priekšstatam. Pirmkārt, katrs sociālais priekšstats ir tēls, kur 
jutekliskie un racionālie komponenti atrodas mijiedarbībā. Otrkārt, katrs 
sociālais priekšstats ir simbolisma elements Treškārt, sociālais priekšstats spēj 
konstruēt realitāti. Ceturkārt, sociālie priekšstati cieši saistīti ar valodu un 
kultūru. (Шихирев П.Н.,1994) 

 
 
Dzimtes priekšstati pamatoti uz grupas, kolektīvo dzimumu 

mijattiecību pieredzi un ir grupveida šo attiecību apzināšanas veids. 
Priekšstatu veidošana grupā sākās ar informāciju par konkrētu sociālo 
parādību, pēc tam tai tiek dots grupas vērtējums, tālāk notiek grupas locekļu 
nostādnes veidošana attiecībā uz sociālo parādību vai objektu. (Воронина 
O.A. ,2000)  



 

 

 
Krievu zinātniece I.Klecina veica pētījumus saisti ar cilvēku apziņas 

raksturojumu un to izpausmi dzimtes kultūras aspektos. Kā teorētisko 
konstruktu, zinātniece izmantojusi jēdzienu pasaules dzimtes aina. Pasaules 
dzimtes aina kā pētījuma priekšmets eksistē vispārīgā pasaules apzināšanā, 
kur tiek atspoguļoti priekšstati, kas saistīti ar dzimumu sociokulturālajām 
īpatnībām. Zinātniece izvirzīja pieņēmumu, ka cilvēku apziņā veidojas 
„sadzīviskās koncepcijas” un tām ir koordinējošas sistēmas loma. Caur šo 
koncepcijas prizmu tiek izzinātas un vērtētas sieviešu un vīriešu mijattiecības. 
Šāda koordinātu sistēma veidojas socializācijas procesā dažādu sociālo 
institūciju iespaidā – ģimene, draugi, izglītība, masu mediji, reliģija, 
ideoloģija, māksla, zinātne un tml.  

 
Empīriskā pētījuma rezultātā zinātniece izšķira divas pasaules ainas: 

patriarhālā un feministiskā, ka pēc savas būtības var būt salīdzzināma ar 
patriarhāliem un egalitāriem dzimtes priekšstatiem. Patriarhālos dzimtes 
priekšstatos iekļauti vairāki aspekti: 

 
1. Vīriešu dominējošā stāvokļa noraidīšana un sieviešu dzimumlomu izvēles 

ierobežojumu neatzīšasna. 

2. Apgalvojuma, ka sievietes dzīve ir svarīgākā – ģimene, mātes jūtas, rūpes 

par citiem, noraidīšana. 

3. Mājsaimnieces lomas kā sievietes lielākās vērtības neatzināšana. 

4. Svarīgo tradicionālo vīriešu lomu ģimenē neatzišana. (Клецкина 

И.С.,2004) 

 
 
 
Sociālo dzimtes priekšstatu pamatideja ir apgalvojums, ka 

sabiedrības mentālās struktūras kalpo sociāla subjekta psiholoģiskajai 
stabilitātei un orientēta uz uzvedību mainīgajā situācijā. Sociālo dzimtes 
priekšstatu kategorija ir specifisks apziņas veids, konkrēti, vesela saprāta 
apziņa, tās saturs, funkcijas un atveidošana. Plašākā kontekstā sociālie dzimtes 
priekšstati ir ikdienišķas praktiskas apziņas īpašība, kas virzīta uz apkārtējās 



 

 

vides izzināšanu un apzināšanu, kas savukārt cieši saistīta ar stereotipiem un 
aizspriedumiem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Dzimtes stereotipu un aizspriedumu īpatnību raksturojums 

 
Stereotipa jēdziens psiholoģijā parādījās 1922. gadā, pateicoties 

amerikāņu politiskajam komentētajam V. Lipmanam, kurš tā apzīmēja masu 
informācijas līdzekļos izplatītās klišejas. Stereotips ir vienkāršots priekšstats 



 

 

par sociālo grupu un tās dalībniekiem. Sākotnēji j ēdziens tika lietots tikai 
negatīvā nozīmē kā sinonīms aizspriedumi. Vēlāk šī jēdziena nozīme 
paplašinājās un rādās apzīmējums „pozitīvais stereotips” , „precīzs stereotips”. 
Pēc būtības stereotips ir shēma ar visām tai piemītošajām īpašībām. Stereotipi 
var būt atklāti izteikti, eksplicīti un tikai nojaušami – implicīti. Eksplicītie 
stereotipi darbojas, ja informācijas apstrāde notiek automātiski, neapzināti. 
Implicītie stereotipi ir biežāk sastopami, jo stereotipizācija parasti notiek 
neapzināti. 

 
Dzimtes stereotipiem pieder svarīga loma sieviešu un vīriešu 

mijattiecību izskaidrošanā. Pēc savas būtības dzimtes stereotipi ir 
standartizēti priekšstati par uzvedības modeļiem, kas atbilst definējumiem 
”v īrišķīgais” un ”sievišķīgais”. Līdzīgu skaidrojumu piedāvā amerikāņu 
psihologs D.Macumoto, kas saka : „Dzimtes stereotipi – psiholoģiskie un 
uzvedības raksturojumi, kas tradicionāli tiek piedēvēti vīriešiem vai 
sievietēm.” Šajā definīcijā piedāvāts atšķirīgs dzimtes stereotipu akcents. 
Dzimtes stereotipi tiek atklāti kā kultūras komponenti un kā personības sociāli 
psiholoģiski raksturojumi. (MatsumotoD.,2001) 

 
Dzimtes stereotipi kā kultūras produkts eksistē cilvēku apziņā kā 

normatīvie modeļi. Tie ir vienkārši un shematiski, kas ļauj cilvēkiem 
sistematizēt informāciju par sievietēm un vīriešiem nevis kā par indivīdiem, 
bet kā par lielo sociālo grupu pārstāvjiem. Citā rakursā dzimtes stereotipi tiek 
izskaidroti kā personības kognitīvie konstrukti, kas ir vīriešu un sieviešu 
uztveres rezultāts. Dzimtes stereotipi ir apkārtējo cilvēku klasificēšanas 
līdzeklis, kas saistīts ar viņu dzimuma piederību. Zinātniskajā literatūrā 
aprakstus par dzimtes stereotipiem var apvienot trīs grupās.  

 
Dzimtes stereotipu pirmā grupa – maskulinitātes-feminitātes 

stereotipi. Maskulinitāte – feminitāte – normatīvi priekšstati par 
somatiskajām, psihiskajām un uzvedības īpatnībām, kas raksturīgas sievietēm 
un vīriešiem. Cilvēku apziņā absolutizējas dzimumu psihofizioloģiskās un 
sociālās atšķirībās, kur maskulinitāti saista ar aktīvu un radošu kultūras 
pirmsākumu; bet feminitāti – ar kaut ko pasīvu, reproduktīvu un dabisku. 
Tipisks maskulīnais priekšstats – īpašību kopums, kas saistīts ar sociāli 
neierobežotiem uzvedības formām, dominēšanu, racionālajām spējām, 
aktivitāti un efektivitāti. Tipisks femīnais priekšstats – īpašās iezīmes, kas 
saistītas ar sociālajām un komunikatīvajām spējām, konformitāti, 
emocionalitāti un maigumu. 



 

 

 
Tādi priekšstati apspiež cilvēku personiskās īpašības, kas neatbilst 

noteiktām dzimtes normām. Par šo tēmu A.Maslou izskakās šādi: ”V īrietis 
apspiež sevī tās īpašības, kuras viņa kultūra pieņemts uzskatīt par 
sievišķīgajām, it īpaši ja kultūrā tiek augstāk vērtēta vīrišķība vai arī tiek 
diskriminēta sievišķība...”( Martin C.L.,1990) 

 
Nav tiesa, ka maskulinitāte vispirms rodas un pēc tam nonāk saskarē 

ar feminitāti. Tas rodas reizē procesā, kas veido dzimtes iekārtu pasaulē. 
Vīriešu pozicionēšanu un maskulinitātes izveidošanos iespējams analizēt 
jebkurā līmenī, kurā veidojās dzimtes prakses; attiecībā pret ķermeni, 
personiskajā dzīvē un kolektīvi sociālajā praksē. Dzimtes specifiskās 
institūcijās ne tikai cirkulē maskulinitātes (feminitātes) definīcijas, bet tās rada 
specifisku uzvedības modeli. Dzimtes iekārta pasaules mērogā atspoguļo 
pazīstamus sociālās uzvedības modeļus. Pasaules dzimtas iekārta, bez šaubām 
ir patriarhāla, jo tā rada privilēģijas vīriešiem, nevis sievietēm. Globālā 
dzimtes iekārta multiplicē maskulinitātes formas. Tomēr maskulinitātes 
pētījumi etnogrāfiskajā aspektā ļauj secināt, ka līdzās pastāv dažādas 
maskulinitātes formas un tās prioritātes tiek apdraudētas. (Olson K.,2002) 

 
Dzimtes stereotipu otrā grupa skar ģimenes un profesionālās lomas. 

Sievietēm galvenās sociālās lomas ir māte un mājsaimniece, bet vīriešiem – 
profesionālās lomas. Vīrieti pieņemts vērtēt pēc viņa profesionālajiem 
panākumiem, sievieti – pēc ģimenes un bērnu esamības. Vācu valodā sieviešu 
dzimtes stereotipi tiek skaidroti ar sakāmvārdu, kurā ir četriem uz „K” burti 
sakāmvārdiem, kuru tulko kā: virtuve, baznīca, bērns, kleita. Vīrietim jābūt 
veiksmīgam profesionālajā un sabiedriskajā jomā, viņš ir atbildīgs par 
ģimenes labklājību. 

 
Dzimtes stereotipu trešā grupa saistīta ar darba atšķirībām. Visiem 

zināms, ka sievietes pārsvarā strādā tirdzniecības, izglītības un medicīna sfērā. 
Instrumentālā sfēra ir vīriešu darbības joma, kurā galvenā ir radošā pieeja, 
vaditāja darbs. 

 
Tādejādi dzimtes stereotipi orientē vīriešus un sievietes uz dažādām 

dzīves stratēģijām, kā arī uz dažādiem pašrealizācijas ceļiem, tie nosaka 
noteiktas nelīdzvērtīgas sociālās pozīcijas. Dzimtes stereotipi mudina vīriešus 
un sievietes veidot mijattiecības uz paritātes pamatiem, jo tādas 



 

 

komplementāras attiecības, kad vīriešiem ir līdera loma un dominējošā 
pozīcija nav vienlīdzīgas. 

Stereotipu saskaņotība atspoguļo augstu stereotipisku priekšstatu 
vienotību vienas sociālās grupas ietvaros. A.Tedšfels uzskatīja, ka saskaņotība 
ir stereotipu svarīgākā īpašība. Pēc viņa domām, par stereotipiem var uzskatīt 
tikai tādus priekšstatus, kurus atbalsta pietiekami liels indivīdu 
pulks.Zinātnieks deva dzimtes stereotipiem šādu raksturojumu: 

 
• Saskaņotība; 

• Shematisms; 

• Emocionālā spriedze; 

• Noturīgums; 

• Neprecizitāte. (Tajfel A.,1981) 

 
Tā kā dažādu kultūru vīriešu un sieviešu tipisku aprakstu saskaņotība 

ir ļoti liela, var secināt, ka kultūru vienotība šajā jomā ir augstā līmenī, ko 
sauc par kross kulturālo konsensu. Sociāli psiholoģiskajā literatūrā ļoti 
izplatīta „nepietiekošo faktu hipotēze”, kas izskaidro stereotipu augsto 
saskaņotību. Konsenss izriet no personisku kontaktu nepietiekamības ar 
stereotipizējamo grupu. Saskaņotie priekšstati par personības iezīmēm un 
uzvedības īpatnībām piemīt vairākumam sieviešu un vīriešu dzimuma 
pārstāvju no dažādām valstīm un kultūrām. 
 

Pārliecinošāka šajā ziņā skan Dž. Ternera paškategorizācijas teorija. 
Saskaņā ar šo teoriju stereotipi ir kategorizācijas procesa loģisks nobeigums, 
bet stereotipu saskaņotība ir kategorizācijas procesa rezultāts. Citiem vārdiem 
izskaidrojot, ja kādai grupai sociālā identitāte ir svarīga, tad pieaug priekšstatu 
saskaņotība, jo 

 
 
 

1. Tiek pastiprināti uztverts, ka grupai ir homogēnā struktūra. 

2. Aktivizējās tās locekļu savstarpējās gaidas. 



 

 

3. Ar savstarpējās ietekmēšanas palīdzību  notiek aktīva konsensu 

meklēšana.  

Stereotipu raksturojuma veids – shematisms. Stereotipu skaidrošanas 
klasiskā pieeja saistīta ar kognitīva fenomena fokusēšanu, kas pēc savas 
būtības ir shematisms. Šāda stereotipa būtības izskaidrošana vērtē kognitīvo 
fenomenu kā zemāka līmeņa parādību. Taču pēdējās desmitgadēs, pateicoties 
A.Teifela darbiem , stereotipizāciju uzskata par apziņas racionālo formu, kas 
spēj sistematizēt un vienkāršot informāciju, kuru cilvēks saņem no apkārtējās 
vides.  

Stereotipu vispārīgās likumsakarības attiecās arī uz dzimtes 
stereotipiem. No vīriešu un sieviešu dzimtes stereotipu pozīcijām viņi vērtē 
cits citu tieši starppersonu kontaktu un mijiedarbības veidošanās brīdī.(Taifel 
H.,1981) 

Emocionālā spriedze – trešā atšķirīgā dzimtes stereotipu īpatnība. 
Šīs stereotipu veids izskaidro tādu raksturīgāko īpašību kā kognitīvā un 
afektīvā stereotipa diferenciācijas spējas. Stereotipa veidošanā šie aspekti ir 
savstarpeji saistīti, taču stereotipa aktualizācija notiek neatkarīgi citam no cita. 
Tieši tāpēc priekšstati par grupu atmiņā var eksistēt dubulti: priekšstatos, kas 
veidojas no aprakstiem (kognitīvais aspekts) un priekšstatos, kas veidojās no 
vērtējuma ( afektīvais aspekts).  

 
Stereotipu izmantošana ir atkarīga no individuālajām īpatnībām. 

Spriedumos par citiem cilvēki balstās uz nosacītām „teorijām”, kuras veidojās 
atkarībā no iepriekšējo attiecību pieredzes ar noteiktu grupu pārstāvjiem. 
Vienai daļai cilvēku veidojas priekšstats, ka personības īpašības ir pastāvīgas 
un nemainās atkarībā no situācijas ( „būtības teorija”), citi savukārt ir 
pārliecināti, ka cilvēka īpašības var mainīties atkarībā no laika un situācijas. 
Visbiežāk veido stereotipus par citiem cilvēkiem tie, kas pārliecināti par to 
pareizību un gatavi izdarīt tālejošus secinājumus par citiem, balstoties uz 
minimālu informācijas apjomu. (Eagly A.H.,Wood W.,1995) 

 
Stereotipi atvieglo tiem atbilstīgas informācijas uztveri, saglabāšanu 

atmiņā un atveidošanu. Komunikācijas stereotipi ļauj pievērst uzmanību 
dažādiem mijiedarbības aspektiem, ne tikai informācijai par otra cilvēka 
personību. Stereotipi var palīdzēt arī saglabāt augstu pašcieņas līmeni, 
salīdzinot savu piederības grupu ar citām grupām. Tas būtiski ietekmē cilvēka 
uzvedību. Stereotipi var kalpot arī sabiedrībā pastāvošās varas hierarhijas 
attaisnošanai. Stereotipi ir vienkāršoti spriedumi par citiem cilvēkiem un bieži 



 

 

vien noved pie kļūdainiem secinājumiem. Stereotipi ir ļoti daudzveidīgi. 
Izplatītākie ir dzimuma un etniskie stereotipi. (Chatterlee C.,2002)  

 
Vīriešiem dzimuma stereotipi tradicionāli piedēvē lietišķās, uz 

mērķa sasniegšanu orientētās īpašības: pārliecinātība par sevi, uzņēmība, 
loģiskums, sacensība; savukārt tipiskas sievietes īpašības asociējas ar 
emocionalitāti un gādīgumu: maigums, iejūtīgums un gatavība uzupurēties. 
Šiem priekšstatiem ir universāls raksturs. Tipiskas vīrieša īpatnības parasti 
tiek uztvertas kā vēlamākas salīdzinājumā ar tipiskām sievietes īpatnībām. 
Ideālajam Es gan vīriešu, gan arī sieviešu priekšstatos ir vairāk vīrišķīgo 
īpašību.  

 
Dzimuma stereotipiem ir liela variativitāte atkarībā no sociālā 

konteksta. Īpaši izteikti ir dažādi apakštipi stereotipiem par sievietēm. 
Mājsaimniece ir pakļāvīga, atkarīga, pašaizliedzīga, tīrīga, maiga, nedroša. 
Seksīga sieviete – atkarīga, flirtējoša, pievilcīga, labi ģērbusies. Lietišķa 
sieviete ir intelektuāla, pārliecināta, ambicioza, strādīga, dominējoša. 
Feministe- neatkarīga, dominējoša, kreisi noskaņota, vīrišķīga un slikti ģērbta. 
Kaut arī apakštipi par vīriešu stereotipiem ir mazāk izteikti, tomēr var izšķirt 
vismaz divus: biznesmenis - labi kopts, izglītots, materiālistisks un asais – 
komunikabls, seksuāls, egoistisks un muskuļains. Tipiska vīrieša tēls ir pa 
vidu starp šiem apakštipiem ( Fiske S.T.,Taylor S.E,1994) 

 
Dzimuma stereotipi ir preskriptīvi, tie norāda, kādam ir jābūt 

vīrietim, kādai – sievietei. Vīrietim pirmajām kārtam ir jābūt kompetentam, 
sievietei – patīkamai. Ja cilvēki neatbilst šiem tradicionālajiem stereotipiem, 
pret viņiem var tikt izrādīta negatīva attieksme. 

 
 
Stereotipu precizitātes kritērijs ir tā atbilstība kādiem objektīviem 

rādītājiem. Vairāki pētījumi pierāda, ka sievietes labāk nekā vīrieši uztver 
ķermeņa valodu, viņas biežāk smaida, un viņām ir izteiktāks vizuālais 
kontakts. Vīriešiem ir lielāka personiskā telpa, ekspansīvākas ķermeņa 
kustības un pozas. Vīrieši visumā ir agresīvāki nekā sievietes, bet tikai fiziskā 
ziņā. Vārdos sievietes var būt daudz agresīvākas nekā vīrieši. Vīrieši ir 
izpalīdzīgāki nekā sievietes, bet tikai noteiktos apstākļos - ja šai palīdzībai ir 
liecinieki, kā arī tad, ja palīdzība ir nepieciešama sievietei. 

 



 

 

 Sievietes ir vieglāk ietekmējamas un biežāk maina savu attieksmi. 
Viņas ir arī atklātākas sarunās, it īpaši sarunās ar citām sievietēm. Sievietes 
ātrāk piekrīt sarunu biedram, sniedz emocionālu atbalstu, ir draudzīgāk 
noskaņotas nekā vīrieši. Sievietes ir vairāk orientētas uz attiecībām, vīrieši uz 
mērķa sasniegšanu. Sievietes biežāk ir emocionālas līderes ar demokrātisku 
līderības stilu, vīrieši – lietišķie līderi ar autokrātisku stilu. Zināmas atšķirības 
ir arī intelektuālajā sfērā. Pētījumi rāda, ka vīrieši ir sekmīgāki matemātisko 
un vizuāli telpisko testu izpildīšanā, bet sievietes pārspēj vīriešus verbālos 
testos.(Marchall P.C.,2005) 

 
Pēdējā gadu desmitā sociālās psiholoģijas izdevumos bieži parādās 

tendence apvienot divus jēdzienus: dzimtes sociālās lomas un stereotipi. 
Stereotipu kategorija, hronoloģiski ziņā, radās daudz agrāk un tā atšķīrās no 
kognitīvā traktējuma. Sākumā stereotipus uzskatīja par ”noturīgu, vispārinātu 
priekšstatu kopumu par cilvēku grupām vai šķirām” vai par ”sociālo grupu 
abstraktām reprezentācijām – grupu shēmās un grupu prototipos.”  

 
 Pozitīvie stereotipi tie tika definēti kā nepilnie, nepatiesie priekšstati. 

Mūsdienās uzskata, ka stereotips ir „plaši izplatītais grupas vai šķiras 
psiholoģiskais raksturojums. Ja stereotipu analizē kā sociālās apziņas 
elementu, tad var izmantot arī citas definīcijas - nosacīti noturīgs un 
vienkāršots sociālā objekta (grupas, cilvēka, notikuma, parādības) tēls, kas 
veidojas informācijas deficīta apstākļos un balstās uz sabiedrībā pieņemtiem 
priekšstatiem un indivīda personīgo pieredzi. (Клесцкина И.,1998) 

 
Minētās atšķirības starp dzimumiem rāda, ka kopumā dzimumu 

stereotipi ir samērā precīzi, lai gan jāpiebilst, ka stereotipi pārspīlē dzimumu 
atšķirības. Dzimumu atšķirībām ir dažādi skaidrojumi. Evolucionārās pieejas 
pamatlicējs E. Vilsons uzskata, ka evolūcijas gaitā sievietēm galvenās ir 
bijušas rūpes par bērniem, savukārt, vīriešiem – medniecība un cīnīšanās. 

Tādēļ sievietēs dominē ar garīgumu saistītās īpašības, vīriešos – 
agresivitāte. Starpkultūru pieejas piekritēji, savukārt, uzskata, ka atšķirības 
uzvedībā nosaka kultūras tradīcijas un pieņemtās sociālās dzimumu lomas. Par 
dzimuma stereotipu relatīvo precizitāti liecina arī auto-stereotipi ( kā cilvēks 
vērtē savu dzimumu) atbilstība izplatītajiem dzimumu stereotipiem. Dzimuma 
stereotipu relatīvā precizitāte, bez šaubām, nenozīmē, ka būtu kāds objektīvs 
pamats plaši izplatītajiem dzimuma aizspriedumiem. Lai gan „aizspriedums” 
reizēm tiek lietots kā sinonīms jēdzienam „stereotips”, tie būtiski atšķiras. Arī 
negatīvs stereotips ne vienmēr nozīmē, ka tas ir aizspriedums. Atšķirībā no 



 

 

stereotipiem (priekšstatiem) aizspriedums ir negatīvā attieksme pret kādu 
grupu un tai piederīgajiem.  

 
Aizspriedums pēc savas būtības ir kādas sociālās grupas negatīvs 

vērtējums. Aizspriedums bieži vien ir stereotipa pamatā, nevis otrādi. 
Aizspriedumi parasti izpaužas diskriminācijā pret kādu grupu vai atsevišķiem 
tai piederīgajiem.  

 
Tradicionāli sabiedrībā ir pastāvējusi vīriešu un sieviešu 

nevienlīdzība. Vēl XIX gs. beigās pastāvēja oficiāli atzīts uzskats, ka 
sievietēm intelektuālais līmenis ir zemāks nekā vīriešiem. Tika apgalvots, ka, 
ja sievietes mēģinās domāt un strādāt līdzīgi vīriešiem, viņas zaudē savas 
reproduktīvās spējas. Lielākajā daļā valstu sievietēm bija liegta augstākā 
izglītība, vēlēšanas tiesības, darbs daudzās profesijās. Par vienu un to pašu 
padarīto darbu sievietes saņēma mazāku atalgojumu nekā vīrieši, šāda prakse 
daudzviet pastāv arī mūsdienās. (Chodorow N.J ,1989) 

 
Diskriminējoša uzvedība attiecībā pret konkrētu dzimumu, parasti 

sievietēm, tiek dēvēta par seksismu (sexism). Šāda uzvedība var būt 
institucionalizēta, t.i., to uztur sabiedrības institūcijas un oficiāli pieņemtas 
sociālās normas. Visspilgtāk tas izpaužas valstīs, kurās ir spēcīga 
musulmanisma ietekme, it īpaši tā radikālākā variantā. Mūsdienās daudz 
plašāk ir izplatīta netiešā diskriminācija. 

 
Rietumu sociāli psiholoģiskajā tradīcijā sociālā stereotipa 

problemātiku pētījis Taifels, kas parādīja kategorizācijas un stereotipizācijas 
procesu mijsakarības. Zinātnieka darba pamatā ir akcentuācijas princips, kas 
tālākos pētījumos pārtop par sociālās identitātes un paškategorizācijas teoriju. 
H.Taifels uzskatīja, ka kategorizācijas un stereotipizācijas procesu var vienot 
informācijas izkropļošana, attiecībā uz konkrētiem stereotipiem un kādu 
konkrēto grupu. (Taijfel H.,1981) 

 
Daudzi zinātnieki atzīme stereotipu sarežģīto mainīgumu. 

Mainīguma process nav radikāls, bet pakāpenisks. Stereotipu pārmainas 
process notiek šādā secībā: 

 
1. Palēnināts pārmaiņu process uz jauninājumiem; 

2. Pretrunīgs stāvoklis ar radikālo transformāciju; 



 

 

3. Izmaiņas konfigurācijās kā apgalvojuma atspēkošana. 

Stereotipi veidojas fiksēto atšķirību rezultātā. Stereotipi piespiež 
cilvēku meklēt informāciju, lai izceltu to. Stereotipu noturību nosaka apziņas 
aktivitātes īpatnības, jo stereotipi pilda arī personisko funkciju – uztur 
konsonansi priekšstatu sistēmā. Stereotipi ietekmē jaunās informācijas 
interpretāciju. 

 
Sociāliem stereotipiem ir nozīmīga loma sociālajā dzīvē. Pirmkārt, 

mainīgos apstākļos stereotipi samazina reaģēšanas laiku; otrkārt, apziņas 
process paātrinās; treškārt, dod sākotnējo orientēšanos notiekošā. Vienlaikus 
stereotipi informācijas deficīta gadījumā spēlē konservatīvo lomu, veidojot 
kļūdainus priekšstatus par notiekošo, deformējot interpretācijas procesu un 
mijattiecību raksturu. Jebkurš sociālais stereotips, kas ir patiess vienā situācijā 
var kļūt par nepatiesu citā, neefektīvs personības orientēšanā apkārtējā 
sociālajā vidē. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Dzimtes un garīgās kultūras mijsakarības aspekti 

 



 

 

3.1. Dzimtes un kultūras paradigmu analīze 
 
Kult ūru  nosaka priekšmeti un parādības, kas atkarīgas no cilvēka 

spējām simbolizēt, jo tā sauktie simbolāti eksistē neatkarīgi, bet tiek skatīti 
noteiktā kontekstā un tiem piešķirta īpaša nozīme. Simbolātus var skatīt un 
skaidrot mijsakarībā ar cilvēkam piemītošām īpašībām vai citam ar citu. 
Simbolātus nevar skatīt neatkarīgi no cilvēka papadumiem, piemēram, 
laulības paražas – monogāmija, poligāmija, poliandrija, darba sadale starp 
dzimumiem pēc laulības noslēgšanas, mājas arhitektūra, kultūras attīstības 
līmenis u.c. Šajā gadījumā simbolāti kļūst par kultūras elementiem, 
institūcijām, paražām, kodeksu un tml., nevis zinātne ar ko nodarbojas 
kulturoloģija. (Pines A.M., Zaidman N.,2003)  

 
Kultūra var attīstīties tikai sabiedrībā, tomēr tā ir pastāvīgs sociālais 

institūts, kas nav identificējams nedz ar sabiedrību kopumā, nedz ar kādu 
šaurāku sociālo sistēmu. Kultūra ir relatīvi pastāvīga attiecībā pret citām 
sabiedriskām sistēmām. Kultūra sastāv no darbības, rīcības un uzvedības 
stereotipu avotiem un kodiem, kas ieteikti jēdzienos, reliģijas un mākslas 
simbolikā un kultūras pieminekļos un tāpēc var pāriet no paaudzes paaudzē. 
Skatoties no filozofiskā aspekta, kultūra ir veids, kādā cilvēks izpauž savu 
būtību, dažādiem priekšmetiem un parādībām piešķir cilvēciskumu. Tāpēc 
kultūra ir cieši saistīta ar atsevišķu indivīdu, sociālo grupu, tautu un nāciju 
dzīvesveidu.(Klifords G.,1998) 

 
Dažādu tautu kultūra ir ļoti atšķirīgas, jo atšķiras tautu dzīvesveids, 

tradīcijas un paražas. Nācija vai tauta ir dabiska savienība, kuras pārstāvjus 
vieno sarežģītas saites, tai skaitā arī psiholoģiskās. Nacionālā kultūra sakņojās 
tautas mentalitātē un veido tai atbilstošu vērtību sistēmu. Nācijas valoda, 
reliģija, folklora, māksla, tikumiskās tradīcijas atspoguļojas arī nacionālā 
vēsturiskā pieredzē. Daži antropologi skata kultūru kā ideju kopumu, bet 
strīdas par šo ideju izcelsmi un uzskata, ka tie var rasties pētāmo cilvēku 
apziņā vai tie tomēr mīt pašu etnologu apziņā. E.Teilora kultūras koncepcija 
bija antropoloģijas pamats vairākus gadu desmitus. Viņš savā darbā 
„Pirmatnējā kultūra” raksta: „Kultūra kopumā sastāv no zināšanām, 
ticējumiem, mākslas, tikumības, likumiem, paražām un dažām citām cilvēku 
spējām un iemaņām, kuras viņš apguvis kā sabiedrības loceklis.” (White 
L.A,1959)  

Pilnīgi skaidrs, ka eksistē divas atšķirīgas zinātniskās pieejas, kas 
pēta tādus priekšmetus un parādības, kuras ir atkarīgas no cilvēka 



 

 

simbolizēšanas spējām. Somatiskā kontekstā šie priekšmeti un parādības ir 
cilvēku uzvedība, ar kuru pēta psiholoģija. Ja mēs to skatīsim savstarpējā 
mijsakarībā neatkarīgi no cilvēka organisma, t.i. ekstrasomatiskā kontekstā, 
tad šie priekšmeti un parādības kļūst par mūsu kultūru – kultūras elementiem. 

 
Vārds ir priekšmets (skaņu kombinācija vai zīmju salikums) vai arī 

darbība, kas atkarīga no cilvēka spējām simbolizēt. Somatiskā kontekstā vārdi 
ir cilvēka uzvedība: runas uzvedība. Zinātniskie pētījumi analizē mijsakarības 
starp cilvēka organismu un vārdiem, kāda tām ir nozīme, attieksme pret 
vārdiem, uztvere un reakcija uz vārdiem un tml.  

 
Tādējādi, kult ūra ir priekšmetu un parādību forma, kas atkarīga no 

cilvēka spējām simbolizēt informāciju un to skatīt vispārinātā kontekstā. 
 
Sociālās vides priekšmeti un parādības ir kultūras sastāvdaļas: 
 

1. Cilvēku idejas, ticējumi, emocijas un attiecības. 

2. Cilvēku sociālās mijiedarbības process. 

3. Cilvēkam piederošie materiālie objekti , kas saistīti ar sociālo vidi, bet 

vienlaikus atrodas sociālās mijiedarbības robežās. 

Katram kultūras elementam ir divi aspekti: subjektīvais un 
objektīvais. Antropologi kultūru raksturo kā ideju un koncepciju kopumu. 
Viņi balstās uz to, ka idejām ir primāra nozīme, tās veido uzvedību, kura 
savukārt veido materiālus objektus. Cilvēku uzvedība cieši saistīta ar kultūras 
elementiem. Kultūra - konstanta, uzvedība – mainīga. Ja mainīsies kultūra, 
mainīsies arī uzvedība. „Reālajā dzīvē kultūru nevar atdalīt no idejām un 
jūtām, kuras veido indivīdu, tātad kultūru nevar šķirt no indivīda”, apgalvo E. 
Sepirs (A.H.Jenkins ,2001) 

 
Visas cilvēka specifiskās darbības ir sociālās grupas funkcijas, 

jebkura cilvēka darbības ir grupas darbība. „Pilnīgi skaidrs, ka elementi, kas ir 
cilvēka uzvedības pamatā un elementi, kas ir kultūras pamats, pieder vienai 
priekšmetu un parādību klasei. Tie ir simboli, kas saistīti ar cilvēka unikālo 
spēju veidot un attēlot tos,”- raksta antropologs A.Vaits .(White L.A., 1994).  

 
Kultūra ir organizēta un integrēta sistēma, bet tai ir apakšsistēmas jeb 

aspekti: tehnoloģiskā, sociālā un ideoloģiskā. Kultūras sistēmu mēs varam 



 

 

iztēloties kā trīs horizontālu slāņu modeli: tehnoloģiskais pamatā, 
ideoloģiskais augšā un sociālais starp tiem. Tehnoloģiskā sistēma sastāv no 
materiālajām, mehāniskajām, fiziskajām un ķīmiskajām ierīcēm.  

 
Sociālā sistēma sastāv no starppersonu attiecībām, kas izpaužas kā 

kolektīvās un individuālās uzvedības formas, tai skaitā arī dzimtes kultūra. 
Ideoloģiskā sistēma sastāv no idejām, ticējumiem, zināšanām, kas izpaužas 
runā vai citās simboliskās formās, kas raksturīgas arī garīgai kultūrai. Garīgās 
kultūras joma no tehnoloģiskās un sociālās atšķīras kā kultūras forma, kas 
orientēta uz cilvēku uzvedības regulāciju.(Крыско С.П.,2004) (Sk. 10.attēlu.) 

 
{ SHAPE  \* MERGEFORMAT } 
 
10.attēls.Sabiedrības kultūras struktūras sistēma (Крыско С.П.,2004) 

 
 
Garīgā kultūrā iekļaujas reliģija, filozofija, māksla. Raksturīgākā 

garīgās kultūras sistēma, kur zināšanu un vērtību savienojums ir centrā. Tas 
nenozīmē, ka šajā kultūrā regulejošas darbības nenotiek, jo tie izpaužās garīgo 
vērtību veidošanas procesā. Garīgā kultūra kultūras telpiskajā izpratnē – 
„kognitīvo vērtību tēls”.  

 
 
 

Garīgai kultūrai  piemīt dažas iezīmes, kas to atšķir no citām kultūrām: 
 
1. Atšķirībā no tehnoloģiskās un sociālās kultūras garīgā ir nesavtīga. Tas 

pamatnostādnes saistītas ar ”gara prieku” – skaistumu, zināšanām, 

gudrību. Ta ir nepieciešama cilvēkiem pati pa sevi, nevis kādu ārējo 

uzdevumu risināšanai. 

2. Garīgā kultūrā cilvēks saņem radošu brīvību. Šeit cilvēka prāts nav 

saistīts ar praktiskiem apsvērumiem, bet spēj atrauties no realitātes. 

3. Radošā darbība garīgā kultūrā kļūst par īpašu garīgo pasauli, kas veidota 

ar cilvēku domu spēku. Šī pasaule ir daudz bagātāka, ja tā piepildīta ar 



 

 

izdomātiem tēliem, kas eksistē pēc saviem likumiem un tādejādi ietekmē 

mūsu dzīvi – varbūt pat vairāk nekā reālā pasaule. 

4. Garīgā kultūra ir jutekliska, jo tā jūtīgi reaģē uz ārējiem apstākļiem. Viņa 

spēj atpazīt vissīkākās pārmaiņas cilvēka dzīvē. Tā nav praktiska, varbūt 

tāpēc cilvēki grūtajos dzīves apstākļos, uzskata to par nevajadzīgo nastu 

un tieši tāpēc sociālo nemieru laikos garīgā kultūra cieš visvairāk. Garīgai 

kultūrai ir nepieciešamas sabiedrības rūpes. Ja cilvēki par to pārstāj 

interesēties, tad tā zaudē savas funkcijas un atkāpjas uz bibliotēku 

plauktiem un muzeju krājumiem, kļūst par mirušu kultūru.  

 
Visi kultūras aspekti ir viegli nododami citiem indivīdiem, citai 

vecuma grupai, citai tautai ar sociālo mehānismu palīdzību. Kultūru var 
nosaukt par sociālās iedzimtības formu. Kā jau bija teikts iepriekš, ”kultūru” 
izprot kā noteiktu kārtību vai fenomena kategoriju, kas precīzāk nosaka 
priekšmetu vai parādību eksistēšanas formu. Tāds definējums atbilst 
zinātniskajiem kritērijiem, kur zināšanu priekšmets ir saistīts ar priekšstatiem, 
ticējumiem, stereotipiem un darbība vai manta – ir kultūras elements. 
Pirmkārt, tas ir simbolisks; otrkārt, kas tas tiek izskatīts ekstrasensorajā 
kontekstā. Priekšstats, ja tas tiek uztverts kā darbība, pakļauts grupai, kurai 
piedr indivīds, sociokulturālai stimulācijai , kas saistītas ar īpašas mentalitātes 
izpausmēm, spēju simbolizēt, kas raksturīgs tikai cilvēkiem. 
(КарминА.Н.,,Новикова А.Н.,2004) 

 
Kultūras telpā izpaužas tādas kultūras formas , kuras nosaka cilvēku 

dzimumu sociālās attiecības un mijiedarbību rezonansi sabiedrībā. Šajā 
kultūras formā tiek fiksētas sociālās vērtības un ideāli-tēli , kā arī kopīgās 
regulejošas dzimumu uzvedības formas. Viss kopumā tas veido sociālo 
dzimumu attiecību kultūras formu vai dzimtes kultūru  . 

 Dzimtes kultūrā zināšanas izpaužas kā cilvēku dzimumu uzvedības 
normu sabiedrībā izstrādāšanas principi, to kopīgā dzīve, darbība un 
mijiedarbība. Zināšanas ir primārmais, bet vērtības ir sekundārais kultūras 
aspekts.  

 



 

 

Dzimtes kultūra – nosacīti pastāvīgs, noturīgs un vēsturiski ilgstoši 
pastāvošais dzimtu kopu funkcionēšanas un ietekmes veids. Tas ir specifisks 
uzvedības, apziņas un attiecību veids starp vīriešiem un sievietēm. 
(Matsumoto.D,2002) 

 
Dzimtes kultūras tipoloģija ietver sieviešu un vīriešu mij attiecību 

veidus, kuri atspoguļo dzimumu attiecību dinamiku. 
 
Dzimtes kultūras pirmsindustriālais( hetēriskais) tips ir vissenākais. 

Šis tips veidojies agrīnā šķiru sabiedrībā, kurā objektīvu vai subjektīvu 
iemeslu dēļ atšķirības starp vīriešiem un sievietēm sasniedza maksimāli 
kritisku līmeni. Kā cēloni var nosaukt: materiāli un garīgi zemu ražošanas 
attīstību, tās rezultātā tikai nelielai sieviešu daļai bija iespēja iekļauties 
sabiedriski funkcionālā sfērā un pašrealizēties.  

 
Hetērisms ir īpašs feminisma veids. Pirms industriālās sabiedrības 

apstākļos sievietes mēģināja kompensēt materiālo atkarību no vīriešiem. 
Hetērisma jēdziens tiek izmantots kā šaurā tā arī plašā nozīmē. Pirmais 
gadījums paredz specifisku sociālo institūtu veidošanos, kuru funkcionēšana 
bija saistīta ar īpašu sociālo grupu (hetēru) eksistenci. Hetēras pārspēja 
vienkāršās sievietes, jo laba izglītība ļāva viņām kļūt par izcilu vēsturisko 
personu „draudzenēm”. 

 
Dzimtes kultūras pārejošas tirps raksturo vēsturisko posmu, kad 

notika ne tikai materiālās sfēras, bet arī sievietes sociālās uzvedības modeļa 
transformācija. Pateicoties zinātniski tehniskajam progresam, sievietes tika 
iesaistītas sabiedriskajā darba tirgū, bet tomēr viņu profesionālā izvēle bija 
krietni ierobežota. Lai sasniegtu lielāku ekonomisko brīvību, sievietes līdzinās 
„hetērām” - orientētas uz vīrieti (laulībām). Radās vīriešu un sieviešu abpusēja 
atkarība, kas bija patiesi noturīga dotajā vēsturiskajā posmā. 

Pārejas posmā sievietes statuss nav stabils, jo viņai jāapvieno 
vairākas funkcijas - sabiedrisko darbu ar mājsaimniecību un bērnu aprūpi. 

 
Dzimtes kultūras industriālais tips raksturo tendenci, kad pēdējo 

gadsimtu garumā zinātniski tehniskais progress būtiski ietekmēja industriāli 
attīstīto valstu dzimuma lomu transformāciju. Notiek vīriešu un sieviešu 
līdztiesības pasludināšana. Pirmkārt, sievietes ekonomiskā atbrīvošana; otrkārt 
– notika sievietes eksistences harmonizācija. Sieviete kā sociālais subjekts ir 
līdzvērtīga vīrietim.(Grover V.P.,et.,2002)  



 

 

 
Sievietes un vīrieša līdztiesīgo eksistenci sabiedrībā var interpretēt 

divējādi. Tāda duālistiskā tendence izveidoja sieviešu divus sociālās 
uzvedības modeļus: maskulīno un femīno. Pirmais modelis orientēts uz 
„v īrieti- strādnieku”, tā rezultātā sievietes uzvedība līdzinās vīrieša uzvedībai.  

 
Sievietes „maskulīnā” uzvedība izpaužas lielā sabiedriskā aktivitātē, 

tas pamatā ir tieksme pēc augsta sociālā statusa. Attiecības starp vīriešiem un 
sievietēm arī mainās. Maskulīnam attiecību veidam ir autoritārās pazīmes. Tas 
nosaka vīriešu prioritātes vadības sistēmās, tieksmi pēc dominēšanas, kas 
savukārt ietekmē sieviešu uzvedības modeli, tā veidojas – „dzelzs lēdijas”. 

 
Sieviešu femīnais uzvedības modelis - pretpols maskulīnajam. 

„Femīnām” sievietēm raksturīgas tradicionālās profesijas vai to sauc par „rozā 
apkaklīšu sektoru”. Šāda uzvedības tipa sievietes līdz laulībām strādā 
sabiedriskā darbā tikpat intensīvi kā „maskulīnās” sievietes, taču pēc laulībām 
un bērna piedzimšanas viņu aktivitāte kļūst zemāka.(Stockard J.,Jonson 
M.M.,1989) 

 
Dzimtes kultūras postindustriālais tipa izpētei pievērsa uzmanību 

vairāki zinātnieki-futurologi: Dž. Nesbits un P. Eburdins. Zinātnieku 
koncepcijas pamatā ir plašs empīrisko pētījumu klāsts, kuru rezultātā izšķirtas 
cilvēces attīstības desmit megatendences, viena no tām - sievietes ieņems 
vadošus posteņus. XXI gadsimts tika nosaukts par „sievietes – līderes” 
gadsimtu.(Zelče V.,2002) 

 
Pasaules sabiedrību kopumā un arī katras valsts tautu veido divu 

dzimumu cilvēki – vīrieši un sievietes. Gan vīrieši, gan sievietes, būdami 
homo sapiens , tomēr pagaidām vēl arvien dzīvo it kā divās pasaulēs : viena 
no tām ir vīriešu ar plašām iespējām, otra ir sieviešu, kur lielā mērā valda citi 
principi un normas. Šāda divu dalītu pasauļu pastāvēšana rada disbalansu 
sabiedrībā. Neviena nācija, neviena sabiedrība nespēj sekmīgi attīstīties un 
progresēt, ja abi dzimumi netiek iesaistīti sabiedrisku jautājumu risināšanā – 
vienalga, vai bērnu audzināšanā vai makroekonomiskas vadīšanā. (Eaves L.y., 
Eysenck H.J., Martin N.G .,1989) 

Katrai kultūrai ir tikai viņai raksturīgie priekšstatu veidošanas 
mehānismi, kas plašāk apskatāmi kultūras determinisma atribūcijas procesos. 
Veicot pētījumus dažādās kultūrās par pamatmateriālu uzskata atribūcijas 
kļūdas. Piemēram, izcila amerikāņu sociālā psihologa D. Maijersa darbos tiek 



 

 

apstiprināts fakts par individuālistisko kultūru atribūciju kļūdām, jo 
rietumnieciskie uzskati paredz, ka nevis cilvēks, bet situācija ir notikumu 
cēlonis. 

 
 Kross-kulturālā atribūciju pētīšana atklāja dažās nianses, kas 

saistītas ar šiem procesiem. Tā , piemēram, tika noskaidrots, ka: 
 

• Individuālās un kolektīvās kultūras atšķīras ne tikai ar atribūcijas 

fundamentālo kļūdu, bet arī ar vecuma dinamiku: pirmajā kultūrā tā 

pieaug ar vecumu, bet otrajā – krītas; 

• Neatkarīgi no kultūras tipa dominantās grupās atribūcijas kļūdas ir vairāk 

izplatītas; 

• Neņemot vērā starpkultūru atšķirīgos viedokļos par veiksmīgu vai 

neveiksmīgu atribūciju, tās var salīdzināt arī ar lokus kontroles , 

stabilitātes un kontroles parametru palīdzību. (Майерс Д.,2000) 

Pētot kultūru determinismu un dažādu kultūru pārstāvju uzskatus par 
personību attīstību, liela nozīme pievērsta uz dažādu tautību socializācijas 
procesa analīzei. Pārsvarā šai tēmai veltītie pētījumi skar jautājumus, kuri 
saistīti ar personības attīstības īpatnībām, kas raksturīgas dažādām kultūrām: 

 
• par bērna un pieaugušā statusa noteikšanu, jo dažādu kultūru iniciācijas 

rituālos (sievišķības un vīrišķības iesvētīšanas rituāli) šīs īpatnības ir 

strikti noteiktas; 

• par dažādu kultūru pārstāvju pusaudžu attīstības īpatnībām; 

• par socializācijas aģentiem attīstītās industriālajās sabiedrībās; 

• par starppaaudžu konfliktiem postfigurālās kultūrās (tās dzīvo pēc 

uzskata, ka pieaugušo pagātne nosaka jaunatnes nākotni).(Shwartz 

S.H.,Sagiv L.,1995) 



 

 

Pēdējās desmitgadēs kultūras determinisma problēma aktualizējās 
pateicoties akulturācijas procesu dēļ,jo cilvēka atrašānos „svešajā” vidē tika 
saistīta ar sociokulturālajās vides ietekmi .  

 
Mūsdienās praktiski visas valstis ir „polietniskas” un pieaugošā 

migrācija ļauj skatīt sociāli psiholoģiskos adaptācijas jautājumus kā svarīgāku 
sociālo problēmu.  Par vispopulārāko šajā jomā var uzskatīt J.Berija radīto 
„etniskās identitātes divdimensiju modeli” .Koncepcijas pamatā ir 
pieņēmums, ka „indivīds var vienlaicīgi sevi identificēt ar divām etniskām 
kopām”.  

Tādejādi veidojas četri identifikācijas līmeņi, kas atspoguļo 
personības iekļaušanu dažādās etniskās kultūrās: 

 
1. Separācija - monoetniskā identitāte, kurai raksturīga izteiktāka 

identifikācija ar „savu” un vājāka ar „svešu”kopu. 

2. Asimilācija – mono-etniskā identitāte, kurai raksturīga izteiktāka 

identitāte ar „svešu” un vājāka ar „savu” kopu. 

3. Bikulturalisms – div-etniskā identitāte, kurai raksturīga izteiktāka 

identitāte ar „svešu”, gan ar „savu” kopu. 

4. Marginālkulturalisms - marginālā identitāte, kurai raksturīga neizteiktā 

identitāte ar „svešu”, gan ar „savu” kopu. (Berry J.,et al.,1992)  

 
Kultūra nav izolēta sistēma. Tās attīstību ietekmē gan iekšēji, gan 

ārēji faktori. Notiek vērtību apmaiņa starp dažādiem nacionālās kultūras 
reģioniem, sabiedrībā valdošās normas nonāk konfrontācijā ar subkultūrām 
raksturīgākām vērtībām. Rezultāts ir kultūras apmaiņa vai kultūru saplūšana.  

 
Praktiski visās klasifikācijās var saskatīt dalījumu individuālajās un 

kolektīvajās kultūrās, kas, pēc H. Triandisa domām, liecina par personību kā 
starpkultūru objektu un šo dalījumu kā dažādu kultūru sindromu. 
Individuālistiskajai kultūrai raksturīgs priekšstats par personību kā autonomu 
subjektu, kas tendēts uz personisko mērķu atbalstu un noteiktām vērtībām – 
pašaktualizāciju, brīvām rīcībspējām, neatkarīgo domāšanas veidu un 
valdīšanu pār apkārtējiem. Kolektīvajai kultūrai , raksturīgs pilnīgs pretstats: 



 

 

grupas ietekme uz indivīdu, grupas mērķu prioritāte, vadošās vērtības ir 
tradīciju uzturēšana un harmoniskās mij attiecības. 

 
Atšķirības starp dažādiem kultūru veidiem izpaužas priekšstatu 

veidošanas īpatnībās. Individuālistiskās kultūras pārstāvji tendēti uz 
personīgiem viedokļiem, kas atspoguļo viņu personisko identitāti, bet 
kolektīvo kultūru pārstāvjiem viedokļi vairāk saistās ar sociālajam lomām, ko 
sauc par sociālo identitāti. (Triandis H.,1998). 

 
Krosskulturālās psiholoģijas zinātnieki izšķir trīs pamatpieejas, kas 

raksturo kultūras un personības mijattiecības: vērtības, personības un 
kognitīvā pieeja. 

 
Vērt ību krosskulturālās pieejas pamatlicējs G.Hofseds noskaidroja, 

ka tas pamatā ir 4 parametri:  
 

1. Distance attiecībās ar varu – gatavība pieļaut atšķirības, kas saistītas ar 

varu un tiesībām. 

2. Individuālisms – kolektīvisma opozīcija, kā sociālās nostādnes, kas 

saistītas  ar grupu un indivīdu attiecībām. 

3. Maskulinitāte - kā feminisma opozīcija, kas piedāvāja orientēties uz 

materiālajiem sasniegumiem un attiecību harmoniju. 

4. Izvairīšanās no nenoteiktības – gatavība pieņemt vērtības. 

(G.Hofstede,1996) 

Krosskulturālās personiskās pieejas piekritēji H.R.Markus un 
S.Kitajama uzskata, ka dažādam kultūrām ir atšķirīga no citām psiholoģijas 
parādībām. Viņi izteica domu, ka Es-koncepciju nosaka kultūras raksturs. 
Zinātnieki izšķira divas EGO formas: ES-neatkarīgais un ES-atkarīgais. ES- 
neatkarīgais vairāk attiecas uz Rietumu kultūru, bet ES-atkarīgais – uz 
Austrumu. Taču runājot par Es-koncepciju un personiskajām nostādnēm,jo šī 
tendence ir vērojama kā „individuālisma-kolektīvisma” kultūras raksturs, kur 
deskriptīvais nostādņu raksturs izteikts divējādi. Kā pirmais variants - ”grupa, 
kurai es piederu man ir svarīga” un preskriptīvais raksturs, kas ir otrais 
variants - „es ir svarigākais grupai, kurai piederu”. (Markus H.G., Kitayama 
S.,1991) 



 

 

Krosskulturālās kognitīvās pieejas piekritēji centās savos pētījumos 
atklāj kaut ko pavisam jaunu, piemēram, tautu kultūrās paslēptās uzskatu 
sistēmas, kas varētu kultūru raksturot indivīdu nostādnes un reprezentācijas 
īpatnību aspektā. Kognitīvai pieejai piemīt vairāki aspekti, kas rada saikni 
starp kultūru uz tās izpratni. Pirmkārt, šī pieeja dod iespēju raksturot dažādas 
personības un grupas, kā arī izmaiņas, kas notiek laika gaitā. Speciālisti, kas 
nodarbojas ar personību pētīšanu, pievērš vairāk uzmanības implicētajām 
zināšanām, lai noskaidrotu individuālās īpatnības, piemēram, C.S.Dvercks. 
(Dweck C.S.,1996). Otrkārt, kultūras pētīšanā šī pieeja arī dod daudz vairāk 
iespējas izmantot dinamiskus modeļus, lai raksturotu dažādas ticības un 
prognozēt to tālāko attīstību (Moskovici S.,1984) 

 
Krosskulturālajā psiholoģijā izmanto trīs pētījuma formas: pirmā - 

saistīta ar struktūras kategorijām, otrā – ar induktīvajām zināšanām un trešā – 
ar jauno kategoriju apzināšana. Zinātnieki jau sen pēta jautājumu, kas saistīts 
ar cilvēku kategoriju izvēles jautājumu. Viņi uzskatīja, ka cilvēkiem piemīt 
spēja objektus apvienot kategorijās. Kategorijas ļauj ne tikai strukturēt 
zināšanas, kuras cilvēki iegūst no apkārtējās pasaules, bet veidot pašam savas 
sistēmu kategorijas, lai veidotu savus priekšstatus par notiekošo. 
 
 
 
 
 
 
3.2. Garīgās kultūras un tradicionālas reliģijas mijsakar ības aspekti 

 
Garīgā kultūra ir tas, kas veidojies cilvēka garīgās darbības 

rezultātā: zinātnes, mākslas un literatūras sasniegumi; idejas, priekšstati par 
skaisto, dzīves jēgu; mērķi un vērtīborientācija; personiskās un sabiedriskās 
intereses, vajadzības; dažāda veida sabiedriskie nosacījumi un normas. 
(Hovstede G.,1996) (Sk.11.attēlu) 
 
 
{ SHAPE  \* MERGEFORMAT } 
 
11.attēls. Garīgās kultūras veidošanās shēma . (Hovstede G.,1996) 

 



 

 

Garīgā kultūra kā sociālo nostādņu, ideju, ideālu, vērtību un normu 
sistēma, kas regulē sociālās attiecības un palīdz cilvēkiem orientēties pasaulē. 
Eksistē garīgās kultūras četri pamatelementi: 

 
• Simboli –cilvēces pieredzes organizācijas veids, kas izpaužas ar dažādās 

zīmēs; 

• Priekšstati – tādā veidā tiek organizēti cilvēku pieredzes aspekti, kur reālā 

un garīga pasaule savstarpēji saistītas; 

• Vērtības –mērķi, uz kuriem tiecas cilvēki; 

• Normas –cilvēku uzvedības regulācijas veids, kas atrodas saskaņā ar 

cilvēku kultūras vērtībām. (Hovstede G.,1996) (Sk.Attēls 11). 

Lai varētu izprast kādu kultūru, jāizprot tās semiotika jānosaka kāda 
ir zīmju vērtība un tekstu jēga. Katras kultūras simboli ir unikāli, viss kultūras 
simbolu kopums (semiotiskais lauks) dalās dažādās simbolu sistēmās: 

 
• dabiskās – dabiskas parādības un lietas; 

• funkcionālas – tas rodas cilvēku darbības laikā; 

• ikoniskās – zīmes – tēli; 

• konvencionālās – nosacītās zīmes (signāli, indeksi) ; 

• verbālās – vēsturiski izveidotās zīmju sistēmas, kas saistītas ar valodu; 

• rakstiskās - zīmes, kas saistītas ar rakstisko valodu.  

Dažādu kultūru mitoloģiskajos un reliģiskajos priekšstatos tiek 
uzsvērts, ka cilvēks ir visaugstākais radījums, kam ir garīgās un tikumiskās 
vērtības. Pēc kristīgās ticības postulātiem, cilvēka gars un miesa radās 
pateicoties Dievam, kurš cilēkam sniedza „dzīves elpu”. (Флоренский 
П.А.,2000)  

 
Garīgā dzīve, pēc reliģijas kanoniem, ir īpaša nedalāma saikne ar 

realitāti, bet arī ideālā eksistence, kas ir cilvēku kultūras daļa, tāpat kā 
nemirstīgā dvēsele. Cilvēkam piemītošās garīgās, izziņas, tikumiskās, 
estētiskās un reliģiozās vajadzības uzskata par iedzimtām, kā tieksme uz 
absolūto garu  -  Dievu. 



 

 

 
Cilvēks kļūst par kādas reliģijas piekritēju nevis no dzimšanas, bet 

noteiktu iemeslu dēļ. To vidū ir tādi priekšnosacījumi , kurus ticīgais cilvēks 
apzinās un tiecas pēc tām. 

Var izdalīt vairākus posmus, kuri raksturo cilvēka ceļu uz ticību: 
 

• Sākumstadijā neapzināta aizstāvības meklēšana ārpus reālās pasaules; 

• Otrā stadijā interese par dievišķīgā būtību; 

• Trešajā stadijā nepieciešamība pēc reliģijas kā dzīves veidojošā motīva; 

• Ceturtā stadijā spēja valdīt par savām reliģiskajām jūtām un 

pārdzīvojumiem; 

• Piektajā stadijā noturīga orientācija uz reliģiskajām vērtībām , veidojas 

priekšstati par citām reliģiskajām tradīcijām. (Saroglou V. ,2001) 

Kultūras izpausmes un formas ir daudzveidīgas. Tomēr kultūrai ir arī 
universāli elementi: simbolika, valoda, vērtības un normas. 

 
Simbolika ir plaša un daudzveidīga parādība, ko speciāli pēta 

semiotika. Vispārīgā nozīmē par simboliem dēvē priekšmetu un attieksmju 
zīmes ar noturīgu saturu. Simbolu piemēri ir krusts, rakstu un skaņu zīmes, 
krāsas un tml. Tiek uzskatīts, ka zīmes koncentrēti atspoguļo realitāte, bet 
simboli šo atspoguļojumu vēl interpretē un spēj atklāt dziļāku jēgu, kas visā 
pilnībā saprotama tikai kontekstā ar attiecīgo kultūras tipu.  

Simbolisms parādās psihoanalītiķa K.G.Junga darbā „Libido 
metamorfozes un simboli”, kur zinātnieks apskata bezapziņu, kā apziņas 
pirmsākumu. Sapņos un mītos sastopamā laulība simbolizē iegremdēšanos 
bezapziņā. Viņa veidotā psihes struktūrā atklāts anima un animus - 
sievišķīgais un vīrišķīgais tēls vīrietī un sievietē. Anima var figurēt „augstā” 
un „zemā” formā –gaišā un tumšā anima (dieviete un ragana). Arī animus 
dalīts kā maskulinais vīrietis un gudrais svētais. (Šuvajevs I.,2002) 

 
Vērt ības veidojas grupu, tautu un visas cilvēces pieredzē, cilvēku 

priekšstatos par sociālām parādībām un tās saistītas ar tautu gudrību, ar 
sabiedrības mērķiem un ideāliem. Sabiedrībā valdošās vērtības parasti atzīst 
un akceptē lielākā tās daļa, un tās izpaužas viņu personiskajā vērtīborientācijā 
un pārliecībā. Vērtības izpaužas uzvedības un rīcību normās un principos. 



 

 

Kultūrā ir arī vērtību paradigmas. Vērtību pasaule ir ļoti sarežģīta. Aksioloģijā 
(zinātnē par vērtībām) izveidotas dažādas pieejas un pamatota sistematizācija, 
kurā tiek izdalītas trīs vērtību formas: fināla, instrumentālās un atvasinātās 
vērtības. 

 
Normas var balstīties kā uz grupas pieredzi un tradīcijām, tā arī uz 

tikumisko vai reliģisko pārliecību un prasībām. Normas parādās savstarpējā 
rīcībā vai uzvedībā un tās orientē cilvēkus uzvesties atbilstoši sabiedrības vai 
grupas interesēm. 

  
Sociālo grupu statuss, etniskās īpatnības, dzīvesveids, reliģiskā 

pārliecība, ideoloģiskie stereotipi un profesijas īpatnības veicina atšķirīgas 
vērtīborientācijas veidošanos. Ja šīs atšķirības attiecīgā sociālā grupā izpaužas 
tās dzīvesveidā, valodā vai uzvedības normās, šādu normu un vērtību sistēmu 
sauc par subkultūru.(Zepa P.,Zobena A.,1999)  

 
Dažādu kultūras formu vidū īpašu vietu ieņem telpiskā struktūra, kur 

izpaužas dažādas zināšanas un vērtības. Tādas formas parasti sauc par 
paradigmām. Kultūras trīs asis atbilst attiecīgām paradigmām: kognitīvās, 
vērtības un regulatīvās. Tās var izvietot trijās dimensijās, jo tādejādi 
paradigmas , kā „nostādņu” struktūras nosaka kultūras fenomenālo nozīmi. 
(Флоренский П.А ,2000) 

 
Jebkurā kultūrā veidojās raksturīgas paradigmas – tēli, standarti un 

saskaņā ar tiem veidojas zināšanas par pasauli. Kultūrā eksistē trīs kognitīva 
tipa paradigmas un atbilstoši tam trīs zināšanu veidi – sadzīviskā, mistiskā un 
racionālā. 

 
Sadzīviskās zināšanas – atspoguļojas ikdienas dzīves lietās un parādībās, 

kas veidojas saskarsmē ar apkārtējo vidi un sabiedrību. Pamatlīdzeklis, kas 
palīdz tiem veidoties, ir pieredze, novērošana un saprāts.  

 
Mistiskie ticējumi – vārds „mistika” no grieķu valodas nozīme 

„noslēpumainība”. Par mistiku plašākā nozīmē saprot: 
 

• ticību augstāka gara eksistencei un spēkam; 

• ticība īpašu zīmju, buršanas un procedūru eksistēšanai – mistiski simboli 

un rituāli, ar kuru palīdzību var kontaktēties ar šiem spēkiem; 



 

 

• mistisku simbolu praktiska izmantošana ar mērķi saskarties ar 

pārdabiskiem spēkiem vai aizsargāties no tiem; 

• īpašs psihisks stāvoklis – mistiskā ekstāze, kurā cilvēks izjūt savu 

savienošanos ar šiem spēkiem, pārdzīvo unikālu garīgo pieredzi, kas dod 

tam neparastas zināšanas un spējas; 

• nostāsti, mīti un paražas par augstāko spēku noslēpumiem. 

Priekšstati, kas veidojas šo nostāstu, mītu un pamācību rezultātā, 
sastāda specifisku zināšanu loku, ko sauc par ticējumiem vai ticību.  

 
 Racionālās zināšanas - jēdziens ”racionālais” raksturo 

fundamentālās nostādnes, metodes un domāšanas veidus, bet vārds „racionāls” 
nozīmē „saprātīgā domāšana”. (Tix A.P.,Frazeir P.A.,2005). 

 
Sociālā psiholoģija sāka pētīt reliģiju pavisam nesen, XIX gs. beigās. 

Kā patstāvīgā zinātne reliģijas psiholoģija izveidojās uz vairāku sociālo 
zinātņu pamata. Rietumu zinātnieki izvirzīja vairākas interesantas pieejas 
pētot reliģiju.Viens no tiem pieder V. Džeimsam, kurš kā vienu no reliģijas 
izpausmes svarīgākajām formām , pētīja reliģisko pieredzi. Reliģiskā pieredze 
pēc V. Džeimsa domām mīt cilvēka psihes dziļumos. V. Džeims uzskatīja, ka 
reliģiskā pieredze ir līdzīga dažādu konfesiju pārstāvjiem. Viņš izteica domu, 
ka atkarībā no cilvēka sociālajiem apstākļiem: dzimšanas vietas, audzināšanas 
un tml. cilvēks kļūst par kādas noteiktas reliģijas piekritēju. V. Džeims bija 
pārliecināts, ka reliģija satur sevī noteiktus psiholoģiskus mehānismus, kas 
labvēlīgi ietekmē cilvēku. (Saroglou V. ,2001) 

 
Pavisam citu ideju postulēja Z. Freids. Viņš noliedza reliģijas 

pārdabisko eksistenci. Pēc viņa domām, reliģija ir dabisks fenomens, cilvēku 
dzīves produkts un spilgts pierādījums, kā cilvēks kļūst atkarīgs no 
apkārtējiem apstākļiem. Savā darbā „Vienas ilūzijas nākotne” viņš rakstīja: „ 
Reliģiskie pārdzīvojumi ir tāpat vērtējami kā visi kultūras sasniegumi, kas 
izriet no nepieciešamības sevi aizsargāt no dabas spēkiem. Un otrs moments – 
tā ir tieksme labot kultūras nepilnības.” Pēc Z. Freida domām, reliģija ir 
cilvēces Oidipa komplekss. Savā teorija viņš uzsver, ka ikvienam jāsaskaras ar 
problēmu, kura mīt bērnu un vecāku (mātes un tēva) mijattiecībās. Mīlestība 
un naids, konkurence un atkarība iezīmēsies attiecības, kas izraisa stipru 



 

 

emocionālu nemieru. Reliģija ir ceļš, lai darbotos un tā palīdz atbrīvoties no 
šīs emocionālās spriedzes.( Šuvajevs I.,2002) 

 
Z. Freids uzskatīja, ka dabisko vēlmju pakļaušana sociālajām 

normām rada reliģiju. Reliģija ir aizsargāšanās veids no indivīdu apdraudošā 
sociuma, tas ir veids kā noturēt dabiskus agresijas instinktus. Instinktu 
nomākšana izsauc neirozi, tātad, pēc Z.Freida domām, reliģija ir kolektīva 
neiroze. Neirotiskajā stāvoklī cilvēks nespēj adekvāti uztvert apkārtējo 
pasauli. Viņš nonāk ilūziju pasaulē. Pēc Z.Freida domām, reliģija ir iluzorās 
apziņas forma. 

 
K.G.Jungs par reliģijas pamatnostādni izvēlējās kolektīvo neapzināto 

iedalīt divās daļās: individuālo un kolektīvo neapzināto. Jo pēc K.G.Junga 
domām, individuālais neapzinātais ir cilvēka personiskā pieredze, viņa 
pārdzīvojumi, kuri kādreiz bija apzināti. Kolektīvais neapzinātais – 
sabiedriskā pieredze, kas raksturīga nācijām un rasēm. Tā ir noslēpta cilvēces 
pagātnes atmiņā. Kolektīvā neapzinātā pamatā ir arhetipi. Pēc K.G.Junga 
domām, reliģija ir arhetipu izpausmes forma.  

 
 Ē.Fromms, mēģināja mainīt sava skolotāja priekšstatus par reliģiju. 

Savos darbos: „Psihoanalīze un reliģija”, „Kristus dogmas un citi raksti par 
reliģiju, psiholoģiju un psihoanalīzi” viņš pievērš uzmanību domai, ka reliģija 
ir specifiska cilvēces parādība, kas saistīta ar cilvēka eksistenci. „Cilvēks un 
reliģija ir neatdalāmi,” – raksta Ē.Fromms. (Fromm E .,1950) 

E.Dirkeims savā darbā”Reliģiskās dzīves elementārās formas” 
atzīmēja, ka cilvēkam ir vieglāk būt reliģiskam, kas saistīts ar īpašiem 
rituāliem, nevis atzīt sabiedrības varu par cilvēka dzīvi. Pēc E. Dirkeima 
domām reliģija ne tikai attēlo sabiedrības struktūru, bet pastiprina to, 
koncentrējot tās uzmanību uz cilvēka cerībām, ticējumiem, pielūgsmes 
objektiem.  

 
Galvenā reliģijas pazīme, pēc E. Dirkeima domām, ir rituālu 

izpildīšana, kas virzīta uz svētajiem tēliem. Svētie tēli dod pārliecību, drošību, 
kas ļoti nepieciešama dzīvē. Galvenais reliģijā  ir nevis dogmatiskā daļa, bet 
reliģiozā darbība, kas paredz kulta ievērošanu. Reliģiska kulta pamatfunkcijas: 
disciplīnas un kontroles funkciju, sabiedrības vienotības funkcija, sociāla 
mantojuma pārmantošanas funkcija, sociālās labklājības funkcija.  

 
Reliģijas kā sociālā institūta funkcijas ir daudz plašākas: 



 

 

 
• Integrācijas funkcijas, jo ticība noteiktām normām un simboliem iakļauta 

cilvēku reliģiozās morāles kodeksā. Ar reliģijas palīdzību tiek 

izgaismotas cilvēces dzīves normas un vērtības, tiek garantēta sociālā 

kārtība un sociālā stabilitāte. 

• Regulējošā funkcija, jo atbalsta un pastiprina sabiedrībā pieņemtās 

sociālās uzvedības normas, kā arī sociālu kontroli ar baznīcas 

organizāciju palīdzību,tā arī morālās normas, kurus atbalsta dievticīgie 

cilvēki. 

• Psihoterapeitiskā funkcija. Dažam reliģiozajām darbībām, tādām kā 

dievkalpojumi, lūgšanas un rituāli piemīt nomierinošā ietekme uz ticīgo 

cilvēku, dod tiem miera un drošības sajūtu. 

• Komunicējošā funkcija. Ticīgo kontaktēšanās notiek divējādi: saruna ar 

Dievu un savstarpējā sarunāšanās.  Par sarunas valodu kļūst reliģiskā 

simbolika, svētie tēli, svētie raksti, rituāli. Ticīgiem cilvēkiem ir savas 

intereses, mērķi un vērtības, kas ir pašas reliģijas pamatā. (Durkheim 

E.,1954) 

Reliģija pieder pie tādām parādībām, kas saistītas ar cilvēces 
eksistēšanu un cilvēciskajām attiecībām. Reliģija ir personības un sociālo 
grupu viena no sociālās apziņas formām. Reliģija ir cilvēka psihes īpaša 
izpausmes sfēra, kas saistīta ar garīgo un tikumisko orientieru 
meklēšanu.(Hastings J.,1963) 

  
Daži sociālie psihologi pētot reliģiju mēģināja izdalīt svarīgākās 

reliģijas īpašības: 
 

• Reliģija - sabiedriskās apziņas specifiska forma, kurai ir savas īpatnības 

un ticīgam cilvēkam tas izpaužas kā īpašs psihisks stāvoklis; 



 

 

• Reliģija kā cilvēku specifiskās grupas – ticīgie cilvēki (konfesionālās 

grupas); 

• Reliģija saistīta ar ticību tēliem (simboliem) un fabulām, ko uzskata par 

svētajiem un traktē kā pārdabiskus;  

• Reliģija ir noteiktu ticējumu kopums, kas saistīts ar reliģiozajiem 

kanoniem;  

• Reliģija ir noteikts kulta un rituālu kopums.(Крыско С.П.,2004) 

Viena no reliģijas svarīgākajām īpatnībām ir tā, ka viss ar to saistītais 
ir svēts. Tās simboli, relikvijas un dievnami – ir svētums, tās izcilākie 
piekritēji ir svēto sarakstos, tās kalpotāji ir svētuma kalpi – garīdznieki. 
Svētums un svētība ir augstākās vērtības.  

Reliģijas pamatelementi: 

• Ticība Dievam – galvenā reliģijas pazīme.Dažādās reliģijās ir dažādi 

Dievi un dažādi priekšstati par tiem. Viss, kas saistīts ar Dievu cilvēku 

izpratnē ir absolutizēts. Dievam ir bezgalīgs prāts, spējas un dzīve. 

Cilvēku un Dievu vieno tas, ka Dievs veidoja to „pēc sava tēla un 

līdzības”.  

• Emocionālā saskarsme ar Dievu. Dieva un cilvēka līdzība dod iespēju 

veidot sakarus ar dievišķīgo. Cilvēks var griezties pie Dieva ar lūgšanām. 

Dievs ir labs sarunu biedrs; viņš vienmēr ir klāt. Ar Dievu cilvēks nejūtas 

vientuļš. Ticība Dievam nav tikai racionāla pārliecība par viņa eksistenci, 

bet reliģiskas jūtas. Ticīgam cilvēkam ir emocionāls sakars ar Dievu – 

mīlestība, bailes, ticība, vainas izjūta un nožēlošana. Cilvēks tic, ka 

Dievam piemīt emocijas – Dievs izrāda cilvēkam mīlestību, žēlsirdību, 

dusmojas uz grēciniekiem un apdāvina praviešus. Emocionālā saskarsme 



 

 

ar Dievu sniedz īpaša veida             „garīgo pieredzi”. Attiecībā uz 

ļauniem gariem kristieši pieļauj arī negatīvas emocijas un naidu. Ticīgam 

cilvēkam jābaidās no ļauniem gariem un jātic Dievam. 

• Ticības mācība. Katrā reliģijā ir Svētie raksti (Bībele), kur tiek izpausts 

reliģiskās ticības saturs. Tajos tiek stāstīts par Dieva darbiem, par 

pasaules radīšanu un iekārtošanu, par sabiedriskās dzīves iekārtošanu un 

brīnumiem, kurus ir paveicis Dievs, pravieši un svētie, jo tas ir dievišķas 

varas apliecinājums. 

• Reliģiozais kults. Dieva pielūgšana izpaužas viņam veltītās paražās un 

rituālos. Visās reliģijās ticīgiem jāvēršas pie Dieva ar lūgšanām, 

jāpiedalās kopīgās lūgšanās, kā arī dzimšanas, nāves un laulības 

svētīšanā. Svētki saistīti ar nozīmīgiem notikumiem, kas minēti Svētajos 

Rakstos un paredz noteiktu ceremoniju veikšanu. Reliģioza kulta 

svarīgākā daļa ir simbolika. Kulta priekšmeti, darbības un žesti – ir 

simboliskā valoda, kura notiek cilvēka saskarsme ar Dievu. Simboliskā 

veidā ticīgie no vienas puses izrāda savas jūtas un domas, kas ir 

pieļaujami saskarsmē ar Dievu, no otras puses – viņi tādā veidā tuvinās 

Dievam un saņem no viņa palīdzību.(Krusts ir Jēzus Kristus zīme. Tās ir 

Dievnamu torņos, uz mācītāju apģērba, to ticīgie cilvēki nēsā kaklā un 

atdarina krusta zīmi ar rokas kustību. Krusts simboliski izrāda piederību, 

veltīšanos un kalpošanu Jēzu Kristam).  

• Ticīgo organizācija. Reliģija pēc savas būtības ir kolektīva. Tā paredz ne 

tikai indivīda saikni ar Dievu, bet arī ticīgo cilvēku saikni savā starpā. 

Sabiedrība atzīst par reliģiju tikai to, kam ir pietiekoši daudz piekritēju. 

Jebkura reliģija apvieno individuālo „Es” vienotā „M ēs”. Organizācija 



 

 

ticīgiem ir nepieciešama tāpēc lai viņi varētu atrast atbalstu savā ticībā. 

Kolektīvais reliģiskais kults vieno ticīgus cilvēkus. Tipiska reliģiska 

organizācija ir baznīca. Baznīcai ir vairākas kopienas, kas koncentrējās 

apkārt tai.  (Кармин А.Н.,Новикова А.Н,2004). 

 
Kristiet ība ir monoteistiska reliģija, kas ir balstīta tās dibinātāja 

Jēzus Kristus personā un Viņa mācībā, kas atrodama kristiešu svētajos rakstos 
– Bībelē. Vārds “Kristus” tulkojumā no grieķu valodas nozīmē “svaidītais”. Šī 
vārda ekvivalents ebreju valodā ir Mesija. Vairums kristiešu tic, ka Dievs ir 
trīsvietīgs. Kristietībai ar jūdaismu ir kopīga Bībeles pirmā daļa - Vecā 
Derība. Kristietība ir lielākā pasaules reliģija, pie kuras pieder aptuveni 1/3 
pasaules iedzīvotāju. Mūsu ēras sākumā tā radās Palestīnā kā jūdaisma 
novirziens, kas pamazām izveidojās par atsevišķu reliģiju un 3. gs. kļuva par 
Romas impērijas oficiālo reliģiju. (Zilsons E.,1997) 

 
Kristīgās ticības būtība saistīta ar Jēzus Kristus mācību, kas izriet no 

jūdaisma (senās ebreju tautas reliģijas), un tā pārvērtās par pasaules 
starpnacionālo reliģiju. Kristiešu Svētie Raksti, ko sauc par Bībeli (grieķu 
valodā „grāmata”), sadalīti divās daļās: pirmā ir Vecā Derība, kas jūdaismam 
un kristietībai kopīga, bet kristīgai Bībelei pievienojās otrā daļa - Jaunā 
Derība.  

 
„ Derību reliģija” ir pamācības, kas cilvēkiem dotas no Visvarenā 

Dieva, kur Jēzus Kristus nevis bargs tiesnesis, bet visvarenais valdnieks, kas 
nosoda grēciniekus un nokārto praviešiem paradīzes dzīvi uz Zemes. Viņš 
nesoda, bet pats izcieš par cilvēkiem. Viņš nav Dieva pārstāvis uz Zemes, bet 
pats Dievs (Dieva dēls), Dievs cilvēciskajā tēlā, kas mīl cilvēkus un izcieš 
mokas par viņiem.(Barrett B.,2002) 

 
 Kristietības noslēpumu garīgais spēks – jaunā Dieva tēlā, Jēzus 

Kristus personā. Kristietība aicina nevis pakļauties augstākam spēkam, bet 
personiski satikties ar Kristu un atrast Kristu savā dvēselē. Kristietība 
gadsimtu gaitā ir sadalījusies virzienos: Evanģēliskie luterāņi, Romas katoļi, 
pareizticīgie, vecticībnieki un baptisti. 

 
Luterisms ir centrālais virziens protestantismā. Radies 16. gs. 

sākumā Vācijā Reformācijas rezultātā, tas drīz vien izplatījās citās Eiropas 



 

 

valstīs un pasaulē. Luterismā ir saskatāmi trīs galvenie principi: 1) Svētie 
Raksti; 2) Ticība; 3)Žēlastība. 

 
Nevis tradīcijas un baznīcas uzskati, bet Bībele ir kristīgās dzīves 

pamats. Ticība luterismā ir vienīgais ceļš uz atpestīšanu un atšķirībā no 
“labajiem darbiem”, ar kuriem cilvēks cer tikt pestīts, tā galvenokārt izpaužas 
kā personīgs pārdzīvojums, reliģiskā pieredze un paļāvība  uz Dievu. Tikai 
“taisnošana ticībā”, Dieva žēlastība var izglābt cilvēku. Arī baznīcas darbība, 
tās “labie darbi”, nespēj aizvietot ticību un baznīca ar priesteru kārtu nevar būt 
starpniece starp Dievu un cilvēku. Luterismā baznīcai ir tikai evaņģēlija 
pasludināšanas funkcijas un garīdznieki vairs nav priesteri, bet mācītāji. 
Luters, noraidot pāvesta autoritāti ticības lietās, pasludināja, ka ikviens 
draudzes loceklis pats sev ir priesteris un personīgi atrodas Dieva priekšā.  
Luterisms likvidēja katolicisma hierarhisko sistēmu un par pamat šūniņu tika 
atzīta draudze, ko vada ievēlēta padome un mācītājs - vispār formāli vadītājs 
ir padomes priekšsēdētājs. Baznīcas pārvalda kāds ievēlēts augstāks orgāns ar 
ieceltu vai ievēlētu superintendantu, bīskapu vai arhibīskapu priekšgalā. 
Luteriskās baznīcas parasti ir veidojušās pēc nacionāli teritoriāla principa. 
(Zilsons E .,1997) 

 
 Ar vārdu „katolisks” (katholicos grieķu valodā nozīmē „universāls”, 

„vienots” , vai kath’holou - “saskaņā ar veselo”) agrīnajā kristietībā apzīmēja 
kristīgās Baznīcas būtību. Agrīnajos ticības apliecinājumos, īpaši Nīkajas 
Ticības apliecībā, katoliskums līdztekus svētumam un apustuliskumam 
atzīmēta kā viena no būtiskākajām kristietības pazīmēm. Pēc Rietumu un 
Austrumu baznīcu nošķiršanās (oficiālā šķelšanās - 1054. gadā) šo terminu 
pārsvarā lieto saistībā ar Rietumu baznīcu. Protestantiskās Reformācijas laikā 
vārdu „katolisks” sāk lietot, lai norobežotu baznīcas, kas konfesionāli saistītas 
ar Romu. 

 
 Mūsdienās Katoļu Baznīca ietver vairākas atšķirīgas baznīcas un ar 

nosaukumu „Romas katoļu baznīca” apzīmē tikai to katoļu baznīcu, kas 
pieder pie Romas tradīcijas. Citām katoļu baznīcām, piemēram, Koptu katoļu 
baznīcai vai Grieķu katoļu baznīcai liturģiskās un teoloģiskās tradīcijas ir 
atšķirīgas. 

 
Romas katoļu baznīcu raksturo izkopts kults un krāšņas ceremonijas. 

Baznīcai ir septiņi svētie sakramenti: kristības, iestiprināšana, Vissvētākais 
sakraments (Euharistija), gandarīšanas sakraments (grēksūdze), slimnieku 



 

 

sakraments, priesterības sakraments un laulības sakraments. Baznīcas 
ordinētiem garīdzniekiem obligāti jāievēro celibāts. Romas katoļu baznīcā ir 
svēto, īpaši Dievmātes Marijas kults. Romas katoļu baznīcai raksturīga 
hierarhiska, stingri centralizēta organizācija. Baznīcu vada pāvests (Jēzus 
Kristus vietnieks, tiešs apustuļa Pētera pēctecis, nemaldīga autoritāte ticības 
un tikumības jautājumos). Pāvesta vadību pār baznīcu veidojošajām draudzēm 
tiek īstenota ar Romas Kūrijas palīdzību. Baznīcas augstākās konsultatīvās 
institūcijas ir koncils, kardinālu kolēģija un bīskapu sinode. Kardinālu 
konklāvā ievēl nākamo pāvestu. 2005. gada 19. aprīlī konklāvā kardināli no 
visas pasaules par Jāņa Pāvila II pēcteci izraudzījās kardinālu no Vācijas 
Jozefu Racingeru, kurš pieņēma vārdu Benedikts XVI..Baznīcas galvenā 
mītne un pāvesta rezidence atrodas Vatikānā , pilsētvalstī Romas rietumos, 
Tibras labajā krastā. Romas katoļu baznīca ir lielākā no kristīgajām 
konfesijām. (Taivans L.G.,Taivāne E.,2003)  

 
Pareizticība Latvijā ir vēsturiska kristīgā konfesija, kura iegājusi 

tautas dzīvē brīvā ticības sludināšanas ceļā. Jau no senākiem laikiem 
pareizticības bija sākusi izplatīties Latgalē. Daudzi Latgales valdnieki un 
dižciltīgie ļaudis bija pareizticīgie. Pareizticīgās baznīcas bija uzceltas Jersikā 
un Koknesē. Dievkalpojumus noturēja ne tikai krievu garīdznieki, bet arī 
latviešu priesteri. Pareizticība bija nākusi no Krievijas - no Polockas, kur bija 
tuvākā bīskapa katedra. Tās misionāri bija sludinājuši Kristus Vārdus 
senajiem Latvijas iedzīvotājiem.  

 
Pareizticībā par ticības avotiem atzīst Svētos rakstus (Veco un Jauno 

Derību) un Svēto tradīciju - septiņu ekumēnisko koncilu, kā arī vietējo koncilu 
lēmumus, senos liturģiskos tekstus, baznīcu tēvu sacerējumus. Pareizticībā 
Dieva Trīsvienības trešā persona .Piemēram, uzskats par Dieva klātbūtni 
pasaulē pareizticībā tika traktēts kā par Dieva iemiesošanos Kristū un Baznīcā 
kā Kristus turpinājumā.  

 
Vecticībnieki ir reliģiskā konfesija, kura aizsākās Krievijā 17. 

gadsimta otrajā pusē, kad patriarha Nikona 1653.g. iecerētā baznīcas 
ceremoniju reforma izraisa šķelšanos Pareizticīgajā baznīcā. Aizstāvot 
senkrievu baznīcas tradīcijas, vecticībnieki nepieņēma Nikona jauninājumus, 
kas skāra galvenokārt baznīcas kultu: krusta formas maiņu, labojumus 
baznīcas grāmatās, kustības virziena maiņu dievkalpojuma laikā u.c. izmaiņas. 
Tomēr šķelšanās patiesais iemesls bija reformas iedibināšanās kārtība, jo 
jauninājumus ieviesa nevis vietējais koncils (sinode), bet patriarhs viens pats. 



 

 

 
Tādējādi tika apdraudēti pareizticībai būtiskie koleģialitātes un 

draudzes autonomijas principi. Represiju dēļ daļa seno pareizticības tradīciju 
piekritēju bēga uz valsts nomalēm vai pameta Krieviju. 17. gs. beigās 
desmitiem vecticībnieku apmetņu parādījās arī pie Baltijas jūras, un Latvijā 
pirmais vecticībnieku dievnams tika uzcelts Kurzemes hercogistē pie 
Daugavas Liģinišķu ciemā. Pirmajam virzienam piederīgie vecticībnieki 
noliedz baznīcas hierarhiju un viņiem nav garīdzniecības, tāpēc draudzes 
vadība tiek ievēlēta no laju vidus. 17. gs. beigās radās vairāki šī virziena 
grupējumi. Lielākais no tiem - Pomoras baznīca.  

 
Otrā virziena vecticībnieki saglabāja garīdzniecību. Vecticībnieki 

bieži sauc savu baznīcu par Seno Pareizticīgo baznīcu. Viņu mācība balstās uz 
Svētajiem Rakstiem, septiņu vispasaules un deviņu vietējo koncilu lēmumiem, 
pieņemtajām doktrīnām. Vecticībnieku konfesija iedalās sekojošos 
pamatvirzienos: bezpriesterība (беспоповщина) un priesterība (поповщина). 
Atzīst septiņus kristietības sakramentus, taču izpilda divus: kristības un 
grēksūdzi. Vecticībnieki ir saglabājuši kristīšanas rituālu ar pilnīgu 
iegremdēšanu ūdenī. Atšķirībā no pareizticīgo dievnama, vecticībnieku 
dievnamā nav altāra parastajā izpratnē, bet par altāri kalpo svētbildes. 

Vecticībnieku baznīcā sievietēm un vīriešiem dievkalpojuma laikā 
jāstāv šķirti - vīriešiem labajā, bet sievietēm kreisajā pusē. Vecticībnieki lieto 
divpirkstu krusta zīmi un krusta gājienā dodas Saules kustības virzienā. 
(Morris R.A.,1994) 

 
Latvijas Baptistu draudžu vēsture ir aizsākusies 1860.gadā, kad 

Mēmelē, tagadējā Klaipēdā, vācu baptistu draudzē kristībās tika pagremdēti 9 
latvieši, starp kuriem bija arī Adams Gertners, pirmais latviešu baptistu 
bīskaps. LBDS (Latvijas Baptistu draudžu savienība) darbības pamatā ir 
baptistu izpratne par apziņas brīvību. 

 
 LBDS ir Latvijas baptistu draudžu brīvprātīgi veidota organizācija, 

kas tāpat kā atsevišķs draudzes, par savu darbības vienīgo mērauklu uzskata 
Bībeli un par savu galveno uzdevumu - Svētā Gara spēkā apliecināt Jēzu 
Kristu, Dieva Dēlu, par Pestītāju un Kungu Dievam Tēvam par godu un 
līdzcilvēkiem par svētību, mūsu draudzēs izkopto evaņģēlisko tradīciju 
kontekstā. Dievkalpojuma kārtība un telpu iekārtojums baptistiem tradicionāli 
ir askētisks, lai gan mūsdienās mijiedarbībā ar citiem kristietības novirzieniem 
un vietējo kultūrvidi pastāv lielas atšķirības starp draudzēm un daļa no tām 



 

 

praktizē no senākām baznīcām aizgūtas forma. Tā kā katra draudze ir 
autonoma, nav iespējama vienota dievkalpojumu kārtība un draudžu savienību 
vai atsevišķu autoru izdotiem liturģiju krājumiem nav normatīvs raksturs. ({ 
HYPERLINK "http://www.baptists.lv" }) 

 
Tradicionālo reliģisko konfesiju pārstāvniecību raksturo kā ticīgo 

cilvēku skaits , tā arī baznīcu skaits, kas tiek apkopotas tabulās un 
salīdzināšanai izmantoti pēdējie dati par Baltijas valstu un Latvijas 
tradicionālo konfesiju ticīgo cilvēku un baznīcu skaitu (Sk. 2.,3.tabulu)                                                      

 

 

Tabula 2. Latvijas tradicionālo konfesiju ticīgo cilvēku skaits (Religions of 
World. Melton J.G.& Bauman M.,. Edotirs: Barrett B. D.,World Religions 
Statistic,2002) (darba autores versijā, izmantojot interneta portāla { 
HYPERLINK "http://www.viss.lv" } datus) 
 
 
Tradicionālas konfesijas Latvijā 
 

Ticīgo cilvēku skaits 

Evaņģēliskie luterāņi  556.000 
Romas katoļi 430.400 
Pareizticīgie 350.000 
Vecticībnieki 80.000 

Baptisti 11.600 
Kopā        1.428.000 

 
 
Tabula 3.Latvijas novadu tradicionālo konfesiju baznīcu skaits (darba 
autores versijā, izmantojot interneta portāla { HYPERLINK 
"http://www.viss.lv" } datus) 
 
 
Tradicionālās Baznīcu skaits Latvijas novados 



 

 

reliģiskās 
konfesija 

Kurzeme 
 

Zemgale 
 

Vidzeme 
 

Latgale 
 

Evaņģēliski Luteriskā 87 35 61 20 
Romas katoļu 17 19 25 95 
Pareizticīgo 6 7 23 40 

Baptistu 
 

8 4 1 2 

Vecticībnieku 0 4 0 35 
Kopā                             118 69 110 192 

 
 
Reliģiju pētnieks N.Gills īpaši uzsver, ka Latvija izseni bijusi 

daudzkonfesionāla zeme ar galveno kristietības virzienu luterānisma, 
katolicisma, pareizticības, vecticības dominanti, kaut arī līdztekus tam 
Latvijas vēsturē vienmēr esam manījuši tādus reliģiskus strāvojumus, kas 
atšķīrušies no oficiālās baznīcas vai vadošās konfesijas nostādnēm attiecīgā 
laikmetā vai apvidū.  

 
Līdzīgs process turpinājās XX. gs., kad līdz ar sabiedrības 

nepieredzēto sekularizāciju par ikdienišķu bija kļuvusi situācija, kad cilvēks 
vispār atradās ārpus jebkādas reliģiskas vai konfesionālas tradīcijas. Šajā 
gadījumā piederība pie kādas reliģijas vai konfesijas, reliģiskas grupas vairs 
nebija vienkāršs un formāls ģimenes vai sabiedrības tradīciju pārmantošanas 
akts, bet gan personīga izšķiršanās par kādu no ticībām, reliģiskām mācībām 
vai organizācijām, kas indivīdam subjektīvi lik ās pārliecinošākā, interesantākā 
vai noderīgākā par citām, sniedza vairāk paļāvības un stabilitāti dzīvē. 
(Misāne A., 2003)  
  

Darba autore apskatot un izanalizējot dažādu pieeju zinātniskās 
koncepcijas, nonāca pie atziņas, ka dzimtes reprezentācijas īpatnību 
izpausmes aspektu izskaidrojums nav viennozīmīgs. Dzimtes reprezentācijas 
izpausmes fenomens balstās uz vairākiem kognitīviem elementiem, tāču 
garīgās kultūras aspektā parādās vairākas mijsakarības, kas liecina par šīs 
parādības unikālo dabu.  
  

Kā dzimtes reprezentācija, tā arī tās izpausmes un garīgās kultūras 
mijsakarību aspektu izskaidrošanai darba autore izmantoja vairākas 



 

 

teorētiskās un empīriskās metodes. Šo pētījumu rezultāti tiek atspoguļoti gan 
kā teorētiskie modeļi un shēmas, gan kā empīriskās tabulas un diagrammas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.Dzimtes reprezentācijas īpatnības garīgās kultūras aspektā 

 
Analizējot dažādas teorētiskās koncepcijas promocijas darba autore 

nonāca pie  atziņas, ka dzimtes reprezentācijas īpatnību izpausmei ir divi 
aspekti:  personiskais, kas saistīts ar personību dzimtes nostādnēm; un 
sociālais, kas saistīts ar kultūras elementu iespaidu uz dzimtes reprezentāciju . 
Saskaņā ar šo pieņēmumu darba autore izveidoja pētījuma modeli, kas atklāj 
kā veidojas šo divu aspektu mijsakarības.(Sk. 12. att.) 
 

{ SHAPE  \* MERGEFORMAT } 
 

12.att. Dzimtes reprezentācijas  īpatnības garīgās kultūras aspektā  
 

Darba pētījuma galvenā ideja saistīta ar vēlmi noskaidrot Latvijas 
dažādu tradicionālo reliģisko konfesiju pārstāvju dzimtes reprezentācijas 
izpausmes īpatnību aspektus. Tēma ir unikāla, pirmkārt, tāpēc, ka Latvijas 
sabiedrībā pastāv atšķirīgas reliģiskās konfesijas, kuras tiek uzskatītas par 
tradicionālajām. Pie tādām konfesijām pieder evaņģēliski luteriskā, Romas 
katoļu, pareizticīgo, baptistu un vecticībnieku. Otrkārt, unikalitāte saistīta ar 
sabiedrībā notiekošajām pārmaiņām, kad pirms piecpadsmit gadiem Latvija 
otrreiz atguva savu neatkarību, kas atjaunoja ne tikai cilvēku pilsonisko, bet 
arī reliģisko brīvību. 



 

 

 
 Dažādi sociāli psiholoģiskie mehānismi iespaido cilvēkus, kuri sevi 

identificē un apzinās kā noteiktu dzimumu pārstāvjus un tajā pašā laikā izjūt 
piederību konkrētai sociālajai grupai - reliģiskai konfesijai. Analizējot 
vairākas teorētiskās koncepcijas darba autore nonāca pie atziņas, ka dzimtes 
reprezentācijas kā psiholoģiskās parādības analīzi jāsāk ar dzimtes kā sociālās 
kategorijas raksturojumu, kas ir darba pētījuma pamatā. Kā jau tika minēts 
darba teorētiskajā daļā, dzimte ir „sociālais dzimums”, kas tiek veidots visas 
personības dzīves garumā. Tas ir visai sarežģīts process, jo tajā iekļauti 
vairāki dzimumu apzināšanas mehānismi: dzimumu identitāte, dzimumu 
socializācija, dzimumu lomu apgūšana. Personības identificēšanā ar savu 
dzimuma pārstāvjiem notiek agrīnā bērnībā, taču priekšstatu veidošana ir 
process, kas rada personībā veselu virkni dzimumu uzvedības modeļu, sociāli 
kognitīvo shēmu, sociālo kategoriju, kas savukārt nepārtraukti veido apzinātās 
dzimtes reprezentativitāti. Vairākas sociālās institūcijas aktīvi piedalās šajā 
procesa, jo personības socializācija nav iespējama bez sociālās vides ietekmes, 
kur aktīvu līdzdalību veic gan ģimene, gan izglītības iestādes, gan valstiskās 
un nevalstiskās organizācijas, tai skaitā arī tradicionālās reliģiskās konfesijas.  

 
Darba autores izvēlētā sociāli psiholoģiskā problēma cieši saistītas ar 

īpašām sociālajām grupām, kas veidotas pēc noteiktiem principiem un 
tradīcijām. Šīs grupas tiek pētītas kā tradicionālo reliģisko konfesiju pārstāvji. 
Cilvēka piederību reliģiskajai konfesijas nosaka gan garīgās kultūras aspekti: 
simboli, vērtības un normas, gan  reliģiska kulta tradīciju ievērošanas 
īpatnības. Tieši šīs garīgās kultūras kategorijas tika iekļautas darbā, jo tas rada 
papildus faktorus, kas, pēc autores domām, varētu iespaidot tradicionālo 
reliģisko konfesiju pārstāvju dzimtes reprezentāciju. Promocijas darba ideja 
saistīta ar divām sociālā psiholoģijā maz pētītām jomām: dzimte un garīgā 
kultūra. Lai pierādītu, ka šī mijsakarība pastāv, ir nepieciešams noskaidrot 
dotās sociāli psiholoģiskās problēmas dažus aspektus. 

 
 Pirmais aspekts saistīts ar dzimtes nostādnēm un priekšstatiem. 

Dzimtes nostādnes ir specifisks nostādņu veids, kas ļauj cilvēkam savu sociālo 
pieredzi izpaust saskaņā ar saviem personiskiem uzskatiem. Viena no dzimtes 
nostādņu īpašībām ir iekšējās personības pozīcijas noteikšana attiecībā uz 
sociālās vides objektiem. Dzimtes nostādnēs šī pozīcijas saistīta ar attieksmi 
pret dzimti, kas izpaužas uzskatu polarizācijā: „femīnais-maskulīnais”. 
Dzimtes nostādnes veidošanās process ir ļoti sarežģīts, jo indivīdam lai iegūtu 
šajā jomā pieredzi, nepieciešams iziet vairākus dzīves posmus sākot ar 



 

 

dzimumu identitātes apgūšanu, dzimumu socializāciju un beidzot ar dzimumu 
lomu apgūšanu un izpildīšanu. Dzimtes nostādnēm ir noturīgs raksturs, taču 
tas ļauj personībai veidot priekšstatus par dzimti. Plašākā nozīmē šo 
priekšstatu kopums, kas saistīts ar lielāku sociālo grupu vispārinājumu tiek 
saukt par reprezentāciju. Promocijas darba autore izvēlējās tieši šo jēdzienu 
izmantot tēmas nosaukumā.  

 
Pētot dzimtes nostādnes nepieciešams noskaidrot šīs parādības 

sociāli kognitīvo pusi, kurā atklājas nostādņu virzība un intensitāte. Nostādņu 
veidošanās process kā izziņas sfēras parādība ir maz pētīta problēma. 
Skaidrojot nostādņu veidošanās procesu, jāmin tādi sociāli kognitīvie 
mehānismi kā kategorizācija un shematizācija. Kategorizācijas mehānisms 
saistīts ar informācijas sakārtošanu pēc noteiktiem kritērijiem un 
shematizācija saistīta ar informācijas strukturēšanu.  

 
Dzimte ir svarīgs kategorizācijas kritērijs, jo mūsu sabiedrībā liela 

nozīme ir dzimumu atšķirībām. Personības dzimtes nostādņu veidošanas 
procesā tiek iesaistīti vairāki sociāli kognitīvie mehānismi, bet tieši 
kategorizācija un shematizācija ļauj atklāt dzimtes reprezentācijas īpatnību 
izpausmes aspektus. Informācija, kas saistīta ar izziņu par dzimumu 
atšķirībām un dzimumu lomām, tiek sakārtota un interpretēta šo mehānismu 
mijiedarbības dēļ. Dzimumu lomu apgūšanas process saistīts ar personību 
izpratni par sabiedrībā noteiktām dzimumu lomu gaidām. Dzimumu lomās 
iekļauts liels kognitīvais potenciāls. Mūsdienās zinātnieki atzīst, ka 
bioloģiskais dzimums nosaka tikai daļu no dzimumam piemītošām īpatnībām. 
Dzimtes prioritātes saistītas ar personības „sociālā dzimuma” apzināšanu un 
reprezentācijas veidošanu. Šajā ziņā liela nozīme ir dzimumu nostādnēm un 
stereotipiem.  

 
Otrais aspekts saistīts ar dzimtes stereotipiem. Šis aspekts cieši 

saistīts ar iepriekšējo, jo stereotipiem piemīt līdzīgas raksturojošās īpašības, 
piemēram, shematisms, noturīgums, mainīgā daba u.c. Dzimtes stereotipiem 
raksturīga arī tieksme salīdzināt, kas atklāj to neviendabīgo dabu. Divu 
dzimuma pārstāvju pētījuma iegūto faktu salīdzinoša analīze balstās uz 
sabiedrībā izveidotajiem sievietes un vīrieša tēliem. Tādi stereotipi veidojas 
gadsimtiem ilgi, un tā ir nostādne, kādām jābūt sievietēm un kādiem vīriešiem 
lai tie atbilstu sabiedrībā pieņemtajām normām, neatkarīgi no viņu 
individuālajām īpatnībām. 

 



 

 

Mums zināmi vairāki parametri, kas pierāda, ka cilvēki atšķiras cits 
no cita. Taču ir visbūtiskākie: Es-koncepcija sociālās mijiedarbības kontekstā; 
piederība noteiktam dzimumam. Atšķirības starp dzimumiem parādās jau 
bērnībā. Zēni tiecas pēc neatkarības: pierāda savu individualitāti, attālinoties 
no mātes. Meitenēm vairāk pieņemama mijatkarība: viņas pilnveido savu 
individualitāti sociālajos sakaros. Meitenes spēlējas mazās grupās: tajās ir 
mazāk agresivitātes un vairāk intimitātes; tur vairāk tiek atdarinātas pieaugušo 
mijattiecības. Dzimumatšķirības galvenokārt saistītas ar kultūras un 
socializācijas procesu,, nekā iedzimtām atšķirībām starp sievietēm un 
vīriešiem.  

 
Otrais aizstāvēšanai izvirzītais jautājums saistīts ar Latvijas 

tradicionālo reliģisko konfesiju pārstāvju dzimtes reprezentācijas īpatnību 
saikni ar garīgo kultūru, kas ir vairāku faktoru kopums. Kā pirmo faktoru, kas 
iespaido dzimtes reprezentāciju, var minēt garīgās kultūras simbolus. Apskatot 
un analizējot dažādus literatūras avotus, kas saistīti ar šo tēmu, var droši teikt, 
ka „simbolisms” kā sociāli psiholoģiska kategorija atklājas dažādu zinātnieku 
darbos. Dzimtes sociālās reprezentācijas raksturīgākā iezīme ir tas simboliskā 
daba, kurā iekļauti sociālie, kultūras un vēsturiskie elementi. Simbolisks ir tas, 
kas apzinātā reprezentācijā atšķīrās no sociālajām gaidām. Reprezentāciju un 
ar to saistīto procesu nosaka individuālais raksturs. Domāšanas process un 
psiholoģiskie mehānismi atrodas mijiedarbībā ar sociālo kontekstu un 
sociālajām funkcijām. Sociālo reprezentāciju simboliskā būtība izpaužas kā 
reprezentācijas procesā, tā arī sociālās dzīves funkcijās, kas uztur sociālās 
realitātes struktūru. Reprezentācijas akts ir kreatīvā darbība, tas attiecas ne 
tikai uz personu reprezentāciju, bet arī uz tām reprezentācijām, kas izpaužas 
caur sabiedrības vai garīgās kultūras sasniegumiem. 

 
Dzimtes reprezentācija ir kolektīvās apziņas forma, vīriešu un 

sieviešu, kā lielo sociālo grupu attieksme pret dažādiem funkcionēšanas 
aspektiem sabiedrībā. Lielo grupu sociālo priekšstatu analīze ļauj izšķirtt un 
izpētīt to psiholoģisko raksturojumu attiecībā pret dzimumu attiecībām. 
Dažādās kultūrās reprezentācijas saturs ir atšķirīgs, jo domāšanas forma un 
saturs cieši saistīti ar komunikāciju un interakciju, ar saskaņu vai nesaskaņu 
dažādās sociālās grupās. 

 
Dzimtes reprezentācijai ir savas īpatnības, kas piemīt jebkuram 

sociālam priekšstatam. Katrs sociālais priekšstats ir tēls, kurā jutekliskie un 



 

 

racionālie komponenti atrodas mijiedarbībā. Sociālais priekšstats ir 
simbolisma elements, kas spēj konstruēt realitāti un cieši saistīts ar kultūru.  
Dzimtes reprezentācija ir uzskatu un apgalvojumu virkne, kas izskaidro 
sieviešu un vīriešu pozīcijas un sociālo statusu sabiedrībā. Zināšanas par 
lomām, kuras sabiedrībā izpilda vīrieši un sievietes, kāds ir viņiem 
paredzējums un kādi uzvedības modeli jādemonstrē apkārtējiem. Dzimtes 
reprezentācija ir dzimumu attiecību veids, kas makro līmenī orientēts uz 
vīriešu un sieviešu uzvedību dzimumu sociālo attiecību sistēmā: dzimumu 
grupas - garīgā kultūra.  

 
Sociāli normatīvie priekšstati: kas ir „īsts vīrietis” un „īsta sieviete”, 

skar kā dzimuma diferenciālās sociālās uzvedības jautājumus, tā arī sievietes 
un vīrieša nozīmīgumu sabiedriskajā dzīvē. Līdzīgi dzimtes priekšstati ir gan 
augtākā līmeņa kultūrās, gan reliģiozajās un filozofiskajās sistēmās, gan 
sadzīviskajā apziņā. Šo priekšstatu pamatā ir ”v īrišķīgā” un „sievišķīgā” 
principiāla diferencēšana un dzimumu polarizācija.  

 
 Dzimtes sociālā apzināšana sevī ietver veselu virkni jautājumu, kas 

saistīti ar centieniem kategorizēt šo fenomenu. Pēc būtības, tas nozīmē, ka 
cilvēki cenšas saskatīt daudz vairāk atšķirību starp vīriešiem un sievietēm, 
nekā tas ir reāli. Šī fenomena izskaidrojums var būt šāds: vīriešu un sieviešu 
atšķirīgās sociālās lomas veido priekšstatu, ka arī psiholoģiskās īpatnības un 
spējas ir atšķirīgas. No piedzimšanas brīža sabiedrība stratēģiski organizē 
informāciju par dzimumlomām lai šīs atšķirības būtu maksimālas. Tam ir 
ciešais sakars ar dzimti kā sociālo apzināšanos, jo dzimumlomu shēmas ir 
dzimtes kognitīvās kategorijas. Informācija sabiedrībā tiek organizēta tā, lai 
cilvēks uztver, iegaumē un interpretē to saskaņā ar viņa priekšstatiem par 
dzimti.Dzimte ir svarīgs kritērijs, jo mūsu sabiedrībā liela nozīme ir dzimumu 
atšķirībām.  

 
 Visa pamatā ir dzimumu sociālās un kultūras normas, kas nosaka 

cilvēka uzvedību sabiedrībā. Priekšstati par mūsu uzvedību atkarīgi no 
sociālajām normām. Normu kompleksu, kas sevī ietver informāciju par 
dzimumu raksturīgākajām īpašībām sauc par dzimumlomām. Šīs normas 
veidojas arī no apziņas ko rada masu mediji: televīzija un literatūra. Cilvēki to 
ietekmē apzināti atdarina dzimumam atbilstošās lomas. Dzimumu un kultūras 
streotipi pēc būtības ir sociālās normas kā priekšstati par vīriešu un sieviešu 
raksturīgākām iezīmēm un uzvedības modeļiem, kas savukārt, iespaido 
cilvēku uzskatus par dzimumam atbilstošu uzvedību. Kultūrai piemīt vērtības, 



 

 

kas cilvēkiem dod iespēju orientēties apkārt notiekošajā. Taču garīgās kultūras 
vērtības galvenokārt saistītas tieši ar dzīves garīgām vērtībām, tai skaitā arī 
sieviešu un vīriešu mijattiecībās. 

 
Pēdējos gados priekšstati par sieviešu un vīriešu dzimuma lomām 

sabiedrībā tiek kritizēti. Daži jaunā skatījuma autori uzskata, ka tradicionālās 
dzimuma lomas  ierobežo un  kavē sieviešu un vīriešu attīstību. Viņi uzskata 
to par psihiska sasprindzinājuma avotu, kas traucē abu dzimumu audzināšanas 
procesu. Vēl vairāk, tie ir kaitīgi, jo stereotipi nav piemēroti vairumam 
vīriešu, un ja vīrietis nepieņem šādus stereotipus, tad viņu nosoda, bet ja 
mēģina sekot tiem, tad jūtas neapmierināts pats ar sevi. Viens no stereotipu 
negatīvajiem efektiem sevī ietver domu, ka eksistējošiem sieviešu un vīriešu 
stereotipiem ir lieluma mānija, jo atšķirībām tiek pievērsta lielāka uzmanība, 
nekā tas būtu nepieciešam. Stereotipiem ir arī otrs negatīvais efekts – vienu un 
to pašu notikumu dažādu dzimumu pārstāvji interpretē atšķirigi.  

 
Darba ietvaros tika veikts pētījums,kas saistīts ar Latvijas 

tradicionālo reliģisko konfesiju pārstāvju dzimtes reprezentācijas īpatnību 
raksturojumu un to izpausmi garīgās kultūras aspektā. Kā teorētisko 
konstruktu, darba autore izmantoja jēdzienu dzimtes reprezentācija. Dzimtes 
reprezentācija kā pētījuma priekšmets eksistē vispārīgā pasaules apzināšanas 
jomās, kas atspoguļo priekšstatus, saistītus ar dzimumu sociokulturālajām 
īpatnībām. Darba autore izvirzīja pieņēmumu, ka Latvijas tradicionālo 
reliģisko konfesiju pārstāvju dzimtes reprezentācijas īpatnības izpaužas gan kā 
dzimtes apziņas kategoriju mijsakarība, gan kā dzimtes un garīgās kultūras 
mijsakarības rezultāts. Lai pārbaudītu šo pieņēmumu tika veikts zinātniskais 
pētījums, kurā izmantojot dažādas metodikas, tika izzinātas, izvērtētas un 
analizētas  tradicionālo reliģisko konfesiju abu dzimumu pārstāvju dzimtes 
reprezentācijas īpatnības.  
 
4.Pētījums par Latvijas tradicion ālu reliģisku konfesiju pārstāvju 
dzimtes reprezentācijas īpatnību izpausmes aspektiem 
  
Lai parādītu pētījuma organizācijas posmus tiek piedāvāta šāda pētījuma 
struktūra:  
 
Pirmk ārt,  lai precizētu pētījuma izlasi tika izveidoti kodi. Promocijas darbā ir 

gan kvalitatīvs, gan kvantitatīvs pētījums. Lai izskaidrotu Latvijas tradicionālo 



 

 

reliģisko konfesiju pārstāvju dzimtes reprezentācijas īpatnību izpausmes 

aspektus. 

Otrk ārt, tika izveidota pētījuma shēma, kas parāda eksperimenta gaitu: 

 
1. posmā tika izveidota intervējamo grupa, kas sastāv no Latvijas 

tradicionālo reliģisko konfesiju 12 garīdzniekiem. Garīdznieku 
intervēšana notika divos Latvijas novados : Latgalē un Zemgalē un 
iegūtie fakti tika izmantoti, veidojot aptaujas jautājumus. 
 

2. posmā tika veikta aptauja, kurā piedalījās 300 respondenti, tradicionālo 
reliģisko konfesiju pārstāvji no Latgales un Zemgales novada. 
Respondenti tika nosacīti sadalīti grupās pēc reliģiskās un dzimuma 
piederības principiem. Respondentiem tika izsniegta aptaujas lapa ar 
mērķi noskaidrot viņu dzimtes reprezentāciju. 

            Aptaujas lapas sastādītas, izmantojot trīs metodikas:  
•••• Č. Osguda „semantiskā diferenciāla” metodika, lai noskaidrotu 

respondentu dzimtes nostādnes un priekšstatus; 

•••• S.Bemas „feminitātes-maskulinitātes” metodika, lai noskaidrotu 

respondentu dzimtes apziņas kategorijas (dzimtes shēmas);  

•••• Anketa (slēgtie jautājumi ar atbildēm: ”jā”,”nē”), lai noteiktu tradicionālo 

reliģisko konfesiju pārstāvju dzimtes reprezentācijas izpausmes īpatnības, 

kas varētu veidoties dzimtes apziņas un garīgās kultūras ietekmes 

rezultātā. 

 

3. posmā tika veikta iegūto datu apstrāde un analīze. Datu apstrādei tika 
izmantoti šādas metodikas: 

 
• noteikts sieviešu un vīriešu reliģisko grupu P-polarizācijas koeficients pēc 

Č.Osguda „Semantiskais diferenciāls” pētījuma metodikas. Dati 

apstrādāti izmantojot SPSS aprakstošās statistikas analīzes un EXCEL 

datu analīzes programmas; 



 

 

•  noteikts sieviešu un vīriešu reliģisko grupu IS-androģīnijas koeficients 

pēc S.Bemas „Dzimumu lomu apraksta” pētījuma metodikas. Dati 

apstrādāti izmantojot SPSS aprakstošās statistikas analīzes un EXCEL 

datu analīzes programmas; 

• veikta tradicionālo reliģisko konfesiju pārstāvju, sieviešu un vīriešu 

grupu, dzimtes reprezentācijas salīdzinošā analīze, izmantojot EXCEL 

datu analīzes un SPSS faktoru un klasteru analīzes programmas;  

• noteikts Pirsona asimetrijas koeficients, izmantojot SPSS aprakstošās 

statistikas analīzes un EXCEL Datu analīzes programmas. 

 
Treškārt,  tika interpretēti pētījuma gaitā iegūtie fakti un dati , kas apkopoti 
pētījuma datu analīzē un secinājumos. 
 
 
Pētījuma izlase. 
 
Kvalitatīvajā pētījumā, strukturētās ekspertu intervijās, piedalījās 12 eksperti, 
garīdznieki no diviem Latvijas novadiem - Latgales un Zemgales, kuri pārstāv 
piecas tradicionālās reliģiskās konfesijas .(Sk. 4.tabulu.) 
 
 
 
 
 
 
Tabula 4.Latvijas tradicion ālu reliģisku konfesiju garīdznieku 
ekspertinterviju interpret ācijā  izmantotie kodi 
 

Intervijas 
datums 

Baznīcas nosaukums Garīdznieki 
(Vārds, Uzvārds ) 

Kodi 

Latgales novads 

2005.25.07 Rēzeknes Sāpju Svētās 
Dievmātes Marijas Katoļu 
baznīca  

Priesteris: Pēteris 
Zīle  

P.Z. 



 

 

2005.26.07 Svētās Trīsvienības Rēzeknes 
Evaņģēliski Luteriskās baznīca 

Mācītājs: Reinis 
Kulbergs  

R.K. 

2005.28.07 Svētās Efrosinjas Polockas 
Kārsavas Pareizticīgo baznīca 

Mācītājs: Viktors 
Mamontovs  

V.M. 

2005.01.08 Svētā Krusta pagodāšanas 
Rozentovas Katoļu baznīca 

Priesteris: Roberts 
Ozoļiņš 

R.O. 

2005.02.08 Vecticībnieku Rēzeknes 
kapsētas lūgšanas nams 

Mācītāja palīgs: 
Georgijs Safronovs  

G.S. 

2006.11.04 Krievu Baptistu Daugavpils 
draudzes baznīca 

Pastars: Vjačeslavs 
Istratijs   

V.I. 
 

Zemgales novads 
2005.10.08 Jēzus Kristus Svēto vakariņu 

Jelgavas Romas Katoļu baznīca 
Priesteris: Arnis 
Vizbulis 

A.V. 
 

2006.05.04 Svētās Annas Evaņģēliski 
luteriskā Jelgavas baznīca 

Mācītājs: Tālis 
Rēdmanis 

T.R. 

2006.18.03 Vis svētās Dievmātes 
aizmigšanas Jelgavas 
Pareizticīgā baznīca 

Mācītājs: 
Aleksandrs Nagla 

A.N. 

2006.09.04 Baptistu (krievu draudze) 
Jelgavas baznīca 

Pastars: Viktors 
Abramovs 

V.A. 

2006.08.04 Baptistu (latviešu draudze) 
Jelgavas baznīca 

Pastars:Pēteris 
Eisaks 
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Ekspertu strukturētā intervija tika izvēlēta vairāku iemeslu dēļ: 
 

1. Pētīt garīdznieku atziņas par tradicionālo reliģisko konfesiju 

pārstāvniecību Latgales un Zemgales novadā. 

2. Noskaidrot , kādi ir tradicionālo reliģisko konfesiju garīdznieku 

priekšstati par  dzimti un garīgo kultūru.  



 

 

3. No intervijās iegūtām atziņām veidot anketas jautājumus, lai noskaidrotu 

dzimtes apziņas un garīgās kultūras saikni ar dzimtes reprezentācijas 

izpausmes īpatnībām.  

Veidojot izlasi ir ļoti svarīgi, lai tā pietiekami labi reprezentē 
populāciju. Lai izlase būtu reprezentatīva, jāizmanto piemērots izlases veids. 
Stratificētā jeb tipoloģiskā izlase izvēlēta tāpēc, ka respondentu populācija ir 
dalāma apakšgrupās. Latvijā ir piecas tradicionālās reliģiskās konfesijas. 
Vēsturiski Latvijā izveidoti četri novadi ,un divos no tiem Latgalē un Zemgalē 
- tradicionālas reliģiskās konfesijas ir pārstāvētas proporcionāli atšķirīgi. 
(Sk.13.attēlu.) 
{ SHAPE  \* MERGEFORMAT } 
13.attēls. Latvijas tradicion ālu reliģisku konfesiju pārstāvju stratific ētās 

izlases shēma 
 
Izlases rezultātā tika izveidotas apakšgrupas (populācija N=300): 10 
apakšgrupas no Latgales(n=150) un 10 apakšgrupas no Zemgales(n=150), 
kam tika piešķirti kodi, lai atvieglotu datu interpretāciju un pētījuma analīzi. 
Lai izskaidrotu Latvijas tradicionālo reliģisko konfesiju 12 garīdznieku 
dzimtes reprezentācijas aspektus, viņu identitātes datiem tika piešķirti kodi, 
kas parādīti tabulā. (Sk.5.tabulu.) 
 
Tabula 5.Latvijas tradicion ālo reliģisko konfesiju pārstāvju izlase(N=300) 
 
Konfesijas/ 
dzimums 

Kodi Sievietes(N=150) Vīrieši(N=150) 

Luter āņi (n=60)  L  1.Luterāņu 
sievietes(n=30) 

6. Luterāņu 
vīrieši(n=30) 

Katoļi (n=60)  K  2.Katoļu 
sievietes(n=30) 

7. Katoļu vīrieši (n=30) 

Pareizticīgie 
(n=60)  

P 3.Pareizticīgo 
sievietes (n=30) 

8.Pareizticīgo vīrieši 
(n=30) 

Baptisti (n=60)  B 4.Baptistu sievietes 
(n=30) 

9.Baptistu vīrieši 
(n=30) 

Vecticībnieki 
(n=60)  

V 5.Vecticībnieku 
sievietes(n=30) 

10.Vecticībnieku vīrieši 
(n=30) 

 



 

 

Latvijas tradicionālo reliģisko konfesiju pārstāvju izlases aprakstam tika 
izmantoti septiņi parametri::  
1. vecums,  
2. dzimums,  
3. tautība, 
4. ģimenes stāvoklis, 
5. izglītība, 
6. piederība tradicionālai reliģiskai konfesijai, 
7. dzīves vieta.   
Pētījuma respondentu izlases sadale pēc vecuma parāda, ka vairākums (45%) 
ir jaunieši no 20-30 gadiem, 21% respondentu vecumā no 30-40 gadiem, 
18,7% respondentu vecumā no 50-60 gadiem un 15,3% - vecumā no 40-50 
gadiem. (Sk. 14.attēlu.) 
Tradicionālo reliģisko konfesiju pārstāvju, kas piedalījās pētījuma izglītības 
līmenis: 51% aptaujāto ir vidējā izglītībā, 43,3% augstākā, 3,3% 
pamatizglītība un 2,3% neizglītoti (Sk. 15.attēlu.) 
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14.att.Latvijas tradicion ālo reliģisko konfesiju pārstāvju izlases sadale pēc 
vecuma  
 



 

 

respondentu sadale p ēc izglit ības

43,30%
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3,30% 2,30%
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pamatizgl.

nav izgl.

 
 
15.att.Latvijas tradicion ālo reliģisko konfesiju pārstāvju izlases sadale pēc 
izglītības 
 
Pētījuma respondentu dalijums pēc dzimuma parāda, ka abi dzimumi 
pārstāvēti vienlīdzīgi 50% sievietes un  50% vīrieši. (Sk. 16.attēlu.) 
No visiem respondentiem 54,3% aptaujāto ir latvieši, 37,7 % krievu tautības 
un 8% -cittautieši. (Sk. 17.attēlu.) 
 

respondentu sadale  p ēc dzimumiem

50%50%

sievietes

vīrieši

 



 

 

16.attēls. Latvijas tradicion ālo reliģisko konfesiju pārstāvju izlases sadale 
pēc dzimumiem  
 

respondentu sadala p ēc taut ības
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17.attēls. Latvijas tradicion ālo reliģisko konfesiju pārstāvju izlases sadale 
pēc tautības 
Pētījuma respondentu izlases sadale pēc dzīves vietas: 50% Latgales novada 
iedzīvotāji un 50% Zemgales novada iedzīvotāji. (Sk. 18.attēlu.) 
 

respondentu sadale p ēc reģioniem

50%50%

latgale

zemgale

 
 
18.attēls. Latvijas tradicion ālo reliģisko konfesiju pārstāvju izlases sadale 
pēc reģioniem  



 

 

 

respondentu sadale p ēc reli ģisk ās 
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19.attēls. Latvijas tradicion ālo reliģisko konfesiju pārstāvju izlases sadale 
pēc rel;iģiskās konfesionālās piederības 
 
Pētījuma respondentu izlases sadale pēc reliģiskās piederības parāda, ka visas 
piecas reliģiskās konfesijas pārstāvētas proporcionāli: 25% luterāņi,25% -
katoļi, 25% - pareizticīgie, 25% -baptisti un 25% - vecticībnieki. . (Sk. 
19.attēlu.) 
Tradicionālo reliģisko konfesiju pārstāvju, kas piedalījās pētījumā ģimenes 
stāvoklis: 44%- precējušies, 43 % - šķīrušies un 13% nav precējušies. (Sk. 
20.attēlu.) 



 

 

respondentu sadale p ēc ģimenes st āvok ļa
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20.attēls. Latvijas tradicion ālo reliģisko konfesiju pārstāvju izlases sadale 
pēc ģimenes stāvokļa 
 
 
Pētījuma izlases sadali raksturo dažāda vecuma, izglītības līmeņa  un ģimenes 
stāvokļa respondenti, taču tādi sadales parametri kā dzimums, reliģiskā 
piederība un dzīves vieta ir proporcionāli, kas konkrētā pētījumā ir 
nepieciešams, jo tieši šo parametru rādītāji tiks analizēti pētījuma gaitā.  
 
 
 
 
 
Pētījuma strukt ūrmodeļi 
 
Izmantojot Č.Osguda un S.Bem pētījuma metodikas darba autors vēlējās: 
pirmkārt, noskaidrot vai dzimtes reprezentācijas pamatā ir tādi komponenti kā 
dzimte un nostādnes un otrkārt, kā dzimtes reprezentācijas īpatnību izpausme 
saistīta ar garīgo kultūru.  
 



 

 

Pētījuma struktūrā ir divi savstarpēji saistīti pētījuma modeli: 
 
• Pirmais modeis parāda dzimtes reprezentāciju kā dzimtes apziņas 

izpausmes komponentu mijsakarību. (sk. 21.attēlu.)  
 
• Otrais modeis: dzimtes reprezentācijas īpatnību izpausme kā garīgā 

kultūra mijsakarības rezultāts. (sk. 22.attēlu.). 
 
 
Pētījuma struktūras divi  modeli ļauj izskatīt dzimtes reprezentācijas īpatnības 
kā divu sociālo  parādību kopumu, kur pirmā ir kognitīvu komponentu 
dzimtes apziņas shēma  un otrā, kā garīgās kultūras simbolu, normu un vērtību 
mijsakarības rezultātu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pētījuma 1.modelis. 
 
 Latvijas tradicionālo reliģisko konfesiju pārstāvju dzimtes reprezentācija kā 
dzimtes apziņas shēmu komponentu mijsakarība, kas parādītas kā feminitātes 
– maskulinitātes nostādņu un priekšstatu kopums. 
 
 

 

Latvijas tradicion ālo reliģisko konfesiju pārstāvju dzimtes 
reprezentācijas īpatnības 

Dzimtes apziņas shēmas komponenti  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.attēls. Pētījuma 1.modelis. Latvijas tradicion ālo reliģisko konfesiju 
pārstāvju dzimtes reprezentācija kā dzimtes apziņas shēmas komponentu 
mijsakar ība 
 
Pētījuma 2.modelis. 
 
 Latvijas tradicionālo reliģisko konfesiju pārstāvju dzimtes reprezentācijas 
īpatnību izpausme kā garīgās kultūras mijsakarības rezultāts piedāvā izskatīt 
tādu garīgās kultūras kategoriju kā simboli, normas un vērtības saikni ar 
dzimtes reprezentāciju. 
 
 

 
Latvijas tradicion ālo reliģisko konfesiju pārstāvju dzimtes 

reprezentācijas īpatnības 

Dzimtes reprezentācijas īpatnību salīdzinošā analīze 
Klāsteru analīze 

1.Simboli  
 

           2. Normas 
 

3. Vērt ības 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.attēls. Pētījuma 2.modelis. Latvijas tradicion ālo reliģisko konfesiju 
pārstāvju dzimtes reprezentācijas īpatnību izpausme kā garīgās kultūras 
mijsakar ības rezultāts 
4.1.Dzimtes reprezentācija kā dzimtes apziņas shēma 

 
Pētījuma 1.modelis parāda, ka Latvijas tradicionālo reliģisko konfesiju 

pārstāvju dzimtes reprezentācija ir dzimtes un nostādņu mijsakarību rezultāts. 
Pētījumā tika izmantota Č.Osguda un S.Bemas metodika. Č.Osguds izstrādāja 
metodiku, kuras pamatā ir personisko subjektīvo jēdzienu nozīmes un 
simantiskā diferenciāla izpēte. Metodika izstrādāta tā lai ļautu pētīt personības 
attieksmes pret jebkura priekšmeta, parādības vai jēdziena nozīmi, virzību, 



 

 

intensitāti. Zinātnieks izšķir trīs attieksmi noteicošus faktorus: vērtējums, 
aktivitāte, spēks. (Osgood C.E., Suci G.,Tannenbaum P.,1957) S.Bemas 
izstrādāja dzimumu lomu uzskaites metodiku, lai diagnosticētu dzimuma lomu 
apzināšanas psiholoģiskās īpatnības un noteiktu personības feminitātes – 
maskulinitātes līmeni. Metodikas īpašību transkriptu vērtējums ir tādas 
īpašības, kas ir personības maskulinitātes īpašības un 20 - personības 
feminitātes īpašības, pārējas  20  - neitrālas (androgīnas). (Bem,1986)  

 
Darba autore, izmantojot šīs abas metodikas, izveidoja vienotu struktūru, 

kuras pamatforma ir Č.Osguda nostādņu izpētes metodika, bet saturā - 
īpašības, kas tika izmantotas S.Bema metodikā. Pētījumā tika izmantoti 12 
maskulinitātes un 12 feminitātes īpašības vārdi, kas adaptēti no Č.Osguda 
metodikas.(Sk.pielikumu 2) 

 
Vērtību biežumu sadalījumā raksturota ar katra vērtība, no viszemākā līdz 
visaugstākajam, jo vērtējumu biežumu populācija nosaka respondentu skaits 
izdalītajās tradicionālo reliģisko konfesijas grupās, kas ir noteikts (n=30). 
Metodikas pamatā ir subjektīvo maskulino-femino polāro jēdzienu īpašību 
vārdu nozīmes. Dati tika iegūti izmantojot Č.Osguda P- polarizācijas 
koeficienta un S.Bemas IS – androgīnijas koeficienta skaitīšanas formulas, 
izmantojot EXCEL datorprogrammu, kas parādītas salīdzinošā tabulā (Sk. 
6.tabulu) Ar korelācijas analīzes A-Pirsona koeficienta palīdzību tika 
noskaidrotas tradicionālu reliģisku grupu pārstāvju atbilžu biežuma sadales 
asimetriju. 

 



           

 
 
 
 
Tabula 6.Latvijas tradicion ālo reliģisko konfesiju pārstāvju grupu (n=30) dzimtes apziņas kategoriju 
salīdzinošie rādītāji 
 
 

Novadi Latgale Zemgale 
Koeficienti P IS A P IS A 
Konf./Dzim. Siev. Vīr. Siev. Vīr. Siev. Vīr. Siev. Vīr. Siev. Vīr. Siev. Vīr. 
Luterāņi 2,55 0 -0,28 -1,29 0,42 0,29 7,26 5,26 -0,14 -1,32 -0,86 -0,71 
Katoļi 6,75 2,73 -1,16 -0,92 -0,09 -0,05 5,81 5,83 -0,49 -1,03 -0,04 -0,54 
Pareizticīgie 3,53 4,82 -0,66 -0,93 -0,45 0,12 4,89 6,31 -0,75 -0,98 -0,54 -0,02 
Baptisti 1,9 2,84 -0,25 -0,7 0,08 0,2 3,91 6,19 0,27 -1,32 -0,24 -0,22 
Vecticībnieki 1,62 0,73 -0,08 -1,12 0,9 0,06 7,26 8,62 -0,05 -1,29 -0,32 -0,45 

 
Saīsinājumu atšifr ējumi:  
 
P -  Polarizācijas koeficients;  
IS - Androgīnijas koeficients; 
A – Pirsona grupu asimetrijas koeficients 
 



 

         

 
Pētījuma 1. modeļa izstrādes rezultātā tika apkopoti un interpretēti iegūtie 
dati, kas uzskatami parāda, ka tiek veidotas dzimtes apziņas shēmas 
komponentu (IS- androgīnijas un P – polarizācijas koeficienti ) mijsakarības.  
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23.attēls. Latvijas tradicion ālo reliģisko konfesiju pārstāvju grupu 
Polarizācijas koeficienta (P) rādītāji 
 
Balstoties uz Č.Osguda „Kongruēntitātes teoriju” un pēc analīzes 
izrēķinātajiem „semantiskā diferenciāla” P-polarizācijas koeficienta rādītājiem 
var secināt, ka 
 

• visvairāk sabalansēti uzskati piemīt: vecticībnieku sievietēm (7,26) 
un vīriešiem (8,62)no Zemgales; luterāņu sievietēm no 
Zemgales(7,26),katoļu sievietēm no Latgales (6,75); pareizticīgo 
vīriešiem no Zemgales(6,31), baptistu vīriešiem no Zemgales(6,19);  

• vidēji sabalansēti uzskati piemīt: katoļu vīriešiem (5,81)un sievietēm 
(5,83) no Zemgales,luterāņu vīriešiem no Zemgales(5,26), 



 

 

pareizticīgo sievietēm no Zemgales (4,89) un vīriešiem no 
Latgales(4,82); 

• zemu sabalansēti uzskati piemīt: baptistu sievietēm no 
Zemgales(3,91), pareizticīgo sievietēm no Latgales(3,53), baptistu 
vīriešiem no Latgales(2,84), katoļu vīriešiem no Latgales(2,73), 
luterāņu sievietēm no Latgales(2,55); 

• viszemāk sabalansēti uzskati piemīt: baptistu sievietēm no 
Latgales(1,9), vecticībnieku sievietēm (1,62)un vīriešiem (0,73)no 
Latgales, luterāņu vīriešiem no Latgales (0) (sk. 23.att.).                                                        

 
Pārskatāmie attēli  parāda, ka salīdzinošās tendences  var novērot 

tādu tradicionāl reliģisko konfesiju pārstāvjiem kā katoļi, pareizticīgie un 
baptisti, taču luterāņiem un vecticībniekiem uzskatu balans tiek novērota 
nestabilitāte.  

 
Balstoties uz S.Bemas „Androgīnijas teoriju” un pēc izrēķinātajiem 

„feminitātes – maskulinitātes” IS-androgīnijas koeficienta rādītājiem var 
secināt, ka 

• Maskulīnā „dzimtes apziņas shēma” ir visām tradicionālu reliģisku 
konfesiju pārstāvju grupām, bet sekojošās grupas ir izteikti 
„maskulīnas”, kam IS-koeficienta rādītāji ir (<-1): luterāņu vīrieši(-
1,29)un sievietes(-1,23) no Zemgales, katoļu sievietes no Latgales(-
1,16) un vīrieši no Zemgales(-1,03),baptistu vīrieši no Zemgales (-
1,32), vecticībnieku vīrieši(-1,29);  un sievietes(-1.12) no Zemgales; 

• Feminā  „dzimtes apziņas shēma” nav izteikta, jo nav neviena IS –
koeficienta rādītāja(<+1) 

• Andrgoīnā  „dzimtes apziņas shēma” piemīt tādām tradicionālo 
reliģisko konfesiju pārstāvju grupām, kam IS koeficients ir [+1;-1], 
tās ir visas grupas, kas iekļaujas šajā diapazonā: luterāņu sievietes(-
0,28), un vīrieši (-0,14)no Latgales; katoļu sievietes(-0,92), no 
Zemgales un vīrieši (-0,49)no Latgales; pareizticīgo sievietes (-0,66), 
(-0,75),un vīrieši (-0,93), (-0,98)no Latgales un Zemgales; baptistu 
sievietes(-0,25), (-0,7)  no Latgales un Zemgales un vīrieši(0,27) no 
Latgales; vecticībnieku sievietes(-0,08) un vīrieši(-0,05) no Latgales 
(sk.24.att.) 
 
Dzimtes apziņas viens no galvenajiem komponentiem ir dzimtes 

īpašību shēmas, kas  katoļiem un pareizticīgiem ir līdzīgas gan sievietēm, gan 



 

 

vīriešiem. Luterāņiem, baptistiem un vecticībniekiem šo komponentu 
mijsakarības var saskatīt tikai starp sieviešu un vīriešu grupu pārstāvjiem.  
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24.att. Latvijas tradicion ālo reliģisko konfesiju pārstāvju grupu 
Androgīnijas koeficienta (IS) rādītāji 
 

 
Pirsona Asimetrijas koeficients raksturo biežuma sadalījuma 

asimetrijas pakāpi. Atkarībā no asimetrijas koeficienta zīmes un lieluma var 
spriest par biežuma sadalījuma asimetrijas veidu. Analizējot pētījuma biežuma 
sadali var izveidot sekojušos grupu sadales līmeņus : 

 
• A=0. Biežuma sadalījuma nav.  
• A>0. Biežuma sadalījumam sekojošās grupās ir pozitīva asimetrija: 

luterāņiem sievietes(0,42)no Latgales, pareizticīgo vīrieši (0,11) no 
Latgales, baptistu vīrieši (0,08) no Latgales, vecticībnieku vīrieši 
(0,06) no Latgales, Tas nozīmē, ka šajās grupās ir vairāk cilvēku, 
kuru rezultāti ir zemāki nekā vidējie grupas rādītāji. 

• A<0. Biežuma sadalījums sekojošās grupās: luterāņu sievietēm(-
0,26) no Zemgales un vīrieši(-0,29), (-0,71)  no Latgales un 
Zemgales; katoļu sievietes(-0,09),(-0,04)  un vīrieši (-0,05) , (-0,54)  



 

 

no Latgales un Zemgales; pareizticīgo sievietes (-0,45) no Latgales 
un vīriešiem(-0,02)  no Zemgales; baptisti sievietes(-0,24).  no 
Zemgales un vīrieši (-0,98),(-0,22) no Latgales un Zemgales 
;vecticībnieku sievietes(-0,21), (-0,32)  no Latgales un Zemgales un 
vīriešiem(-0,45)  no Zemgales .Tas nozīmē, ka šajās grupās ir vairāk 
cilvēku, kuru rezultāti ir augstāki nekā vidējie grupas 
rādītāji.(Sk.25.att.) 

 
Lai veiktu korelācijas analīzi tika mērīta pētījuma datu biežuma 

sadalījuma asimetrija, kas parādīts A - Pirsona asimetrijas koeficientu rādītāju 
salīdzinājumos.  
 

Tradicionšlu reli ģisku konfesiju p ārstāvju Pirsona 
koeficienta r ādītāji
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25.att. Latvijas tradicion ālo reliģisko konfesiju pārstāvju grupu Pirsona 
asimetrijas koeficienta (A) rādītāji 
 

 
Pārskatāmie attēli parāda, ka datu biežuma sadalījuma asimetriju 

salīdzinošās tendences  var novērot tādu tradicionālu konfesiju pārstāvjiem kā 
katoļi, pareizticīgie un baptisti, taču luterāņiem un vecticībniekiem biežuma 



 

 

sadalījuma tiek novērota stabilitāte tikai starp vienas konfesijas sieviešu un 
vīriešu grupām. 
  

Pētījuma 1. modeļa dotā dzimtes apziņas shēma ir dzimtes 
reprezentācijas pamats, kas parāda, ka dzimtes(IS-androgīnijas koeficients) un 
nostādnes ( P – polarizācijas koeficients ) ir vienotas struktūras komponenti. 
Izmantojot Pirsona (A-grupu asimetrijas koeficientu) tika pierādīts, ka dzimtes 
reprezentācija ir līdzīga katoļu, pareizticīgo un baptistu un atšķirīga luterāņu 
un vecticībnieku – tradicionālo konfesiju pārstāvjiem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.2.Dzimtes reprezentācijas īpatnības garīgās kultūras aspektā 
 
Pētījuma 2.modelis parāda Latvijas tradicionālo reliģisko konfesiju 

pārstāvju dzimtes reprezentācijas īpatnību izpausmi, kas atrodas dzimtes un 
garīgās kultūras mijietekmē. Pētījumā tika izmantotas dažādas metodes: 
garīdznieku-ekspertu (N=12) struktūrintervijas, tradicionālo reliģisko 
konfesiju pārstāvju (N=300) anketēšana. Pētījumā iegūtie dati tika apstrādāti 
izmantojot SPSS programmas Faktoru un Klasteru analīzi. 

 
Kvalitatīvajā pētījuma daļa: struktūtintervijas , kurās piedalījās 12 

garīdznieki- eksperti, no Latgales un Zemgales novadiem, kuri pārstāv piecas 
tradicionālās reliģiskās konfesijas: luterāņus, katoļus, pareizticīgos, baptistus 
un vecticībniekus Intervējot garīdzniekus autore vēlējās noskaidrot 
tradicionālo reliģisko konfesiju pārstāvniecību divos Latvijas novados: 
Latgalē un Zemgalē. Uz šo jautājumu visas atbildes bija viennozīmīgas. 
Proporcionālā ziņa abi novadi ir atšķirīgi. 

 
 Ir novērojama sekojoša tradicionālo reliģisko konfesiju 

proporcionālā sadale ranžējot pēc draudžu un ticīgo cilvēku skaita. Latgalē par 
dominējošām konfesijām augošā secībā tika uzskatītas: Romas katoļu, 
vecticībnieku, pareizticīgo, Evaņģēliski luteriskā, baptistu , bet Zemgalē: 
Evaņģēliski luteriskā, Romas katoļu, pareizticīgo, baptistu, vecticībnieku 
.(Sk.7.tabulu.) 
 
 
Tabula 7.Tradicionālu reliģisku konfesiju pārstāvniecība Latgales un 
Zemgales novados(ranžējums pēc garīdznieku ekspertintervijās sniegtajiem 
faktiem).  
 

Nr. Latgale  Zemgale 
1. Romas katoļu Evaņģēliski luteriskā 
2. Vecticībnieku Romas katoļu 
3. Pareizticīgo Pareizticīgo 
4. Evaņģēliski luteriskā Baptistu 
5. Baptistu Vecticībnieku 

 
 
 



 

 

Strukturēto interviju pamatā ir desmit standartjautājumi, kas sadalīti 2 
blokos. 

 1. bloks, kurš nosacīti nosaukts par „Dzimtes kategorijas” satur 2 
kategorijas: feminitāte, maskulinitāte. 

 2. bloks nosacīti nosaukts „Garīgās kultūras kategorijas” un satur 3 
kategorijas: simboli, normas ,vērtības. 
 

Lai interpretētu intervējamo atbildes un konstruktīvi izdalītu kategorijas, 
tika izveidota tabula, kura atbilst divu bloku nosacītajiem nosaukumiem. 
(Sk.8.tabulu.) 

 
Tabula 8.Latvijas tradicion ālo reliģisko konfesiju garīdznieku intervij ās 
izšķirtas dzimtes un garīgās kultūras kategorijas 

 
 
Ko-
di 

 
Citāti no intervij ām 

 
Dzimtes  

kategorijas 

Garīgās 
kultūras 
kategorij
as 

 
P.Z. 

Dievmāte ir Svēta un mēs pielūdzam. Dievmātei ir ļoti 
liela loma. 
Baznīcā ir Svētās Dievmātes Marijas gleznas. Baznīcā 
ir kā Jēzus Kristus  
Katoļiem, Krusts kā Kristus uzupurēšanās simbols.  
Mācītājam jābūt vīrietim. Jau no Jēzus Kristus laikiem. 
Apustuli ir devuši Dievam zvērestu un tie ir vīrieši. 
Katoļiem ir savas uzvedības normas. Normas attiecās 
uz visiem: ticīgām sievietēm un vīriešiem. Pie 
pareizticīgiem vispār nevar sievietēm ienākt biksēs un 
bez lakata Pie baznīcas durvīm ir sarakstīts kā 
jāuzvedas baznīcā. Laulātiem jākrista arī savu 
bērniņu.  
Jācenšas izpildīt Dieva baušļus, regulāri apmeklēt 
dievkalpojumus, piedalīties grēksūdze, izpildīt svētos 
sakramentus. 

 
Feminitāte 
 
Maskulinitā 
te 
 
 
 
 
 
 
 

 
Simboli  
 
Normas  
 
 
 
 
Vērtības 

V.M Dievmāte – mīloša māte  
Dievs ir mīlošais tēvs  
Cilvēki dzīvo virtuālā dzīvē. Viss kļūst nedabisks: 
ēdiens, attiecības, jūtas. 
Kristīgs cilvēks ciena dzīvi, visu dzīvo, ko Dievs ir 
radījis. Mūsu pasaules problēma – dzīve aiziet no 
dzīves. Mūsu laikos reālā dzīve aiziet.  

Feminitāte 
Maskulinitā 
te 

Simboli  
 
 
Normas  
 
Vērtības 

R.O. Dievmāte –ir cilvēks, kas izcieta lielas grūtības un 
viņai ir daudz titulu, bet viņa ir cilvēks un Dieva Māte. 
 Katoļu reliģijā kā visiem kristiešiem ir noteicošais ir 
Trīs personīgais Dievs-tēvs  

Feminitāte 
 
Maskulinitā 
te 

Simboli  
 
Normas 
 



 

 

Galvenais ir krietna goda sirds un tikumiska uzvedība 
Jēzus Kristus ir austākā virsotne. 
 Tas dod cilvēkam iespēju būt laimīgam un pārejos 
darīt laimīgus 

 
 
Vērtības 

A.N. 
 

Katrs cilvēks, kas lūdzās izvēlās to tēlu, kuru uzskata 
par piemērotu kādai konkrētai situācijai. Piemērām , 
sieviešu un bērnu aizstāvēja ir Dievmāte Marija. 
Cilvēki, kas uzskata sevi par ticīgiem ievēro dažās 
uzvedības normas. Ārējais izskats atbilst tai vietai kur 
cilvēks atrodas. Baznīca ir tā vieta kur jāģērbjas 
pieticīgi un kārtīgi. Sieviešu apģērbā noteikti jābūt 
lakatam, jo dievnamā sievietes nedrīkst atrasties ar 
nenosegtu galvu. Tradicionālais sieviešu apģērbs : 
svārki un kleita. Vīriešiem īpašu prasību nav. 
Pareizticībā nekad par mācītājiem nebija sievietes un 
domāju tuvākajā laikā nekas nemainīsies. 

Feminitāte 
 
 
 
 
 
Maskulinitā 
te 

Simboli 
 
 
Normas 
 
 
Vērtības 
 
 

V.I   
 

Visas lūgšanas vērstas uz Dievu Tēvu, Dievu Dēlu un 
Svēto Garu. Svētajos rakstos ir teikts, ka par 
garīdznieku var būt tikai vīrietis, nevar būt sieviete.. Es 
domāju tas arī nemainīsies.  
Baptistiem tas ir Krusts, Bībele, Svētie raksti. 
Dvēsele un prāts virzīts uz Dievu un kas ikdienā dzīvo 
„gar īgo dzīvi”. 

 
Feminitāte 
 
Maskulinitā 
te 

Simboli  
 
Normas  
 
Vērtības 

G.S. Vecticībnieku baznīcā ir Dievmāte un Jēzus Kristus. 
Tie ir tādi Mātes un Dēla un Tēva simboli. Mātes un 
Tēva simboli ir loti svarīgi. Dievmāte ir viens no 
svarīgākiem simboliem kristietībā  
Cilvēks zinot, ka uz baznīcu ejot speciāli apģērbts 
nepienācīgi, tad tas ir viņa pāri nodarījums un tas nav 
pareizi, tas tiek nosodīts. Vecticībniekam vīrietim 
jānēsā bārda, ja tā nav tas skaitās - grēks. Sievietei 
jāapsedz galva ar lakatu. Sieviete nedrīkst nogriezt un 
krāsot matus, lietot kosmētiku.  
Garīgā kultūra nozīmē visas Dieva baušļu izpildīšanu. 
Vecticībnieki pieturās pie vecām tradīcijām. Daudz kas 
no vecajām tradīcijām ir zaudēts. To var izskaidrot ar 
garīgās kultūras nepietiekamību visās cilvēku dzīves 
jomās. Vecticībniecība ir īpaša ar savām vecajām 
tradīcijām. 

 
Feminitāte 
 
Maskulinitā 
te 

Simboli  
 
 
 
Normas  
 
 
 
 
Vērtības 

T.R.
. 

 

Dievmātei Marijai ir neapšaubāms dievišķums , bet tas 
nav par iemeslu pielūgšanai 
 Luterāņi ir br īvi un atklāti pret visādām kultūras, 
mākslas un mūzikas jomām. Tas pieder pie Luteriskās 
baznīcas pamatprincipiem. Vispār kultūra, mūzika un 
māksla ir saistīta ar skaistuma izpratni un tās kopšanu 
sevī. Luteriskā baznīca ir atvērta visam garīgam, 
dažādās tās izpausmes jomās. 
Luterāņiem nav normu vai noteikumu , kas saistīti ar 

Feminitāte 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simboli  
 
 
 
 
Normas  
 
 
 



 

 

ārējo izskatu vai ģērbšanas stilu. Luterāņiem nav tādu 
īpašu ierobežojumu vai kādu konfesionālo pazīmju vai  
normu vai kā to sauc -  rituālos tērpu. Jānāk kā uz 
svētkiem normāli apģērbts. 
 Dzīvi veidot pamatojoties uz Jēzus Kristus 
pamācībām. Bībeliski tas ir tas, kas cenšas sekot, kas 
cenšas iedzīvināt dzīve kristietības pamatprincipus. Ja 
cilvēks ar gribu un domu to dara. 

 
 
Maskulinitā 
te 

 
 
Vērtības 

V.A  Dievmāte ir izpelnījusi godu būt par Dieva māti, bet 
viņa ir cilvēks, viņu par to ciena, bet viņa parastā 
sievietes, nav jāpielūdz cilvēku Dievs sievieti veidoja 
īpaši. Viņa arī vairāk pakļauta dažādiem 
kārdinājumiem.  
Baptistiem Dievs ir Jēzus Kristus. Latvijā Sieviešu – 
pastaru nav, taču Pasaulē tādi precedenti ir.  
Vecā Derībā sievietei nebija tiesības ienākt baznīcā, 
bet lūgšanas baznīcā vadīs tikai vīrieši. 
 Jāmīl Dieva tēlu, kas ir manī.  
Cilvēka uzvedības normas nosaka noteikumi, kuri 
pieņemti baznīcā un kurus draudzes locekļiem jāpilda. 
Galvenais lai ienākot Dieva namā cilvēks izskatās 
kopts.Sievietēm ir jāģērbjas savādāk.  
Ģērbšana pieticīgi ar kauna izjūtu. Lai sieviete 
nekārdina vīrieti. 

Feminitāte 
 
 
 
Maskulinitā 
te 

 
Simboli  
 
 
 
 
 
Normas  
 
Vērtības 

V.S.  Lūgšana kā vārdu simboli. Tika saglabātas dažāda 
veida lūgšanas senie valodu simboli. Dievmāte ir viens 
no svarīgs simbols kristietībā. Veca slavu valoda ir 
Dievam veltīta lūgšanas valoda. Veco slavu valodas 
lūgšanas ir simboliska.  
Sievieti arī var ievēlē par mācītaju, bet tikai tad ja nav 
piemērota vīrieša.Lūgšana notiek ne konkrētai 
personai, bet vispār augstākai Varai. Visas valodas ir 
garīgas kultūras pērles. Jāskatās kādas ir vērtības, lai 
saglabātu tradīcijas, jāskatās lai būtu garīgas kultūras 
pārmantošana. 

 
 
Feminitāte 
 
Maskulinitā 
te 

 
Simboli  
 
 
 
Normas  
 
Vērtības 

P.E. Latvijā nav sieviešu – pastaru. Zinu, ka baptistu 
pastarpes sievietes ir Zviedrijā, Sievietes prāvietes- jā, 
bet priesteri- nē. 
 Bībelē ir noteikt, ka pastars ir vīrietis. Mūsu kultūra 
vai tradīcijā tā ir pieņemts. 
Pastāv tādi kā nerakstītie noteikumi , jo tas nosaka 
cilvēka attieksmi pret Dievu un pret Dieva baznīcu. 
Puišiem un meitenēm jāiet pieticīgajā apģērbam. 
Krievu baptistu draudzēs precētās sievietes jābūt 
lakatam uz galvas. 
 

Feminitāte 
 
 
Maskulinitā 
te 

Simboli  
 
 
 
Normas  
 
Vērtības 



 

 

R.K Luteriskajā baznīca nav pieņemti tādi paši reliģiskie 
simboli kā citās kristīgās konfesijās. Pārsvarā tas ir 
Krusts. 
Uz dievkalpojumiem nāk tie, kas piederīgi pie 
draudzes, kas pieder pie kristīgās garīgās dzīves. Tā ir 
viņu ikdienas nepieciešamība.Kā jāuzvedas baznīcā, 
mūsu baznīcā striktu aizliegumu nav. Luterāņu 
liturģijā piedalās sievietes. 
Lūgšanās saistītas ar Trīsvienību: Dievs Tēvs, Dievs 
Dēls un Dievs Svētais gars. Tas evaņģēliski luteriskas 
baznīcas pamat nostāja. Nekādu citu simbolu mēs 
neatzīstam 
Kristīgā dzīve ir ceļš. „Es ceļš un patiesība”. Tā ir 
kustība uz priekšu un uz augšu. Ideālu cilvēku nav. 
Kristīgā baznīca nav svēto cilvēku kopa - bet saucās 
svēto baznīcu. 

 
 
 
Feminitāte 
 
Maskulinitā 
te 
 

Simboli  
 
 
 
Normas  
 
 
 
 
Vērtības 

A.V  Katoļiem ir Dievmāte aiz Kristus kā uzvedības 
etalons.  Katoļi baznīcu uzskata par Māti. Kristīgās 
baznīcas 1. gadsimtā tradīcijas bija saistītas ar 
sievietes vietu sabiedrībā: statusu. Lakats nozīmē es 
piederu vīram un viņš rūpējās par mani. Bez lakata – 
sieviete atvērta attiecībām. 

Katoļu baznīckungi būs tikai vīrieši. Kristus – vīrietis. 
Tas ir priesterības galvenais noteikums. Priesteris 
reprezentē Kristu. 
Lūgšanas, kas arī veido sievišķīgo tēlu. :Marija minēta 
kā baznīcas simbols.  
Teoloģijā saistība ar svēto sakramentu. Dievs - dēls, tā 
ir Dieva atklāsme, tas ir būtiski  un līdzīgi tai Baznīca 
pasludina garīgās dzīves pakārtošanu 

Feminitāte 
 
 
 
 
 
Maskulinitā 
te 
 
 
 
 
 
 
 

Simboli  
 
 
 
 
Normas  
 
 
 
 
Vērtības 

 
 

Lai noskaidrotu tradicionālo reliģisko konfesiju ekspertu uzskatus par 
garīgās kultūras vērtībām, simboliem un normām, tika uzdoti jautājumi, kas 
balstīti uz tradicionālo konfesiju pieņemtajām teoloģiskajām dogmām. Visās 
tradicionālajās reliģiskajās konfesijās Latvijā Krustu uzskata par garīgo 
simbolu. To arī apliecināja intervētie garīdznieki. Svētbildes kā garīgās 
kultūras simbols ir Romas katoļu, pareizticīgo un vecticībnieku garīgo 
mākslas simbolisko tradīciju pamatā. (Sk.9.tabulu) 
 
 
 
 
 



 

 

Tabula 9.Latvijas tradicion ālo reliģisko konfesiju pārstāvju grupu gar īgās 
kult ūras un dzimtes kategorijas (pēc garīdznieku-ekspertu intervijām)  
 

Nr.                             Apgalvojumi 
 
 

Dzim 
tes 
kate- 
gorijas 

Garīgās 
kult ūras 
kategori 
jas 

1 Dieva pielūgšana  S 
2 Bībeles lasīšana  S 
3 Krusta zīmi nēsāšana  S 
4 Piederība baznīcas draudzei  V 
5 Laulāšanās baznīcā  N 
6 Bērnu kristīšana baznīcā  N 
7 Bērnu Svētdienas skolu apmeklēšana  N 
8 Ticība Dievam  V 

9 Kristības  N 
10 Dieva baušļu pildīšana  V 
11 Svētās Dievmātes svētbildei jābūt mājās F S 
12 Jēzus Kristus svētbildei jābūt mājās M S 
13 Sieviete varētu būt par mācītāju  F N 
14 Mācītājs var būt tikai vīrietis M N 
15 Lūgšanās jāvērsties pie Svētās Dievmātes F S 
16 Lūgšanās jāvērsties pie Jēzus Kristus M S 
17 Sievai jāpakļaujas  vīram F V 
18 Vīrietim jābūt „ģimenes galvai” M V 
19 Sievietei vairāk laika jāvelta bērnu 

audzināšanai, nekā vīrietim 
F V 

20 Vīrietim jāpārvaldaģimenes finanses M V 
21 Sieviete var būt  līdere F N 
22 Lēmumu pieņemšanā vīrieša vārds ir 

izšķirīgais 
M N 

23 Sievietei jābūt pavārda sargātāju F V 
24 Vīrietis var izmantot bērna kopšanas 

atvaļinājumu 
M V 

25 Sievietei vairāk laika jāvelta ģimenei, 
nevis karjerai 

F V 

26 Vīrietis ir ģimenes apgādnieks M V 



 

 

27 Sievietei nākot uz baznīcu, nav jāģērbjas 
biksēs 

F N 

28 Vīrietis drīkst būt agresīvs M N 

29 Sievietei jābūt līdzjūtīgai F N 

30 Vīrietis nedrīkst raudāt M N 

 
Saīsinājumu atšifr ējumi: 
Dzimtes kategorijas : F-femīnitāte, M -maskulīnitāte, 
Garīgās kultūras kategorijas: S-simboli, N-normas, V-vērtības. 

 
Saskaņā ar promocijas darbā izvirzīto kvalitatīva pētījuma mērķi, 

autore vēlējās noskaidrot kā garīgā simbolika iespaido ticīgo cilvēku dzimtes 
reprezentāciju. Tradicionālas reliģiskajās konfesijas , atšķirībā no citām, 
izmanto ne tikai Dieva-tēva, Dieva –Dēla tēlaino simboliku, bet arī Dievmātes 
svētbildes un ikonās.  

 
Tieši šajās reliģiskajās konfesijās uzsver, ka „mātes” tēls ir ļoti 

nozīmīgs. Romas katoļu baznīcās ir Dievmātes altāris, kura nav Evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā un baptistu baznīcā, Romas katoļu , pareizticīgo un 
vecticībnieku Svētajos rakstos jau no senajiem laikiem līdzās „Svētajiem 
vīriem” – apustuļiem, godina arī „Svētās sievas” – Dieva pielūdzējas.  

 
Senajās garīgās tradīcijās ir  tādi „v īrišķības” simboli kā: Dieva-Tēva 

, Dieva – Dēla un Svēto apustuļu tēlu simboliem, pastāv arī „sievišķības” 
simboli : Dievmātes un Marijas Magdalēnas. Par garīgās kultūras verbāliem 
simboliem tiek uzskatītas arī ticīgo cilvēku lūgšanas. Lūgšanām ir simbolisks 
pamats, jo to verbālā izpausme saistīta ar noteiktu vārdu salikumu.  

 
 

Ticīgo cilvēku svarīgākās lūgšanas saistītas ar Dievu-Tēvu (lūgšana 
„Tēvs mūsu”), Dievu-Dēlu (lūgšana „ Jēzum Kristam”) un Dievmātei ( 
lūgšana „ Jaunavai Marijai”) un citas. Tikai trijās pārstāvētās tradicionālajās 
reliģiskās konfesijās - Romas katoļu, pareizticīgo un vecticībnieku ir visas trīs 
lūgšanas. Evaņģēliski luteriskā un baptistu konfesijās Dievmāte nav atzīta par 
Svēto, un to nepielūdz. 

 



 

 

Garīgās kultūras simboli dažādas tradicionālās reliģiskajās konfesijās 
ir atšķirīgi. Mākslas garīgie simboli, tādi kā svētbildes, ikonas, krusti 
dievkalpojuma rituālu piederumi raksturīgi Romas katoļu, pareizticīgo un 
vecticībnieku reliģiskajām konfesijām. Šie garīgie simboli saistīti ar reliģisko 
konfesiju senajām tradīcijām. Tieši ar simbolu palīdzību ticīgie cilvēki labāk 
apzinās savu piederību pie konkrētās konfesijas. Piemēram, Krusts ir zīme, ka 
cilvēks ir kristis. Visiem kristiešiem visā pasaulē Krusts kā garīgais simbols 
nozīmē ļoti daudz. 

 
Dzīves garīgās vērtības ticīgam cilvēkam saistītas ar mīlestību pret 

Dievu un cilvēkiem. Intervijas laikā tika noskaidrotas garīgās kultūras 
normas. Ticīgo cilvēku normatīvā uzvedības normas baznīcā ir strikti 
noteikta. Romas katoļu, Pareizticīgo un vecticībnieku baznīcā šīs normas ir 
rakstiski fiksētas pie baznīcas durvīm. Pārsvarā šīs normas attiecās uz 
sievietēm. Sieviešu ārējais izskats ienākot baznīca ir atbilstošs senajām 
tradīcijām: viņai obligāti jābūt svārkos un lakatā. Garīgās kultūras vērtības 
abu dzimumu mijattiecīās (kristīgās ģimenēs) balstās uz Dieva baušļu 
ievērošanu un savstarpējo mīlestību un cieņu.  

 
Garīdznieki no visām tradicionālajām konfesijām atzina, ka garīgo 

tradīciju saglabāšanai ir ļoti liela nozīme. Taču runājot par nemainīgu tradīciju 
saglabāšanu, domas bija atšķirīgas. Pareizticīgie un vecticībnieki uzskatīja, ka 
tradīcijām jābūt nemainīgām, jo tā ir rakstīts Svētajos Rakstos. Savukārt 
luterāņi un baptisti uzskata, ka tradīcijas var saglabāt, tikai pielāgojot tās 
mūsdienu situācijai. Jauniešu piesaistīšana reliģiskai konfesijai nosaka, lai tā 
pielāgojas viņu interesēm un vērtībām, lai uzvedības normas nebūtu tik 
stingras kā pirms dažēm desmitgadēm.  

 
Katoļu konfesijas garīdznieki uzsver, ka baznīca daudz dara lai 

piesaistītu jauno paaudzi, taču tas neskar garīgo tradīciju būtību. 
Vecticībnieku baznīcās sievietēm norādītas speciālās vietas: baznīcas kreisā 
puse. Sievietēm nedrīkst pienākt pie altāra, jo viņas nevar būt ne par 
mācītājiem, ne par mācītāja palīgiem. Izņēmums ir Evaņģēliski luteriskā 
konfesijā, kur ir četras sievietes – mācītājas. Kaut gan pēdējās desmitgadēs arī 
šajā konfesijā nebija ordinēta neviena sieviete. Kā izņēmums ir vecticībnieku 
baznīcas, kur mācītāju ievēl draudzes locekli, bet arī tikai tādā gadījumā ja 
nav piemērotas vīriešu dzimuma kandidatūras.                              

 



 

 

Daži uzvedības normatīvie elementi visās kristīgās konfesijās ir līdzīgi: 
neskatoties uz dzimuma piederību, baznīcā jānāk kārtīgi un tīri saģērbtiem, 
nevar sarunāties dievkalpojuma laikā, nevar traucēt citiem lūgties. Sabiedrībā 
notiekošās pārmaiņas skar gan reliģisko konfesiju garīgās kultūras tradīcijas, 
gan cilvēku priekšstatus par dzimti.  
  

Darba autore, izmantojot intervijās iegūtos faktus un izveidojot 
anketu vēlējās noskaidrot cik lielā mērā tradicionālo reliģisko konfesiju 
pārstāvju dzimtes reprezentāciju iespaido tādi noteicošie sociālās vides faktori 
kā vecums, dzimums, izglītība, tautība, reliģiskā piederība, dzīves vieta 
noteiktā Latvijas novadā (Latgalē vai Zemgalē), ģimenes stāvoklis.  
  

Anketas „pases datos” šie respondentu parametri tika iekļauti, taču 
izlases veidošanā tie nebija ņemti vērā. Lai noskaidrotu kādi no sociālajiem 
vides faktoriem varētu iespaidot tradicionālo reliģisko konfesiju pārstāvju 
dzimtes reprezentācijas īpatnību izpausmi aptaujas rezultāti tika salīdzināti 
SPSS programmas  Kross tabulās. Tika veikta septiņu sociālās vides faktoru 
χ{ EMBED Equation.3  } datu salīdzinošā analīze, kas atklāja, ka tikai divi no 
septiņiem faktoriem varētu būtiski ietekmēt dzimtes reprezentācijas īpatnības.  

 
Kā pirmais faktors, kurš sakrīt 21  gadījumā, kur χ{ EMBED Equation.3  

}<0,05 – respondentu reliģiskā piederība un otrais faktors ar 15 sakritības 
gadījumiem ,kur  χ{ EMBED Equation.3  }<0,05 - respondentu  tautība. 
Tādejādi, var secināt, ka šie divi faktori raksturo respondentu kultūras vidi, 
kas pēc darba autores uzskatiem vairāk varētu būt attiecināta uz tādu īpašu 
kultūras veidu kā garīgā kultūra, jo visi respondenti apliecināja savu piederību 
kādai no piecām Latvijas  tradicionālajām reliģiskajām konfesijām.  

 
Kross tabulās iekļautie χ{ EMBED Equation.3  }<0,05 radītāji parāda , 

kuri no sociālās vides faktoriem ir noteicošie un varētu ietekmēt pētāmo 
parādību.(Sk.10.tabulu.) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Tabula 10.Latvijas tradicion ālo reliģisko konfesiju pārstāvju dzimtes 
reprezentācijas īpatnību noteicošo faktoru Kross tabulas (χ{ EMBED 
Equation.3  }) rādītāji  
 

Sociālās vides faktori  
     
Nr. 

Vecums Dzimums Izglītība Tautība Reliģiskā 
piederība 

Novads Ģimenes 
stāvoklis 

1  0,01      
2 0 0   0,009  0,001 
3 0,01 0,03   0   
4 0 0  0,01 0  0,004 
5    0,02 0   
6 0,03       
7 0 0,04 0,02 0,003 0,003  0 
8 0  0,012  0,012  0 
9 0,02 0,01   0,026  0,001 
10     0,004  0,04 
11    0 0   
12  0,022 0,038 0,001 0 0,006 0,002 
13    0 0     

0,039 
0,003 

14  0,025  0,008 0 0,019  
15 0 0,05 0,004 0 0  0 
16 0  0,006  0,001 0,004 0 
17    0,01 0,001   
18        
19 0,005       0,019 0,028 0,037 0,003 
20  0,011 0 0,001 0,002   
21   0,01     
22    0,02 0,003   
23   0,007    0,001 
24    0,044    
25   0,022 0,002 0,001   
26        
27   0,014 0 0   
28    0,001 0,001   
29  0,034      
30        

Kopā 
gadījumi  

      10        11      10       16        21        5        12 



 

 

 
 Tātad pārliecinošs ir promocijas darbā izvirzītais pieņēmums, ka tieši 
garīgai kultūrai ir mijsakarības ar dzimtes reprezentāciju. Garīgā kultūra ir 
dažādu kategoriju kopums. Kā nākamais analīzes solis ir garīgās kultūras 
kategoriju izšķiršana , izmantojot SPSS programmas Faktoru analīzi 
noskaidrot kādas kategorijas tiks izdalītas veicot faktoru izlasi un rotāciju.  

 
Datu apstrādes rezultātā tika noskaidroti dzimtes reprezentāciju 

ietekmējošie faktori, kas parādīti, izmantojot adekvātās izlases KMO(Kaiser-
Meyer-Olkin) kritēriju,  kura rādītāji ir liel āki par 0,5. Šie radītāji raksturo 
Faktora analīzes atbilstību pētījuma izlasei . Tātad tika noskaidrots, ka tādas 
garīgās kultūras kategorijas kā simboli, normas un vērtības, var ietekmēt 
Latvijas tradicionālo reliģisko konfesiju pārstāvju dzimtes reprezentācijas 
izpausmes īpatnības 

 
 Visas kategorijas tika nosacīti nosauktas atbilstoši izvirzītajam pētījuma 

pieņēmumam ka pirmais faktors  nosacīti attiecās uz „simbolisko dzimtes 
reprezentāciju”, otrais faktors  uz „normatīvo dzimtes reprezentāciju”, trešais 
faktors  uz „vērtīborientējošo dzimtes reprezentāciju” . 

 
Faktorizācijas procesā izdalītie  KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) kritēriji  tika 

apkopoti un attiecīgi noformēti  tabulā , kas parādīts dzimtes reprezentēācijas 
īpatnību ietekmējošo faktoru kā atšifrējumos:   

 
1.faktors – „simboliskā dzimtes reprezentācija”. 
2. faktors – „normatīvā dzimtes reprezentācija”. 
3. faktors – „vērtīborientējošā dzimtes reprezentācija” (Sk. 11.tabulu.) 
 

Pēc darba autores domām, tieši šāda raksturojuma struktūra ļauj 
noskaidrot tradicionālo  reliģisko konfesiju pārstāvju dzimtes reprezentācijas 
īpatnības, kas atklājas mijsakarībā ar  garīgās kultūras kategorijām. Lai 
parādītu atšķirību starp šo kategoriju un faktorizācijas procesā izšķirtajiem 
faktoriem tika izveidota salīdzinošo datu tabula, kas parāda kādas ir 
mijsakarības garīgās kultūras kategorijas.(Sk. 12.tabulu.)   
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Tabula 11.Latvijas tradicion ālu reliģisku konfesiju pārstāvju dzimtes 
reprezentācijas īpatnību ietekmējošie faktori. 

Dzimtes reprezentēāciju 
īpatnību ietekmējošie faktori 

 
Apgalvojumi 

1. 2. 3. 
Kristības     
Bībeles lasīšana    
Krusta zīmi nēsāšana    
Laulāšanās baznīcā    
Piederība baznīcas draudzei  ,577  
Bērnu kristīšana baznīcā  ,510  
Bērnu Svētdienas skolu apmeklēšana  ,500  
Mācītājs var būt tikai vīrietis  ,539  
Svētās Dievmātes svētbildei jābūt mājās    
Dieva baušļu pildīšana    
Dieva pielūgšana ,655   
Jēzus Kristus svētbildei  jābūt mājās ,536   
Lūgšanās jāvēršās pie Jēzus Kristus ,611   
Lūgšanās jāvēršās pie Svētās Dievmātes  ,529   
Sieviete varētu būt par mācītāju    
Sievai jāpakļaujas  vīram   ,682 
Vīrietim jābūt  „ģimenes galvai”   ,612 
Vīrietim jāpārvalda ģimenes finanses   ,565 
Lēmumu pieņemšanā vīrieša vārds ir izšķirīgs   ,621 
Sievietei jābūt  pavārda glabātajai     
Sievietei ,nākot uz baznīcu nav jāģērbjas 
biksēs 

   

Ticība Dievam    
Vīrietis drīkst  būt agresīvs     
Vīrietis nedrīkst raudāt     
Vīrietis var izmantot bērna kopšanas 
atvaļinājumu 

   

Sieviete var  būt līderis     
Sievietei jābūt līdzjūtīgai     
Sievietei vairāk laika jāvelta ģimenei nevis 
karjerai 

   

Sievietei vairāk laika jāvelta bērnu 
audzināšanai, nevis vīrietim 

   

Vīrietis ir ģimenes apgādnieks    



 

           

 
 
 
 
 
 
Tabula 12.Latvijas tradicion ālo reliģisko konfesiju pārstāvju grupu gar īgās kultūras kategoriju vidējo 
lielumu salīdzinošie dati 
 

Novadi Latgale Zemgale 
Vid. lielumi M (s) (%)  M(v)  (%) M(n)  (%) M (s) (%) M(v)  (%) M(n)  (%) 
Dzimumi Siev. Vīr. Siev. Vīr. Siev. Vīr. Siev. Vīr. Siev. Vīr. Siev. Vīr. 
Luter āņi 53,3 55,6 60 62,2 45 33,3 46,7 28,9 62,2 44,4 38,3 24,2 
Katoļi 73,3 57,8 71,1 66,6 58,3 43,4 37,8 31,1 75,5 62,2 41,7 21,7 
Pareizticīgie 62,2 57,8 66,6 73,3 41,7 50 68,9 13,3 57,8 48,9 48,3 18,3 
Baptisti 66,6 68,9 71,1 84,4 55 66,7 42,2 68,9 60 73,3 40 51,7 
Vecticībnieki 62,2 95,5 64,5 68,9 50 65 46,7 60 62,2 62,2 38,4 46,7 
 
 
Saīsinājumu atšifr ējums:  
M -vidējais aritmētiskais rādītājs; 
s- s simbols; 
v - vērtība;  
n- norma;  



 

         

Analizējot anketas datus, var spriest par Latvijas tradicionālo reliģisko 
konfesiju garīgās kultūras simbolu, vērtību , normu nozīmīgumu. Situācijas 
analīzei darba autore izvēlējās pārskatāmus attēlus, kas parāda starpgrupu 
dinamiku šajā jautājumā. (Sk. 22,23,24.attelus.). 
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26.attēls. Latvijas tradicion ālo reliģisko konfesiju pārstāvju grupu gar īgās 
kult ūras simbolu salīdzinošie dati 
 
 

Garīgās kultūras simbolisms parādīts izvēloties apgalvojumus par 
reliģiskā kulta zīmēm un simboliem, kas iekļauti anketas 1.,2.,3. jautājumā. 
Analīzes rezultāti interpretēti salīdzinot iegūtos datus pēc kritērija: >50% vai 
<50%. 
 

• Pēc rādītāja M(s) >50% iekļaujas tādas grupas: luterāņu sievietes 
(53,3), un vīrieši(55,6) no Latgales; katoļu sievietes (73,3), un vīrieši 
(57,8)no Latgales; pareizticīgo sievietes(62,2) no Latgales un (68,9) 
Zemgales un vīrieši (57,8);no Latgales baptistu sievietes (66,6)no 
Latgales un vīrieši (68,9)no Latgales un (68,9)Zemgales; 
vecticībnieku sievietes(62,2)  no Latgales: un vīrieši (95,5),(60)no 
Latgales un Zemgales.  

 



 

 

• Pēc rādītāja M(s) <50% iekļaujas tādas grupas: luterāņu sievietes 
(46,7)un vīrieši(28,9) no Zemgales; katoļu sievietes (37,8)un 
vīrieši(31,1) no Zemgales; pareizticīgo sievietes (13,3) no Zemgale; 
baptistu sievietes(42,2 )no Zemgales; vecticībnieku sievietes (46,7); 
no Zemgales(Sk. 26.att.) 

 
Tātad , garīgās kultūras simboli nozīmīgi visās tradicionālajās 

kristīgajās reliģijās, taču salīdzinošie dati atklāj,  ka vislielākais simbolisms 
piemīt  vecticībnieku un katoļu konfesiju pārstāvjiem. 
 

Tradicion ālu reli ģisku konfesiju p ārstavju gar īgas 
kult ūras normu sal īdzinošie dati
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27.att. Latvijas tradicion ālo reliģisko konfesiju pārstāvju grupu gar īgās 
kult ūras normu salīdzinošie dati 
 

Garīgās kultūras normas tika parādīts izvēloties apgalvojumus 
(anketas 5.,6.,9. jautājumos) par reliģiskā kulta normatīvo uzvedību, kas 
iekļauti. Analīzes rezultāti interpretēti, salīdzinot iegūtos datus pēc kritērija: 
>50% vai <50%. 
 
• Pēc rādītāja M(n) >50% iekļaujas šādas grupas: katoļu sievietes (58,3)no 

Latgales; pareizticīgo vīrieši (50)no Latgales; baptistu sievietes(55)  no 



 

 

Latgales: un vīrieši (66,7), (51,7)no Latgales un Zemgales; vecticībnieku 
sievietes (50) un vīrieši (65)no Latgales; 
 
 

• Pēc rādītāja M(n) <50% iekļaujas šādas grupas: luterāņu sievietes(45) ,  
(38,3) un vīrieši (33,3), (24,2)no Latgales un Zemgales; katoļu 
sievietes(41,7)  no Zemgales: un vīrieši (43,4), (21,7)no Latgales un 
Zemgales; pareizticīgo sievietes (41,7), (48,3) no Latgales un Zemgales 
un vīrieši (18,3)no Zemgales; baptistu sievietes(40) no Zemgales; 
vecticībnieku sievietes(38,4)  un vīrieši (46,7)no Zemgales (Sk. 27.attēlu) 
 
Katrā tradicionāla reliģiskajā konfesijā ir normatīvi uzvedības 

noteikumi, taču pētījumā iegūtie dati liecina, ka visstingrākie normatīvie 
priekšstati ir baptistiem un vecticībniekiem no Latgales novada. 
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28.attēls. Latvijas tradicion ālo reliģisko konfesiju pārstāvju grupu gar īgās 
kult ūras vērt ību salīdzinošie dati  
 

Garīgās kultūras vērtības tika atklātas (anketas 4.,8.,10. 
jautājumos),kas balstīti uz reliģiskajām dogmām par ticību kā garīgo vērtību. 
Analīzes rezultāti interpretēti salīdzinot iegūtos datus pēc kritērija: >50% vai 
<50%. 



 

 

 
• Pēc rādītāja M(v) >50% iekļaujas tādas grupas: luterāņu sievietes  (60), 

(62,2)  no Latgales un Zemgales, vīrieši (62,2)no Latgales; katoļu 
sievietes (71,1),(75,5) un vīrieši (66,6), (62,2)no Latgales un Zemgales; 
pareizticīgo sievietes (66,6), (57,8) no Latgales un Zemgales: un 
vīrieši(73,3) no Latgales; baptistu sievietes(71,1), (60)  un vīrieši(84,4), 
(73,3) no Latgales un Zemgales;  vecticībnieku sievietes(64,5), (62,2) un 
vīrieši(68,9), (62,2) no Latgales un Zemgales;  

• Pēc rādītāja M(v) <50% iekļaujas tādas grupas: luterāņu vīrieši (44,4)no 
Zemgales; pareizticīgo vīrieši (48,9); no Zemgales(Sk. 28.attēlu.) 

 
Garīgās kultūras vērtību salīdzinošie dati liecina, ka visās tradicionālajās 

reliģiskajās konfesijās šiem priekšstatiem ir augsti salīdzinošie rādītāji, taču 
visaugatākie ir katoļu un baptistu konfesiju pārstāvjiem. 

 
Lai noskaidrotu Latvijas tradicionālo reliģisko konfesiju pārstāvju 

dzimtes reprezentācijas mijsakarību ar nosacītiem faktoriem - simboliskā 
dzimtes reprezentācija, normatīvā dzimtes reprezentācija un vērtīborientējošā 
dzimtes reprezentācija tika izveidota SPSS programmas aprakstošās statistikas 
datu salidzinošā tabula, kur attiecīgiem faktoriem tika piešķirti īsākie 
nosaukumi:  

1.faktors „simboliskā dzimtes reprezentācija” – dzimtes simboli; 
2. faktors „normatīvā dzimtes reprezentācija” – dzimtes normas; 
3. faktors „vērtīborientējošā dzimtes reprezentācija” – dzimtes 
vērtības. 
 
Savukārt „dzimte” dalīta divās kategorijās : femīnā un maskulīnā. 

Tieši šo kategoriju nosaukumi izmantoti tālākā pētījuma analīzē.  
 
Pēc darba autores domām, šāda struktūra ļauj analizēt dzimtes 

reprezentācijas un garīgās kultūras mijsakarību tendences dažādu reliģisko 
konfesiju grupu pārstāvju priekšstatos, kas ir  promocijas darba hipotēzes 
pieņēmums. Anketas jautājumi no 11 līdz 30, strukturēti tā, lai respondentu 
atbildēs atklātu tradicionālo reliģisko konfesiju pārstāvju dzimtes un garīgās 
kultūras mijsakarību. Statistiskās analīzes salīdzinošie dati parādīti 
tabulās(Sk13.tabulu.



 

           

Tabula 13.Latvijas tradicion ālo reliģisko konfesiju pārstāvju grupu dzimtes un garīgās kultūras 
kategoriju salīdzinošie dati 
 

Novads Latgale 
Vid. lielumi M(f/s)  (%) M(m/s) (%) M(f/n)  (%) M(m/n)  (%) M(f/v)  (%) M(m/v)  (%) 
Dzimumi Siev. Vīr. Siev. Vīr. Siev. Vīr. Siev. Vīr. Siev. Vīr. Siev. Vīr. 
Luter āņi 30 13,4 53,3 40 70 76,7 23,4 13,3 48,4 33,3 66,7 55 
Katoļi 86,7 70 86,7 70 60 65 33,3 15 61,7 31,7 68,4 66,7 
Pareizticīgie 90 70 83,3 66,7 63,4 58,3 38,3 48,3 48,3 66,7 66,7 78,3 
Baptisti 3,4 10 60 63,4 58,4 65 46,7 33,3 75 61,7 75 85 
Vecticībnieki 90 93,3 83,3 93,3 70 81,7 38,3 51,7 66,7 70 78,3 85 
 

Novads Zemgale 
Vid. lielumi M(f/s)  (%) M(m/s) (%) M(f/n)  (%) M(m/n)  (%) M(f/v)  (%) M(m/v)  (%) 
Dzimumi Siev. Vīr. Siev. Vīr. Siev. Vīr. Siev. Vīr. Siev. Vīr. Siev. Vīr. 
Luter āņi 36,7 10 43,4 23,2 63,3 63,3 36,7 18,3 51,7 43,3 66,7 63,3 
Katoļi 53,3 63,3 56,7 66,7 66,7 53,4 36,3 38,3 68,3 36,7 86,7 56,7 
Pareizticīgie 80 20 76,7 33,4 56,7 63,3 55 56,7 63,4 53,3 88,4 78,4 
Baptisti 10 0 36,7 53,3 58,3 61,7 33,4 30 55 58,3 70 76,4 
Vecticībnieki 60 86,7 76,7 86,7 58,4 75 61,7 38,3 66,7 65 81,7 68,4 
 
Saīsinājumu atšifr ējumi:   
f/s - femīnie simboli, m/s-maskulīnie simboli; f/n- femīnās normas, m/n-maskulīnās normas; f/v– femīnās 
vērtības, m/v-maskulīnās vērtības 
 



 

         

Analizējot aptaujas datus var spriest par Latvijas tradicionālo reliģisko 
konfesiju dzimtes un garīgās kultūras kategoriju mijsakarības rezultātiem. 
Situācijas analīzei promocijas darba autore izvēlējusies pārskatāmus attēlos, 
kas atklāj arī starpgrupu dinamiku. Garīgās kultūras un dzimtes 
reprezentācijas kategoriju mijsakarība izmantojot sešus savstarpēji saistītus 
kategoriju salīdzinošie dati, kas tika atklāti dzimtes reprezentācijas īpatnību un 
garīgās kultūras mijsakarības rezultātā: 

 
1. femīni simboli ; 
2. maskulīni simboli;   
3. femīnas normas;   
4. maskulīnas normas;   
5. femīnas vērtības; 
6.  maskulīnas vērtības.   

 
Darba autore vēlējās skatīt dzimtes reprezentācijas īpatnības garīgās 

kultūras aspektā. Analizējot dzimtes psiholoģijas un garīgās kultūras 
teorētiskās koncepcijas, autore nonāca pie secinājuma, ka dzimtes un kultūras 
parādības konceptuāli ir savienojamas kategorijas. Lai analīze  un datu 
interpretācija būtu loģiski pakārtota tiek šķirtas 3 apgalvojumu grupas, kas 
raksturojās kā : 

 
1. femīnie simboli (f/s )– maskulīnie simboli (m/s); 
2. femīnās normas( f/n) – maskulīnās normas (m/n); 
3. femīnās vērtības (f/v )– maskulīnās vērtības (m/v). 

 
1. grupā ir apgalvojumi, kas saitīti ar garīgās kultūras simboliem. Šī 

moduļa jautājumi ļauj izprast garīgās kultūras tēlaino simbolu dzimtes 
reprezentācijas procesa veidošanā. Analizējot Latvijas tradicionālo reliģisko 
konfesiju pārstāvju garīgās kultūras femīno un maskulīno simbolu izvēli, var 
noteikt cilvēku neapzinātās izvēles tendences. Promocijas darba autores 
mērķis nav padziļināta psihoanalīze, bet aptaujas rezultātu interpretācija 
krosskulturāla pētījuma ietvaros. 

 
Apgalvojumi (11,12) saistīti ar garīgās kultūras mākslas simboliem. 

Tradicionālajās reliģiskajās konfesijās svētbildes ar Dievmātes- Jaunavas 
Marijas un Dieva Dēla - Jēzus Kristus tēliem ir garīgās kultūras simboli. Taču 
dažādās konfesijās šo simbolu nozīme ir atšķirīga. Pēc garīdznieku atziņām 
Dieva Dēla - Jēzus Kristus tēls (m/s) ir garīgās kultūras simbols visām 



 

 

reliģiskajām konfesijām, taču dažas konfesijas (luterāņi, baptisti) Dievmātes- 
Jaunavas Marijas tēlu (f/s)  neuzskata par garīgās kultūras simbolu. 

 
Apgalvojumi (15,16) saistīti ar garīgās kultūras valodas simboliem. 

Tradicionālajās reliģiskajās konfesijās lūgšanas uzskata par vienu no garīgās 
kultūras simbolu elementiem. Lūgšana ir vārdisko simbolu kopums, kas ļauj 
cilvēkiem vērsties pie Dieva. Tradicionālajās reliģiskajās konfesijās ir daudz 
dažādu lūgšanu. Promocijas darba autore jautājumā izmantojusi tikai lūgšanas, 
kas saistītas ar Dievmātes- Jaunavas Marijas un Dieva Dēla - Jēzus Kristus 
vārdu. Pēc garīdznieku atziņām Dieva Dēla - Jēzus Kristus vārdiskais 
simbols(m/s) ir garīgās kultūras simbols visām reliģiskajām konfesijām, taču 
dažas konfesijas (luterāņi, baptisti) Dievmātes- Jaunavas Marijas vārdiskais 
tēls (f/s) netiek uzskatīts par garīgās kultūras simbolu. 

 
2. grupā ir apgalvojumi, kas saistīti ar garīgās kultūras normām un 

uzvedības normatīvajiem standartiem. Jautājumi tika izvēlēti balstoties gan uz 
garīdznieku intervijām, gan psiholoģiskās zinātniskās literatūras avotiem par 
dzimumu sociālajām normām.  

 
Apgalvojumi (13,14) saistīti ar garīgās kultūras normām un 

normatīvajiem standartiem. Tradicionālo reliģisko konfesiju pārstāvju 
normatīvā uzvedība tiek īpaši regulēta. Pēc garīdznieku atziņām, cilvēkiem, 
kas pieder pie konkrētās konfesijas, ir jāuzvedas atbilstoši pieņemtajām 
normām. Tradicionālajās reliģiskajās konfesijās šīs normas ir atšķirīgas. 
Jautājums saistīts ar iespēju abu dzimumu pārstāvjiem būt par baznīcas 
vadītājiem – mācītājiem. Tradicionālo reliģisko konfesiju garīdznieku 
normatīvie standarti šajā jautājumā atšķiras. Piemēram, vecticībnieku 
konfesijā ir precedenti, ka sievietes kalpo baznīcā – bet tikai tad, ja šai vietā 
nav piemērota vīriešu dzimuma pārstāvja. Luterāņu mācītājas – sievietes 
Latvijā arī ir piecas, taču tās tika ordinētas vēl pagājušā gadsimta 70-gados. 
Citās tradicionālajās konfesijās par mācītajiem kalpo tikai vīrieši, bet katoļu 
baznīca – tikai tie, kas pieņem dzīvi celibātā.   

 
Apgalvojumi (21,22) nosaka garīgās kultūras normas, kā vīrieši un 

sievietes dala līderpozīcijas. Intervējot garīdzniekus promocijas darba autore 
vēlējās noskaidrot tradicionālo reliģisko konfesiju pārstāvju nostāju par abu 
dzimumu pārstāvju līderpozīcijām. Galvenokārt, garīdznieku atbildes bija 
saistītss ar abu dzimumu statusu ģimenēs. Galvenokārt, vīrieti par līderi 
ģimenē pozicionē baptisti un vecticībnieki, pamatojot to ar sievietes lielu 



 

 

slodzi pildot mājsaimnieces un mātes lomu. Taču luterāņu un pareizticīgo 
konfesiju garīdznieki uzsver, ka mājas darbus jāsadala starp abiem laulātiem, 
tad līderis ir tas, kur ir spējīgs to darīt. Jautājums par lēmuma pieņemšanas 
pirmtiesībām cieši saistīts ar līderību ģimenē. Taču lēmuma pieņemšana var 
izpausties kā netieša līderība, ko arī vēlējās izpētīt promocijas darba autore. 

 
Apgalvojumi (27,28) saistīti ar normatīvo uzvedību. Spriežot pēc 

intervēto garīdznieku, atzinumiem visstingrākās normas ir vecticībnieku un 
pareizticīgo reliģiskajās konfesijās. Normatīvie standarti šajās konfesijās 
vairāk attiecās uz sievietēm. Piemēram, vecticībnieku sievietēm lūgšanas 
namā ierādītas noteiktas vietas (Dievnama kreisajā pusē), sievietēm jāģērbjas 
tikai svārkos un galvā obligāti jābūt lakatam. Vīriešiem šajā konfesijā 
normatīvie standarti ir zemāki un viņiem vēlams neskūt bārdu un nāki baznīcā 
sporta biksēs. Līdzīgi normatīvie standarti ir arī pareizticīgiem, taču attiecībā 
uz vīriešiem normatīvo standartu nav. Katoļu garīdznieki intervijās uzsver , ka 
vēlams lai cilvēki ievēro vispārpieņemtās normas, taču stingru normatīvo 
aizliegumu nav.Tādi paši uzskati ir baptistu un luterāņu garīdznieku vidū.  

 
Apgalvojumi (29,30) saistīti ar normatīvās uzvedības stereotipiem. 

Intervējot garīdzniekus visstingrākie normatīvie stereotipi bija saistīti ar 
sieviešu un vīriešu uzvedību sabiedrībā. Tradicionālo reliģisko konfesiju abu 
dzimumu pārstāvjiem uzstādīti stingri normatīvie standarti attiecībās ar citiem 
cilvēkiem. Visu reliģisko konfesiju garīdznieki izteica domu, ka sievietēm 
jābūt līdzjūtīgām, bet vīriešiem jābūt stipriem un nedrīkst izpādīt savas 
emocijas.  

 
3.grupā ir apgalvojumi, kas saistīti ar garīgās kultūras vērtībām un 

tradicionālo reliģisko konfesiju pārstāvju pašvērtējumu. Jautājumi, kas tika 
iekļauti aptaujā ļauj raudzīties uz dzimtes reprezentāciju caur vērību prizmu. 
Promocijas darba autore uzskata, ka tāda tipa jautājumi dod plašāku iespēju 
interpretēt un analizēt respondentu uzskatus dažādu sociālo vērtību jomā un 
arī noteikt dzimumu reprezentācijas īpatnības pašvērtējuma jomā:   

 
Apgalvojumi (17,18) saistīti ar sociālajām vērtībām. Jautājumi parāda 

dzimumu sociālā statusa nozīmi ģimenē. Dzimumu lomu sociālās gaidas laika 
gaitā ir mainījušās, taču tradicionālo reliģisko konfesiju pārstāvjiem cienot un 
piekopjot garīgās kultūras tradīcijas, sociālās vērtības var būt visai atšķirīgas.  

 



 

 

Apgalvojumi (19,20) saistīti sievietes un vīrieša ieguldījumu ģimenes 
labklājībā. Darba autore vēlējās noskaidrot tradicionālu reliģisku konfesiju 
pārstāvju uzskatus par ģimenes labklājību kā vērtību. Ģimenes labklājība 
saistīta ne tikai ar finansiālu pārticību, bet arī ar vienotība bērnu audzināšanas 
jautājumos, ar ģimenes sociālajām vērtībām, kas joprojām ir pakārtotas 
dzimumu lomu gaidām. Tradicionālajās reliģiskajās konfesijās, spriežot pēc 
garīdznieku intervijām ir garīgās kultūras vērtību avots. 

 
Apgalvojumi (23,24) saistīti ar ģimenes mājokļa vērtībām. Mājoklis 

dod cilvēkiem drošības sajūtu, kā arī nosaka dzimumu mijattiecību kvalitāti. 
Pēdējos gados sociālās drošības jomā Latvijā parādījušās jaunas tendences, 
kas maina stereotipiskos uzskatus par dzimumu lomām pakārtotu cilvēku 
rīcību. Piemēram, vīrietis uzņemas atbildību par zīdaiņa kopšanu, tādējādi 
kļūst par pavarda sargātāju, bērna kopšanas atvaļinājuma laikā.  

 
 Apgalvojumi (25,26) dod iespēju salīdzināt tradicionālu reliģisku 

konfesiju sociālo vērtību prioritāšu izvēli. Mūsdienu sabiedrībā cilvēki vairāk 
laika pavada ārpus mājām, kas veido sociālo vērtību nozīmīguma spriedzi 
dzimumu mijattiecību jomā, ko sauc par lomu konfliktu. Neapšaubāmi 
vislielākā cilvēka dzīves vērtība ir pašrealizācija. Cilvēks izvēlās sev 
piemērotu dzīves veidu, profesiju, darbu, dzīves biedru un tml. Promocijas 
darba autore vēlējās noskaidrot tradicionālo reliģisko konfesiju pārstāvju 
priekšstatu īpatnības šajā jomā. 
           

 Pētījuma 2. modeļa realizācijas gaitā darba analīzes posms saistīts ar 
detalizētu divu sociāli psiholoģisku parādību mijsakarību konstatāciju. 
Lai noskaidrotu „femīno” simbolu dzimtes reprezentācijas īpatnības un garīgo 
kultūru mijsakarības rezultātus tika izveidota histogramma.(Sk. 29 attēlu.) 
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29.attēls. Latvijas tradicion ālo reliģisko konfesiju pārstāvju „fem īno” 
simbolu dzimtes reprezentācijas īpatnību mijsakar ības rezultāti  
 

Analīzē par Latvijas tradicionālo reliģisko konfesiju pārstāvju grupu 
dzimtes un garīgās kultūras „femīno” simbolu mijsakarību tika veikta divos 
diapazonos: 

• Pēc rādītāja M(f/s) >50%:katoļu sievietes (86,7), (53,3) un 
vīrieši(70), (63,3); no Latgales un Zemgales; pareizticīgo 
sievietes(90), (80)  no Latgales un Zemgales un vīrieši (70) no 
Latgales; vecticībnieku sievietes(90), (60)  un vīrieši: (93,3), 
(86,7) no Latgales un Zemgales; 

• Pēc rādītāja M(f/s) <50%: luterāņu sievietes(30), (36,7)  un 
vīrieši (13,4), (10) no Latgales un Zemgales; pareizticīgo vīrieši 
(20) no Zemgales; baptistu sievietes (3,4), (10 )un vīrieši (10), 
(0)no Latgales un Zemgales  

 
Lai noskaidrotu „maskulīno” simbolu dzimtes reprezentācijas 

īpatnību un garīgās kultūras mijsakarības rezultātus, tika izveidota 
histogramma.(Sk. 30 .attēlu.) 
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30.attēls. Latvijas tradicion ālo reliģisko konfesiju pārstāvju „maskul īno” 
simbolu dzimtes reprezentācijas īpatnību mijsakar ības rezultāti  
 
 

Analīzē par Latvijas tradicionālo reliģisko konfesiju pārstāvju grupu 
dzimtes un garīgās kultūras „maskulīno” simbolu mijietekmi tika veikta divos 
diapazonos: 

• Pēc rādītāja M(m/s) >50%- diapazonā. iekļaujas tādas grupas: 
luterāņu sievietes (53,3) no Latgales; katoļu sievietes (86,7), 
(56,7) un vīrieši(70), (66,7)  no Latgales un Zemgales; 
pareizticīgo sievietes (83,3), (76,7) no Latgales un Zemgales: un 
vīrieši(66,7) no Latgales; baptistu sievietes (60) un vīrieši no 
Latgales: un vīrieši (63,4) ,(53,3) no Latgales un Zemgales; 
vecticībnieku sievietes (83,3), (76,7) un vīrieši (93,3), (86,7)no 
Latgales un Zemgales;  

• Pēc rādītāja M(m/s) <50% diapazonā.: iekļaujas tādas grupas: 
luterāņu sievietes (43,4) no Zemgales un vīrieši (40), (23,2)  no 
Latgales un Zemgales; pareizticīgo vīrieši (33,4) no Zemgales; 
baptistu sievietes (36,7)no Zemgales . 

 



 

 

Lai noskaidrotu „femīno” normu dzimtes reprezentācijas īpatnību 
mijietekmes rezultātus, tika izveidota histogramma.(Sk. 31. attēlu.) 
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31.attēls. Latvijas tradicion ālo reliģisko konfesiju pārstāvju „fem īno” 
normu dzimtes reprezentācijas  īpatnību mijsakar ības rezultāti  
 

• Pēc rādītāja M(f/n) >50% diapazonā: luterāņu sievietes(70), 
(63,3),  un vīrieši (76,7),(63,3 ); no Latgales un Zemgales; katoļu 
sievietes(60),(66,7),  un vīrieši (65), (53,4); no Latgales un 
Zemgales; pareizticīgo sievietes(63,4), (56,7),  un vīrieši (58,3), 
(63,3); no Latgales un Zemgales;baptistu sievietes(58,4), (58,3),  
un vīrieši(65), (61,7 no Latgales un Zemgales; vecticībnieku 
sievietes (70), (58,4) un vīrieši(81,7), (75); no Latgales un 
Zemgales ; 

• Pēc rādītāja M(f/n) <50% nav nevienas grupas. 
 

Lai noskaidrotu „maskulīno” normu  dzimtes reprezentācijas īpatnību 
mijsakarības rezultātus, tika izveidota histogramma.(Sk. 32. attēlu.) 
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32 .attēls.Latvijas tradicion ālo reliģisko konfesiju pārstāvju „maskul īno” 
normu dzimtes reprezentācijas īpatnību mijsakar ības rezultāti  
 

• Pēc rādītāja M(m/n)>50%diapazonā iekļaujas tādas grupas: 
pareizticīgo sievietes (55), un vīrieši (56,7); no Zemgales; 
vecticībnieku sievietes (61,7) no Zemgales un vīrieši(51,7) no 
Latgales; 

• Pēc rādītāja M(m/n) <50% diapazonā iekļaujas tādas grupas:: 
luterāņu sievietes :(23,4), (36,7), un vīrieši (23,4), (36,7), no 
Latgales un Zemgales katoļu sievietes (33,3), (36,3), un vīrieši 
no Latgales un Zemgales:(33,3), (36,3), lkv(15), zkv(38,3); 
pareizticīgo sievietes un vīrieši no Latgales:lps(38,3), lpv(48,3), 
baptistu sievietes un vīrieši no Latgales un Zemgales:lbs(46,7), 
zbs(33,4), lbv(33,3), zbv(30); vecticībnieku sievietes no 
Latgales: lvs(38,3) un vīrieši no Zemgales:zvv(38,3).  

 
Lai noskaidrotu „femīno”vērtību dzimtes reprezentācijas īpatnību 

mijietekmes rezultātus, tika izveidota histogramma.(Sk. 33. attēlu.) 
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33.attēls. Latvijas tradicion ālo reliģisko konfesiju pārstāvju 
„fem īno”vērt ību dzimtes reprezentācijas īpatnību mijietekmes rezultāti  
 

Analīzē par Latvijas tradicionālo reliģisko konfesiju pārstāvju grupu 
dzimtes un garīgās kultūras „femīno” vērtību mijsakarības tika veikta 
izmantojot divos diapazonos: 
 

• Pēc rādītāja M(f/v)>50%  diapazonā. luterāņu sievietes(51,7)  no 
Zemgales; katoļu sievietes(61,7), (68,3)  no Latgales un 
Zemgales; pareizticīgo sievietes (63,4) no Zemgales un vīrieši 
(66,7), (53,3) no Latgales un Zemgales: baptistu sievietes(75), 
(55)  un vīrieši (61,7), (58,3) no Latgales un Zemgales; 
vecticībnieku sievietes(66,7), (66,7)  un vīrieši (70 ), (65)no 
Latgales un Zemgales;  

• Pēc rādītāja M(f/v) <50% diapazonā.: luterāņu sievietes (48,4) 
no Latgales un vīrieši (33,3), (43,3) no Latgales un Zemgales; 
katoļu vīrieši (31,7), (36,7) no Latgales un Zemgales; 
pareizticīgo sievietes (48,3)no Latgales  

 
Lai noskaidrotu „maskulīno” vērtību dzimtes reprezentācijas īpatnību 

mijsakarības rezultātus, tika izveidota histogramma.(Sk. 34. attēlu.) 
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34.attēls. Latvijas tradicion ālo reliģisko konfesiju pārstāvju „maskul īno” 
vērt ību dzimtes reprezentācijas īpatnību mijsakar ības rezultāti  
 
 

Analīzē par Latvijas tradicionālo reliģisko konfesiju pārstāvju grupu 
dzimtes un garīgās kultūras „maskulīno” vērtību mijsakarības tika veikta 
izmantojot divos diapazonos: 
 
 

• Pēc rādītāja M(m/v) >50% diapazonā.: luterāņu sievietes 
66,7),(66,7), un vīrieši(55), (63,3);  no Latgales un Zemgales; 
katoļu sievietes(68,4), (86,7),  un vīrieši (66,7), (56,7); no 
Latgales un Zemgales; pareizticīgo sievietes (66,7), (88,4), un 
vīrieši (78,3), (78,4); no Latgales un Zemgales; baptistu 
sievietes(85 ),(70),  un vīrieši (75), (76,4) no Latgales un 
Zemgales; vecticībnieku sievietes(78,3 ),(81,7)  un vīrieši(85), 
(68,4); no Latgales un Zemgales; 

• Pēc rādītāja M(m/v)< 50%) diapazonā nav iekļauta neviena 
grupa . 

 



 

 

Iegūto datu salīdzināšanai tika izmantota SPSS Klasteru Hierarhisk ā 
analīzes un Dendrogrammas izveidotie klasteri, kas  atbilst dzimtes 
reprezentācijas un garīgās kultūras mijsakarību izvēlētajām sešām pazīmēm: 

 
1. femīnie simboli (f/s); 
2. makulīnie simboli (m/s); 
3. femīnās normas (f/n); 
4. maskulīnās normas (m/n); 
5. femīnās vērtības (f/v); 
6. maskulīnās vērības (m/v) 

 
Klasteru analīzes rezultātā izveidotā dendrogramma atklātas sekojošas 

dzimtes reprezentācijas un garīgās kultūras mijsakarību pazīmju rezultātus:  
 
1. Vislielākā mijsakar ību sakrit ība ir attālumā [0-5], kas atbilst      

{1-2}, {4-5},{4-6} paz īmēm. 
2. Vismazākā mijsakar ību sakrit ība ir attālumā [20-25], kas 

atbilst{1-6}, {2-3} pazīmēm. (Sk.35.attēlu.) 
 
Iegūtie klāsteru hiererhiskās analīzes rezultāti apliecina, ka femīnie un 

maskulīnie simboli , maskulīnās normas un femīnās vērtības, maskulīnās 
normas un maskulīnās vērtības tiek savienotas klasteros, kas nozīmē, ka šīs 
pazīmes visprecīzāk raksturo dzimtes reprezentācijas izpausmes īpatnību 
mijsakarības ar garīgo kultūru . 

 
 Pētījuma gaitā pieņēmums, ka dzimtes reprezentācijas īpatnības izpaužas 

mijsakarībās ar garīgo kultūru, tika pierādīts, jo klasterizācijas rezultātā no 
sešām analīzei izvirzītajām i kategorijām piecas tika savienotas klasteros. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

           

 
 
 
 
 
35.attēls. Latvijas tradicion ālo reliģisko konfesiju grupu pārstāvju dzimtes reprezentācijas un garīgās 
kult ūras mijsakarību salīdzinošā analīze  
 
{ SHAPE  \* MERGEFORMAT }



 

         

 
4.3.Pētījumā faktu, datu analīze un secinājumi: 
  

Darba pētījuma analīze tika veikta, izmantojot iegūtos faktus un 
datus. Lai strukturētu informāciju darba autore izmantoja Pētījuma gaitā 
izveidotus 2 struktūrmodeļus, kas uzskatāmi atklāj gan pētījuma struktūru, gan 
mijsakarības, kuras  atklātas pētījuma gaitā . 

 
Darba pētījums ir gan teorētisko modeļu, gan empīrisko modeļu 

vienota struktūra. Pētot Latvijas tradicionālo reliģisko konfesiju pārstāvju 
dzimtes reprezentāciju darba autore nonāca pie sekojošām atziņām: 
 
1.Dzimtes reprezentācija kā sociāli psiholoģiska parādība var tikt skatīta gan 
kā dzimtes apziņas shēma, kas sastāv no feminitātes-maskulinitātes apziņas , 
kas pētījumā tika parādīts kā IS-androgīnijas koeficients un semantiskais 
diferenciāls, kas pētījumā tika parādīts kā P-polarizācijas koeficients. Pētījumā 
iegūtie dati liecina, ka dzimtes reprezentācijas izpausmei ir duāls raksturs, ko 
pierāda IS un P koeficientu salīdzinošie rādītāji.   
 

1.1.Č.Osguda “semantiskā diferenciāla” pētījuma metodikas P-
polarizācijas koeficientu radītāju analīzes rezultātā izšķirti šādi nostādņu 
parametri : 

 
• visvairāk sabalansētās - piemīt Zemgales novada vecticībnieku 

sievietēm un vīriešiem, pareizticīgu vīriešiem, luterāņu sievietēm un 
baptistu vīriešiem un Latgales novada katoļu sievietēm. Līdzīgie uzskati 
ir pareizticīgiem un baptistu vīriešiem, kā arī katoļu sievietēm no 
Latgales; 

• vidēji sabalansētās - piemīt Zemgales novada katoļiem sievietēm un 
vīriešiem, pareizticīgo sievietēm, kā arī luterāņu un baptistu vīriešiem; 

• zemāk sabalansētās - piemīt Latgales novada katoļu un baptistu 
vīriešiem, kā arī pareizticīgo un luterāņu sievietēm. Līdzīgie uzskati ir 
baptistu sievietēm no Zemgales; 

• viszemāk sabalansētās - piemīt Latgales novada baptistu sievietēm, 
vecticībnieku sievietēm un vīriešiem, kā arī luterāņu vīriešiem. 
 
1.2.S.Bemas “maskulinitātes-feminitātes” pētījuma metodikas IS – 

androgīnijas koeficientu radītāju analizes rezultātā  izšķirti šādi dzimtes 
apziņas parametri: 



 

 

• “maskul īnie” - piemīt Zemgales novada vecticībnieku un luterāņu 
sievietēm un vīriešiem, katoļu un baptistu vīriešiem. Līdzīgie uzskati ir 
katoļu sievietēm no Latgales; 

• “fem īnie” - nepiemīt nevienai grupai; 
• “androg īnie” - piemīt Latgales novada luterāņu, pareizticīgo, baptistu, 

vecticībnieku sievietēm un vīriešiem un katoļu vīriešiem, kā arī Zemgales 
novada pareizticīgo sievietēm un vīriešiem, katoļu un baptistu sievietēm. 

 
2.Dzimtes reprezentācijas izpausme kā sociālās grupas parādība tika pierādīta 
izmantojot A- Pirsona grupu asimetrijas korelācijas koeficienta radītāju 
salīdzinošā datu analīzē, kas parāda, ka dažādu Latvijas tradicionālo reliģisko 
konfesiju grupu pārstāvju atbildes atbilst normatīvajiem rādītājiem.  
Pētījuma 1.daļas analīzes rezultātā tika noskaidrots, kas dzimtes 
reprezentācijas pamatā ir dzimtes apziņas shēma, kas sastāv no diviem  
mijiedarbības komponentiem.  
 
3. Pētījuma objekta īpašības nosaka piederība kādai no piecām tradicionālajām 
reliģiskajām konfesijām. Lai noskaidrotu vai dzimtes reprezentācijas īpatnības 
saistītas ar garīgās kultūras kategorijām tika veikta Latvijas tradicionālo 
reliģisko konfesiju pārstāvju anketēšana . Anketu datu apstrāde tika veikta 
dažādos līmeņos: 
          3.1.Kross tabulu veidošana SPSS programmā ļāva noskaidrotu (χ{ 
EMBED Equation.3  }) rādītājus , kas mazāki par 0,05. Pēc kross tabulācijas 
tika noskaidrots, ka visvairāk šo rādītāju atbilst pētījuma objektu „reliģiskajai 
piederībai” – 21 gadījums, kas noteica tālāko pētījuma virzību un saikni ar 
garīgo kultūru. 

 
3.2.Izmantojot SPSS faktoru analīzes programmu, tika izšķirti 3 faktori, 

kas nosacīti nosaukti : simboli, normas, vērtības. KMO- kritēriji, kas lielāki 
par 0,5 dod iespēju konstatēt, ka metodes adaptācijas līmenis ir pietiekošs, lai 
veiktu tālāku analīzi. 

 
3.3.SPSS aprakstošās statistiskās analīzes datu interpretācija izmantojot 

EXCEL programmu, parādīja piecu tradicionālo reliģisko konfesiju pārstāvju 
dzimtes reprezentācijas īpatnības garīgās kultūras aspektā, kur apgalvojumi 
tika veidoti, izmantojot garīdznieku-ekspertu strukturētās intervijās iegūtos 
faktus, kas savukārt tika sadalīti sešās dzimtes un garīgās kultūras kategorijās: 

 



 

 

• “Femīnie ”simboli- visvairāk atklājas Latgales un Zemgales novada 
vecticībnieku, pareizticīgo un katoļu sieviešu un vīriešu uzskatos; 
vismazāk – Latgales un Zemgales novada luterāņu, baptistu sieviešu un 
vīriešu uzskatos; 

• “Maskulīnie” simboli –visvairāk atklājas Latgales un Zemgales novada 
katoļu, pareizticīgo, baptistu un vecticībnieku sieviešu un vīriešu 
uzskatos;  vismazāk – Zemgales novada luterāņu, baptistu sieviešu un 
pareizticīgo, luterāņu vīriešu uzskatos; 

• “Femīnās ”vērtības- visvairāk atklājas Latgales un Zemgales novada 
katoļu sieviešu, pareizticīgo, baptistu un vecticībnieku sieviešu un vīriešu 
uzskatos; vismazāk atklājas – Latgales un Zemgales novada luterāņu 
sieviešu un vīriešu, katoļu vīriešu uzskatos; 

• “Maskulīnās” vērtības - visvairāk atklājas Latgales un Zemgales novada 
luterāņu, katoļu, pareizticīgo, baptistu un vecticībnieku sieviešu un 
vīriešu uzskatos; 

• “Femīnās normas”- visvairāk atklājas Latgales un Zemgales novada 
luterāņu, katoļu, pareizticīgo, baptistu un vecticībnieku sieviešu un 
vīriešu uzskatos;  

• “Maskulīnās” normas - visvairāk atklājas Zemgales novada pareizticīgo 
sieviešu un vīriešu uzskatos, vecticībnieku sieviešu uzskatos, kā arī 
Latgales novada vecticībnieku vīriešu uzskatos; vismazāk atklājas – 
Latgales un Zemgales novada luterāņu, katoļu, baptistu sieviešu un 
vīriešu, kā arī Latgales novada pareizticīgo sieviešu un vīriešu,  
vecticībnieku sieviešu uzskatos.  
 

4. Pētījumā iegūto datu salīdzinājumam tika izmantota SPSS programmas 
klasteru hierarhiskā analīze, kas parādīja iepriekšminēto kategoriju sadali 
klasteros. No sešām salīdzinātajām dzimtes reprezentācijas pazīmēm tika 
izveidoti trīs stabilie klasteri, kas savienoja tādas kategorijas kā femīnie un 
maskulīnie simboli , maskulīnās normas un femīnās vērtības, maskulīnās 
normas un maskulīnās vērtības. Tas nozīmē, ka šīs pazīmes ir vistuvākā 
raksturo dzimtes reprezentācijas īpatnības.  
 
5. Pētot Latvijas tradicionālo reliģisko konfesiju dzimtes reprezentācijas 
īpatnības darba autore nonāca pie atziņām:  
 



 

 

5.1. dzimtes reprezentācija ir sarežģīta sociāli kognitīvā struktūra, 
kas izpaužas kā dzimtes apziņas shēma, kuras sastāvā ir vairāki mijsakarības 
komponenti. 

 
5.2. tradicionālu reliģisku konfesiju pārstāvju dzimtes reprezentācijas 

īpatnības atrodas mijsakarībā ar garīgo kultūru. Dzimtes reprezentācijas 
īpatnību izpausmei raksturīga mijiedarbība ar tādām garīgās kultūras 
kategorijām kā simboli, normas un vērtības. 

 
5.3. padzilinātā tradicionālo reliģisko pārstāvju dzimtes 

reprezentācijas īpatnību izpausme tādās garīgās kultūras kategorijās kā 
femīnie un maskulīnie simboli , maskulīnās normas, femīnās un maskulīnās 
vērtības. 

 
6.Analizējot iegūtos faktus un datus, var apgalvot, ka, pētot Latvijas 
tradicionālo reliģisko konfesiju pārstāvju dzimtes reprezentācijas īpatnības 
tika noskaidrotas tādas dzimtes , kognitīvās un kultūras sociāli psiholoģiskās 
parādību mijsakarības, kuras līdz šim nav pētītas.  
 
7. Pētījuma unikalitāti nosaka ne tikai objekts un priekšmets, bet izmantotās 
vairākas zinātniskās metodikas un datu apstrādes veidi, kas atklāj gan dzimtes 
reprezentācijas procesa  būtību, gan  tās īpatnību saikni ar garīgo kultūru.  
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Nobeigums 
 

Mūsdienu sabiedrības sociālās organizācijas pamatā ir dzimte kā 
simbolisma elements, kas aptver jēdzienus kā feminitāte un maskulinitāte un 
pēc būtības tā ir dzimtes reprezentācija, kā plašāks priekšstats par vīriešu un 
sieviešu kognitīvajām un uzvedības psiholoģiskajām īpašībām. Dzimumu 
dalījuma pamatā ir gan objektīvi, gan subjektīvi radušies priekšstati par 
dzimumiem.  

 
Dzimtes kā sociāla dzimuma apziņa ir uzvedības normu un sociālo 

pozīciju kopums, kurš raksturīgs vīriešu un sieviešu dzimtas indivīdiem 
sabiedrībā ar dažādu kultūru un dažādos laika posmos. Sabiedrība veidota no 
diviem dzimumiem, viņu starpā pastāv būtiskas atšķirības, jo tie tiek dažādi 
vērtēti, viņiem ir dažādas iespējas piekļūt dažādiem resursiem: varai, naudai, 
prestižam un privilēģijām. Šāds dalījums ir vēsturiski izveidojies daudzu 
gadsimtiem un balstās uz kultūras tradīcijām.  

 
Viens no galvenajiem dzimtes apziņas komponentiem ir dzimtes 

īpašību shēmas, kas katoļiem un pareizticīgiem ir līdzīgas gan sievietēm, gan 
vīriešiem. Luterāņiem, baptistiem un vecticībniekiem šo komponentu 
mijsakarības var saskatīt tikai starp sieviešu un vīriešu grupu pārstāvjiem. 

 
Pētījuma rezultāti atklāja, ka „maskulīnā” dzimtes apziņas shēma 

piemīt visām tradicionālu reliģisku konfesiju pārstāvju grupām, bet šīm 
grupām irīpaši izteikti „maskulīnie” rādītāji: luterāņi no Zemgales, katoļu 
sievietes no Latgales un vīrieši no Zemgales, baptistu vīrieši no Zemgales , 
vecticībnieku vīrieši un sievietes no Zemgales. „ Androgīnā”  dzimtes apziņas 
shēma piemīt luterāņiem no Latgales; katoļu sievietēm no Zemgales un 
vīriešiem no Latgales;pareizticīgiem sievietēm un vīriešiem no Latgales un 
Zemgales; baptistu sievietēm no Latgales un Zemgales un vīriešiem no 
Latgales; vecticībniekiem sievietēm un vīriešiem no Latgales. 

 
Dzimuma apzināšana ir ļoti nozīmīgs process cilvēka dzīvē, jo 

dzimums ir statuss, kas nosaka, kādus citus statusus mēs ieņemsim, kāds būs 
mūsu statusu kopums. Dzimums ietekmē mūsu identitātes veidošanos, 
personības pašnoteikšanas tipu. Dzimtes apziņas shēma,  sastāv no saiknes 
starp iepriekšējo pieredzi un uztveri. Shēmu funkcija – iepriekšējo notikumu 
paredzēšana un korekcija saskaņā ar apkārtējo pasauli. Shēma – „kognitīvā 



 

 

karte”, saistīta ar kultūru, jo sociālā vide piedāvā indivīdam iegūt pieredzi no 
savas ģimenes vai tuvākās sociālās grupas. 

 
Personības kategorizācijas un socializācijas process iekļauts noteiktās 

shēmās, kur tiek atklājas salīdzinošās tendences tādu tradicionālu konfesiju 
pārstāvjiem kā katoļi, pareizticīgie un baptisti, taču luterāņiem un 
vecticībniekiem uzskatu balansā tiek novērota nestabilitāte: baptistu sievietēm 
no Latgales, vecticībnieku sievietēm un vīriešiem no Latgales, luterāņu 
vīriešiem no Latgales un stabilitāte: vecticībnieku sievietēm un vīriešiem no 
Zemgales; luterāņu sievietēm no Zemgales, katoļu sievietēm no Latgales. 

 
Personības attīstības atkarību no sociālās vides var pētīt no vairākiem 

aspektiem. Sociālā vidē var būt iekļauti kā sociālie institūti un kolektīvie 
priekšstati, tā arī sabiedriskās attiecības un kultūra. Lielāka uzmanība tiek 
pievērsta kultūras lomai personības individuālā attīstībā, jo tas saistīts ar 
dažādās tautās novērotiem kontrastiem paražās un ticībās , ko sauc par 
cilvēces kultūras variativismu.  

 
Datu biežuma sadalījuma asimetrijas salīdzinošās tendences var 

novērot tādu tradicionālo reliģisko konfesiju pārstāvjiem kā katoļi, 
pareizticīgie un baptisti, taču luterāņiem un vecticībniekiem biežuma 
sadalījuma tiek novērota stabilitāte tikai starp vienas konfesijas sieviešu un 
vīriešu grupām . Biežuma dalījums šādās grupās ir pozitīvs: luterāņu sievietes 
no Latgales, pareizticīgo vīrieši no Latgales, baptistu vīrieši no Latgales, 
vecticībnieku vīrieši no Latgales. Biežuma dalījumam negatīva asimetrija 
sekojošās grupās: luterāņu sievietes no Zemgales un vīrieši no Latgales un 
Zemgales; katoļi no Latgales un Zemgales; pareizticīgo sievietes no Latgales 
un vīriešiem no Zemgales; baptistu sievietes no Zemgales un vīrieši no 
Latgales un Zemgales ;vecticībnieku sievietes no Latgales un Zemgales un 
vīrieši no Zemgales. 

 
Raksturīgākā garīgās kultūras forma ir simbolu, normu un vērtību 

savienojums. Garīgā kultūra – „kognitīvo – vērtību tēls” kultūras telpiskajā 
izpratnē. Jebkura kultūra iekļauj sevī normatīvo izturēšanās formu, tā eksistē 
gan individuālā , gan sabiedrības apziņā. Kultūras telpā izpaužas kultūras 
formas , kuras nosaka cilvēku dzimumu sociālās attiecības un mijiedarbību 
rezonansi sabiedrībā. Šajā kultūras formā tiek fiksētas sociālās vērtības un 
ideāli-tēli , kā arī kopīgās regulatīvās dzimumu simbolu uzvedības formas. 

 



 

 

Kross tabulu Pirsona(X ) koeficienti pierāda, ka visvairāk sakritības 
gadījumi ir tādam sociālajam faktoram kā “reliģiskā piederība”, kas apliecina 
garīgās kultūras saikni ar dzimtes reprezentāciju faktoru analīzes KMO – 
kritēriju. Rezultāti atklāja, ka trīs garīgās kultūras kategorijas - dzimtes 
simboli, dzimtes normas un dzimtes vērtības - ir mijsakarībā ar dzimtes 
reprezentācijas īpatnību izpausmi. Dzimtes kategoriju (maskulinitātes - 
feminitātes) salīdzinošā analīze atklāja, ka Latvijas tradicionālo reliģisko 
konfesiju pārstāvju dzimtes reprezentācijas īpatnību izpausmei raksturīgas 
mijsakarības ar femīniem simboliem, femīnām normām un maskulīnām 
vērtībām. Tas norāda uz dzimtes reprezentācijas stereotipisku izpausmi 
mijsakarībā ar garīgo kultūru . 

 
Garīgās kultūras simboli nozīmīgi visās tradicionālās kristīgās 

reliģijās, taču salīdzinošie dati parāda, ka vislielākais simbolisms piemīt 
vecticībnieku un katoļu konfesiju pārstāvjiem. Katrā tradicionāla reliģiskajā 
konfesijā ir normatīvie uzvedības noteikumi, taču pētījumā iegūtie dati liecina, 
ka visstingrākie normatīvie priekšstati piemīt baptistiem un vecticībniekiem 
no Latgales novada. 

 
Dzimtes reprezentācijas izpausme kā domāšanas fenomens var būt 

attiecināts uz mijsakarību ar garīgo kultūru. Dzimtes reprezentācija ievada 
personību grupas kultūras tradīcijās, un personība, savukārt izmanto grupas 
reprezentāciju. Sociāli normatīvie priekšstati par dzimti kā dzimuma 
diferenciālās sociālā uzvedība kategorijas ir nozīmīgi sabiedriskās dzīvēs 
elementi. Dzimtes priekšstati ir gan augtāka līmeņa kultūrās, gan reliģiozajās 
un filozofiskajās sistēmās, gan sadzīviskajā apziņā. Šo priekšstatu pamatā ir 
”v īrišķīgā” un „sievišķīgā” principiālā diferencēšana un dzimumu polarizācija.  

 
Latvijas tradicionālo reliģisko konfesiju pārstāvju grupu dzimtes un 

garīgās kultūras „femīno” simbolu, normu, vērtību mijsakarību augstāki 
rādītāji bija :katoļu sievietēm un vīriešiem no Latgales un Zemgales; 
pareizticīgo sievietēm no Latgales un Zemgales un vīriešiem no Latgales; 
vecticībnieku sievietēm un vīriešiem no Latgales un Zemgales; zemāki 
rādītāji : luterāņu sievietēm un vīriešiem no Latgales un Zemgales; 
pareizticīgo vīriešiem no Zemgales; baptistu sievietēm un vīriešiem no 
Latgales un Zemgales . 

 
Latvijas tradicionālo reliģisko konfesiju pārstāvju grupu dzimtes un 

garīgās kultūras „maskulīno” simbolu, normu vērtību mijsakarību augstāki  



 

 

rādītāji bija: luterāņu sievietēm no Latgales; katoļu sievietēm un vīriešiemm 
no Latgales un Zemgales; pareizticīgo sievietēm no Latgales un Zemgales: un 
vīriešiem no Latgales; baptistu sievietēm un vīriešiem no Latgales un 
vīriešiem no Latgales un Zemgales; vecticībnieku sievietēm un vīriešiem no 
Latgales un Zemgales; zemāki rādītāji  bija : luterāņu sievietēm no Zemgales 
un vīriešiem no Latgales un Zemgales; pareizticīgo vīriešiem no Zemgales; 
baptistu sievietēm no Zemgales .  

 
Pētījuma gaitā iegūtie fakti un dati liecina, ka Latvijas tradicionālo 

reliģisko konfesiju pārstāvju dzimtes reprezentācijas īpatnības nosaka tādas 
dzimtes, kognitīvās un kultūras sociāli psiholoģiskās parādību mijsakarības, 
kā dzimtes apziņas shēma un garīgo kultūru mijsakarības. Pētījuma gaitā 
pieņēmums, ka dzimtes reprezentācijas īpatnības izpaužas mijsakarībā ar 
garīgo kultūru tika pierādīts, jo klasterizācijas rezultātā no sešām analīzei 
izvirzītajām kategorijām piecas tika savienotas klasteros.  
 
 Darba autore pieskarās mūsdienīgām un ļoti interesantām sociālās 
psiholoģijas jomām, kas pēta dzimti, sociālo reprezentāciju un garīgo kultūru.  
Darbs ir mūsdienīgs, jo tam piemīt unikalitāte un daudzpusība dzimtes un 
kultūras parādību izpētē. Autore darbā izpētīja dzimtes reprezentāciju dažādos 
sociāli psiholoģiskajos aspektos, taču tas ir tikai neliela daļa no plaša dzimtes 
un kultūras parādību mijsakarību fenomena. Pētot un analizējot šo fenomenālo 
parādību darba autore pārliecinājās, ka tai ir liela nozīme un plašs loks 
tālākiem pētījumiem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Glosārijs: 
 

Agresija – rīcība , kas apkārtējiem cilvēkiem nodara ļaunumu vai rada 
psihisku traumu un ko pavada spēcīgas negatīvās emocijas- dusmas , naids, 
niknums.  
 
Agresivitāte – stabila tieksme uz agresīvu rīcību. Personības agresivitāte 
saistīta ar socializēšanas defektiem. Agresivitātes līmenis saistīts ar 
negatīvo pieredzi, kas gūta sociālajā vidē 
 
Agresivitāte-individuālā vai grupas īpašība: 
• uzvedības tendence uzbrukt apkārtējiem cilvēkiem, 
• uzbrūkošais mērķu sasniegšanas stils. 
Agresivitāte var mainīties plašā diapazonā ne tikai attiecībās starp 
cilvēkiem, bet arī katra konkrēta indivīda izpausmēs, galvenokārt atbilstoši 
sociālās mijiedarbības efektivitātei 
 
Aizspriedums-nostādne, kas traucē adekvāti uztvert apkārtējo vidi un 
rīkoties tajā. Parasti aizspriedums izpaužas priekšstatos par būtiski 
atšķirīgajiem sociālo grupu pārstāvjiem un veicina rasismu, antisemītismu, 
dzimumdiskrimināciju (seksismu) utt. 
 
Diskrimin ācija - noteiktas cilvēku kategorijas tiesību ierobežošanas vai 
atņemšana pēc pazīmēm, kas nav no viņiem atkarīgas (pēc nacionalitātes, 
dzimuma, vecuma utt.) 

               
Dzimums – bioloģiski dzimumšūnu ģenētiskajā kodā no dzimšanas noteikta 
piederība. 

               
Dzimumu lomas (gender) –sieviešu un vīriešu lomas, kuras ir sociāli un 
tradicionāli noteiktas, un tās nenosaka bioloģiskas iezīmes. 

               
Dzimumloma - noteiktu cilvēka izturēšanās veidu un attieksmju izpausme, 
kas apkārtējiem rada indivīda vīrišķīguma vai sievišķīguma izteiktības 
pakāpi. Kultūrā pastāv gan atklāti apstiprināti, gan neizteikti ticējumi un 
pieņēmumi par interesēm, aktivitātēm, izskatu utt. Dzimumloma ir 
dzimumidentitātes publiskā izpausme.  

               



 

 

Dzimumu lomas  ir uzvedības veidi, kuri konkrētā sabiedrībā tiek gaidīti 
no vīrieša un sievietes saskaņā ar viņu bioloģisko dzimumu. 

               
Dzimumidentitāte indivīda priekšstats par savu bioloģisko(vai audzināšanā 
pieņemto) dzimumiederību, kas tiek saistīts ar vārdiem vīrietis  vai sieviete. 
Neretišajā apzīmējumā tiek pievērsts arī priekšstats par savu vīrišķīgumu 
vai sievišķīgumu( vai par minēto raksturojumu ambivalenci), uztverot, ka 
dzimumidentitāte veidojas bioloģisku faktoru, vecāku attieksmju un 
ekspektāciju un citu psihosociālu faktoru ietekmē; līdz ar to 
dzimumidentitāte ir dzimumlomas subjektivizācija 

               
Dzimte(angl.gender)- sociāli un kultūrā veidojoties pazīmju un uzvedības 
veidu kopums, kuru sabiedrība savā vēsturiskajā kontekstā attiecina uz 
sievišķīgo vai vīrišķīgo. Mūsdienu feminisma tiek nošķirti j ēdzieni 
dzimums (angl.sex) un dzimte(angl.gender), kur dzimums nozīmē 
bioloģiskas atšķirības, bet dzimte un tai raksturīgā uzvedība – sociālās 
konstrukcijas. Katra dzimtes sistēma jebkurā sabiedrībā un laikmetā pārstāv 
kādu androcentrisku ideoloģiju vai kognitīvo sistēmu, kas balstās uz 
apspiešanu, hierarhiski nofiksējot dzimtes kategorijas tāpat kā šķiru 
attiecības. 

               
 Dzimumaizspiedumainība, seksisms – sociālās attiecības, kurās vīrieši 
diskriminē sievietes. Mūsdienu feminismā pastāv uzskats, ka seksistiskie 
sabiedrības uzskati un darbība ne tikai ierobežo sieviešu aktivitātes, bet arī 
ir nekaunīgs veids, kā uzsvērt atšķirības starp dzimumiem, jo tās nebalstās 
uz pieradījumiem.  

               
 Dzimumu lomu stereotipi – tradicionāli izveidojušies uzskati par sieviešu 
un vīriešu vietu un uzdevumiem sabiedrībā. 

               
 Dzimumu stereotipi ir sabiedrības plaši izplatīti uzskati par vīriešiem un 
sievietēm, viņu raksturīgākām iezīmēm, lomām un to izpildes standartiem. 
Dzimumu stereotipi nostiprina un racionalizē dzimumu lomas sabiedrībā.  

               
 Dzimuma stereotipi – viens no sociālo stereotipu veidiem, to pamatā ir 
sabiedrībā pieņemtie priekšstati par maskulinitāti un feminitāti.  

               
 Dzimumsocializācija ietver sava dzimuma apzināšanos un šim dzimumam 
raksturīgo sociālo lomu apguvi.  



 

 

               Dzimuma identifikācija- sevis apzināšana, kura saistīta ar vīrišķības un 
sievišķības definīciju dotajā kultūrā. Identificēties (apzināt sevi) kā vīrieti 
vai sievieti nozīmē pieņemt tādas psiholoģiskās iezīmes un uzvedības 
modeļus, kurus sagaida dotā sabiedrībā no cilvēkiem, atkarībā no viņa 
bioloģiskā dzimuma. 
 
Dzimumidentitāte – viens no personības identitātes komponentiem. 
Dzimumidentitāte paredz daudzpusīgu identifikāciju un salīdzinājumu ar 
attiecīgā dzimuma pārstāvjiem, sākot ar ārējo izskatu un izturēšanos līdz 
rakstura īpašībām un interesēm. 
 
Dzimumlomas – diferenciācija sociāli fiksētās normās, gaidās un rituālos 
meitenēm un zēniem, vīriešiem un sievietēm. Parasti šī diferenciācija ir ļoti 
stereotipizēta. Katrā sabiedrībā eksistē pietiekami stabili priekšstati par to, 
kā jāizskatās un jāuzvedas katra dzimuma pārstāvjiem. Tām normām, ko 
pauž sabiedrības konservatīvā daļa, ir reāli sociālā nozīme. 
 
Dzimte - ir socioloģiskā, filozofiskā kategorija. Tā jāšķir no dzimtas 
kategorijas. Dzimums(sex) apzīmē cilvēku bioloģiskās īpašības, dzimte 
(gender) apzīmē kultūras radītās atšķirības sieviešu un vīriešu uzvedība, 
runas un darbības normas. Dzimums norāda uz somatiskām atšķirībām. 
 
Dzimte - ir kultūras veidoti atšķirīgi īpašību un uzvedību kopumi, kas 
sievietēm un vīriešiem tiek iemācīti. Atšķirīgās sieviešu un vīriešu īpašības, 
bet gan tās tiek sociāli un kulturāli veidotas un ieaudzinātas kā daļa no 
sabiedrības sociālās organizācijas. 
 
Dzimumu lomas – ir priekšstats, ka sievietes un vīrieši vadoties pēc viņu 
bioloģiskajām atšķirībām veic atšķirīgas darbības, pilda dažādas funkcijas. 
Attiecīga dzimuma uzvedība un loma tiek piešķirta, piedēvēta gan sociāli, 
gan kulturāli. 
 
Dzimumu lomas – ir sieviešu un vīriešu lomas, kuras ir sociāli un 
tradicionāli noteiktas un tās nenosaka bioloģiskās iezīmes. 
 
Dzimumu lomu stereotipi ir tradicionāli izveidojušies uzskati par sieviešu 
un vīriešu vietu un uzdevumiem sabiedrībā. 



 

 

Dzimumstrafik ācija – ir tāda sociālā hierarhija, kas nosaka dzimumu 
sociālo un ekonomisko nevienlīdzību. Parasti dzimumstratifikācija izpaužas 
kā vīriešu priekšrocība izmantot un kontrolēt vērtīgus sabiedrības resursus.  
 
Emocionalitāte – indivīda emocionālās īpašības, kas raksturo kā 
emocionālā procesa kvantitatīvo pusi, tā arī kvalitāti. Emocionalitāte ietver 
sevī empātiju, izturību, labilitāti, dominējošo emociju un garastāvokļu 
raksturu utt. 
 
Empātija – spēja līdz pārdzīvot, līdz just citiem. 
 
Es-tēls – priekšstatu kopums par sevi, kas ietver dažādus komponentus: 
fizisko, sociālo, intelektuālo un emocionālo. 
 
Es- koncepcija – uz sevi virzītu nostādņu kopums, kas sastāv no trim 
savstarpēji saistītiem aspektiem: 
• Es-tēls; 
• emocionālā attieksme pret sevi, ieskaitot pašvērtējums; 
• abu iepriekšējo aspektu izpausmes uzvedībā. 
Es-koncepcijai ir ļoti liela nozīme cilvēka identitātes veidošanā un 
saglabāšanā. 
 
Etnocentrisms – ir tendence par dažādu nāciju un etnisko grupu kultūrām 
spriest pēc tā, cik lielā mērā tās atbilst kādai reģionālai vai nacionālai 
kultūrai, it kā tā būtu etalons. 
 
Identifik ācija – bērna vai pieaugušā iejušanās citu cilvēku darbība vai 
garastāvoklī, kad viņš mēģina uzvesties, just un domāt kā cits cilvēks. 
Atdarinājuma procesi paredz lielāku vai mazāku identifikāciju. Parasti 
identifikācija ir neapzināts process, bet dažreiz notiek diezgan mērķtiecīgi 
un apzināti. Identifikācija ir viens no galvenajiem identitātes nodrošināšanas 
un attīstības mehānismiem. 
 
Identit āte – Es-stabilitātes un nepārtrauktības izjūta, kas saglabājas, 
neraugoties uz vides pārmaiņām; relatīvi nemainīgs garīgais veselums, 
garīga rakstura saglabāšana un turpināšana, ieskaitot „Es-tēlu” vai „Es-
kocepciju”. 
 



 

 

Identific ēšana – ir apzināts vai neapzināts psiholoģisks process, kurā 
indivīds emocionāli sevi vienādo ar citu personu vai sociālo grupu. Indivīds 
var identificēties : 
• ar citu personu, kopējot tās uzvedību; 
• ar noteiktu grupu, apgūstot tās locekļu izturēšanās stereotipus; 
• ar konkrēto mazo grupu, pieņemot tajā valdošās vērtības un normas. 
 
Identit āte – personības pašidentitāte – savas patības nepārtrauktības apziņa: 
”M ēs ne tikai apzināmies ,ka esam dzīvi; ikviens no mums sevis apzinās kā 
patību, apzinās, ka visai ilgu laika sprīdi viņš paliek viena un tā pati būtne 
un šī identitāte saglabājās gan miegā , kad sevis apzināšanās ir pārtrūkusi, 
gan nesamaņas laikā; un ikviens no mums arī apzinās, ka ir tikumiski 
atbildīgs par savu rīcību”  
 
Personas sociālā identitāte – tas, pie kādām indivīdu kategorijām un 
sociālajām grupām, persona apzinās sevi piederam. 
 
Iepriekšējā socializēšanās – ir gatavošanās gaidāmai sociālo lomu maiņai. 
Cilvēks, kas paredz pārmaiņas savā sociālā statusā, iepriekš socializējas – 
gatavojas attiecīgām sociālām lomām, iztēlē un ar konkrētu darbību 
veidodams jaunus priekšstatus un apgūdams jaunas iemaņas. Galvenā 
nozīmē iepriekšējās socializēšanas procesā ir iztēlei, tomēr svarīga ir arī 
kontaktēšanās ar citiem cilvēkiem, kam ir pieredze indivīdam jaunajās 
lomās, ar jauno lomu saistīto iemaņu apgūšana. 
 
Īpatnības – psihes struktūras vai funkcionēšanas rādītāji. Cilvēkam tās var 
būt spēju un īpašību kvantitatīvās parādības, ko var objektīvi raksturot, tikai 
izmantojot speciālās metodes. 
 
Klastera analīze (Cluster analysis) – pētnieciskā datu analīze, kas ļauj 
salīdzināt atšķirīgus objektus, kā vienā grupā, tā arī starp grupām, kā arī 
atrast maksimālas un minimālas atšķirības starp grupu pētījumu objektiem. 
 
Edipa komplekss – hipotētiskā bērna tiekšanās pēc seksuālās tuvības ar  
vienu no vecākiem un vēlēšanās atbrīvoties no otra. Eksistē kompleksa 
pozitīvā un negatīvā formā. Pozitīva forma paredz seksuālo tieksmi ( 
zēniem – vērstu pret māti, meitenēm – pret tēvu) un vēlēšanos izvairīties no 
sava dzimuma konkurenta.  



 

 

Elektras komplekss Negatīvā forma paredz otrādi – mīlestību pret sava 
dzimuma pārstāvi un greizsirdību, naidu pret pretēja dzimuma pārstāvi. 
 
Kastrācijas komplekss, – psihoanalīzē – bērna iedomātā reakcija uz viņam 
nesaprotamo dzimumu anatomisko atšķirību ir pārstāvēta bērna iztēlē kā 
peņa nogriešana meitenei. Kompleksa struktūra un sekas ir atšķirīgas 
meitenēm un zēniem: zēniem ir bailes no iespējamās kastrācijas sakarā ar 
tēva īstiem un iedomātiem draudiem par zēna seksuālo aktivitāti vai 
fantāziju, savukārt meitene šo kompleksu izjūt kā skaudību pret vīriešiem 
un kā netaisnību un ir vairāk noskaņota noliegt šo trūkumu vai cenšas to 
kaut kā kompensēt. 
 
Kult ūra – ir vēstures gaitā evolucionējošs cilvēka spēju, sasniegumu un 
izturēšanās veidu (uzvedības normu, rīcības principu un darbības paraugu) 
kopums, ar kura palīdzību cilvēks, bez iedzimtības starpniecības 
attīstīdamies no pirmatnīgā dabiskā stāvokļa, ārkārtīgi paplašinājis savas 
iespējas un šo attīstību turpina. Katra jauna paaudze pasauli iepazīt 
iepriekšējo paaudžu iezīmētu un cilvēciskotu, un kultūra ir tas veids, kādā 
cilvēks, izmantodams simbolus un citas zīmes, lietām vai parādībām piešķir 
nozīmību un jēgu. Vērtības, priekšstati par dzīvi un izturēšanas modeļi 
dažāda dzīvesveida cilvēkiem atšķīras. ”Kultūru veido ar simbolu 
starpniecību pārņemamie tieši un netieši izturēšanas veidi- katras cilvēku 
grupas īpašais lolojums; kultūras kvintesence veido mantotas (vēsturiski 
radušās un izkristalizētās) idejas un it sevišķi ar tām saistītās vērtības; 
kultūras sistēmas, no vienas puses, par turpmākās darbības nosacījuma 
faktoriem. 
 
Kult ūra - ir kvalitatīvi nozīmīgais jebkurā darbībā vai tās rezultātā, tāpēc 
kultūra caurauž dažādas cilvēka radošās aktivitātes izpausmes. Pie 
konkrētām kultūras izpausmēm bieži pieskaita gan izturēšanās stereotipus, 
gan sociālās vērtības, normas, likumus un ticējumus, gan procedūras un 
tehnoloģijas, gan sociālās lomas un institūtus. Kultūra ir vissvarīgākā 
sociālā institūcija, kas attīstās un funkcionē tiešā sakarā ar sociālajiem 
procesiem, tomēr nav identificējama ar sabiedrību. 
 
Loma – relatīvi standartizēta sociālā pozīcija, no kuras ieņēmēja tiek 
gaidīts, ka viņš rīkosies atbilstoši tajā ietvertajām tiesībām un pienākumiem; 
-dinamiskais statusa aspekts, kur statuss norāda uz pozīciju, bet loma uz 
izpildītāju. 



 

 

Lomas spriedze – rodas, ja indivīdam ir grūti vai neiespējami izpildīt kādas 
no viņa lomas prasībām. Lomas spriedzes spēks ir atkarīgs no tā cik daudz 
šī loma cilvēkam nozīmē. 
 
Lomu kopas un tīkli  – Vienam statusam var būt piekārtots daudz lomu. 
Visas ar vienu un to pašu statusu saistītās lomas veido lomu kopu. 
Savstarpēji pretējās lomas veido lomu tīklus, kas šo lomu pildītājus apvieno 
pāros un lielākās grupās. Grupa ir tīklā saaustu lomu komplekss, kuru uztur 
grupas locekļu mijiedarbība. 
 
Lomu pild īšana (role taking)– process, kurā lomu pildītāji, reaģējami uz 
mijiedarbības partneru rīcību un attiecībās ar citiem cilvēkiem gūto pieredzi, 
savas lomas attīsta tālāk.  
 
Maskulinizācija – feminizācija – viena dzimuma tipisko (atbilstoši 
izplatītiem dzimumlomu stereotipiem) īpašību īpatsvara palielināšana. 
 
Norma – vadošais pirmsākums, noteikums – vispāratzīts un konvencionāli 
pieņemts paraugs, uzvedības vai rīcības šablons. Normu raksturo izplatība 
un tipiskums. Sakarā ar to norma galvenokārt ir statistiska nozīme, kas 
raksturo īpašību rādītāju. Šīs rādītājs reprezentē attiecīgās sociālās grupas 
darbību un to var izmantot kā pamatu indivīdu salīdzinājumam. 
 
Normas (ideālās) – normas, ko cilvēks pats veido sev uz sava ideāla 
pamata. Daži filozofi uzskata, ka atšķirībā no sociālajām normām, kuru 
ievērošana raksturo cilvēka morāli, Normas ievērošana raksturo nākamo 
morāles apziņas pakāpi – tikumību. Atšķirībā no sociālajām normām, kas 
paredz ārējo, sociālo kontroli un citu cilvēku vērtējumu par to, cik pozitīva 
ir indivīda darbība. 
 
Nostādņu skala (Attitude Scale) – līdzeklis mērķtiecīgai respondentu 
nostādņu vai  pārliecību noskaidrošanai pret dažādiem objektiem;tipisku 
datu līmeni un prasības lai patvaļīgi un absolūto viduspunktu (neitrālas, 
saskaņotas un nesaskaņotas)apdomīgie respondenti:arī Likerta – tipa vai 
semantiskā diferenciāla pētījumos. 
 
Semantiskā diferenciāla skala (Semantic Differential Scale) – nostādņu 
pētījuma metode, kas ļauj objektīvi novērtēt bipolāras īpašības vai frāzes, 
kas atšķiras ar reprezentācijas atsevišķiem intervāliem; 



 

 

Sievišķība – termins, kas apraksta sabiedrības priekšstatu par sievietes 
identitātes konstruēšanu un kas ietver vīriešiem pievilcīgo sieviešu 
seksualitāti. Sievišķība ir daļa no ideoloģijas, kas raksturo sievietes kā citas, 
kas salīdzinot ar muskulinitāti, sabiedrībā tiek uzsvērta kā cilvēku 
uzvedības norma. 
 
Sociālā norma – tas, ko rakstītā vai nerakstītā veidā sagaida no katra 
grupas (sabiedrības) locekļa. Sociālā norma ir svarīgākā indivīda 
pašregulācijas vadlīnija, īpaši- atrodoties konkrētajā grupā. 
 
Sabiedrība – ir kādā teritorijā pastāvoša liela sociālā sistēma, kas sevī 
ietver gan indivīdus, gan sociālās grupas. Sabiedrības locekļus vieno 
kopības apziņa un kopīgā kultūra, vairāk vai mazāk vispāratzītās normas, 
vērtības, sociālās lomas un instirūti.  
 
Statuss – ar noteiktām lomām, ekspektācijām, tiesībām un pienākumiem 
saistīta indivīdu pozīcija sociālā sistēmā; 
 
Sociālais statuss – ar godu un prestižu, varu un materiālo stāvokli saistīta 
indivīdu vieta sabiedriski atzītā sociālo vērtību hierarhijā. 
 
Sociālizācija – cilvēka garīgās būtības veidošana, pakāpeniski (no 
dzimšanas) viņu iesaistot sabiedrības struktūrās (sociālā vide); tas nozīmē: 
1)sociālo normu;2)darbību un spēju;3)garīgu vērtību apgūšana. Tikai 
socializejoties indivīds apgūst cilvēciskumu un atrod savu vietu sabiedrībā. 
Priekšstati par socializāciju paredz kā sociālās vides ietekmi, tā arī indivīda 
aktivitāti un iedzimtās dotības attīstību. 
 
Socializēšanās – ir savas sabiedrības sociālo vērtību, normu, simbolu, 
valodas, ticējumu, atziņu, tradīciju un institūtu, kā arī noteiktu sociālo lomu 
apguve mūža gaitā. 
Valodu, uzvedības normas, sociālās vērtības un visu kas pieder pie kultūras, 
indivīds var apgūt tikai mijiedarbībā ar citiem cilvēkiem. Sabiedrības 
kultūra cilvēku uzvedību un rīcību regulē tikai tad, ja tā kļuvusi par iekšējo 
indivīda kultūru. 
Cilvēks, veidodamies par sociālo indivīdu: 
• iepazīst savu sociālo statusu un apgūst tam atbilstošas sociālās lomas; 
• iepazīst savu vietu sociālā sistēmā un apgūst tai atbilstošos sociāli 

nozīmīgus darbības veidus; 



 

 

• apgūst sabiedrībā vispārpieņemto simbolu nozīmi; 
• interna lizē sabiedrības vērtības; 
• no sabiedrības uzkrātajām atziņām veido savas zināšanas par apkārtējo 

pasauli. 
 
Stereotips –vispārzinātniski –paraugs, trafarets, kam seko bez domāšanas 
un ko lieto, kad trūkst savas ierosmes, domas. Sociālās zinātnēs – ne 
informētības un nepietiekamas izpratnes dēļ izveidojies vienkārš un 
salīdzinoši noturīgs priekšstats par kādu cilvēku, grupu vai parādību. 
 
Subkultūra – ir no sabiedrībā dominējošās kultūras atšķirīgu vērtību, 
normu, kā arī saziņas un sadzīves modeļu kopums, kas funkcionē etniskā 
vai sociāli demogrāfiskā grupā, reliģiskā kopienā u. tml. Subkultūru grupām 
piemīt lielāka vai mazāka tolerance pret dominējošo, tradicionālo kultūru. 
Tāpēc vērtīborientācijas vai dzīvesveida atšķirības, ko subkultūra rada 
atsevišķu grupas locekļu sadzīvē, valodā vai reliģiskajā pārliecībā, 
lielākoties paliek tradicionālās kultūras ietvaros. Kultūru mijiedarbība, 
kuras rezultātā uzvedības normas un stereotipi ietekmē plašu sabiedrības 
slāni.  
 
Personība – ir noturīgs indivīda sociāli nozīmīgo īpašību kopums, kas 
izpaužas viņa sociālajā rīcībā un uzvedībā, domāšana un emocionālā 
reakcijā u tml. Tas, cik lielā mērā indivīda izturēšanos nosaka situācija un 
cik – viņa personība, atkarīgs no situācijas rakstura. Personību ietekmē 
sociālā struktūra. 
 
Priekšstats – izdomāts tēls, kas iepriekš uztverts un dotajā momentā 
neiedarbojās uz priekšmeta jūtu orgāniem, notikumiem. Priekšstatā 
vienlaikus tiek atspoguļotas tās objekta īpašības, kas ilgstošā iedarbībā 
atrodas ārpus redzeslauka. Par galveno priekšstatā tiek uzskatīts 
vispārinājums. Atkarībā no vispārinātības pakāpes izšķir vienīgos un 
kopīgos priekšstatus, turklāt pirmie ir konkrētāki un individuālāki, bet 
pēdējie – shematiskāki un abstraktāki. Priekšstatiem piemīt dažāda 
mobilitāte. 
 
Postmodernisms – uzmanības centrā ir kultūra, identitāte un sabiedrības 
pastāvošās normas. Postmodernisti uzskata, ka moderno institūtu nozīme 
sociālajā dzīvē sākusi mazināties. Noteiktās un nemainīgās sociālās 
attiecības, kas bijušas raksturīgas šķiru sabiedrībai, pamazām aizstāj vairāk 



 

 

individualizēta sabiedrība, kurā indivīdi vairs nejutās cieši saistīti ar 
nemainīgām struktūrām vai normām un savu dzīvi lemj un plāno paši. 
Postmodernisti uzsver pasaules pastāvīgo mainīgumu. Indivīdi var brīvi 
izvēlēties un mainīt identitāti, un sociālo institūtu nozīme mazinās. Tas 
nozīmē, ka sabiedrība kļūst  vairāk individualizēta, dažādāka un sarežģītāka. 

               
Trad īcijas – plaši pieņemtie un ar laiku akceptētie sadzīves rituāli, 
nostādnes un darbības veidi, kuru atkārtošana nozīmē tautas (kopienas) 
kultūras pēctecību.  

               
Vīrišķība –abstraktā maskulinitāte ir uztveres veids, kas uzsver savstarpēji  
izslēdzošās dualitātes. Maskulinitāte nav veidota, pamatojoties uz vīrieša 
reālo identitāti un atšķirību, bet gan uz ideālo atšķirību, kas visbūtiskāk 
konstruēta kultūras ietekmētā diferenciācijā – Vīrietis un Cits jeb pretstats 
viņam. Feminisma analīze īpaši orientējās uz izglītības procesu, kur definē 
un veido maskulinitāti. 
 
Uzskati – cilvēka sociālās un darbības vides paradumu redzējumi. Uzskati 
paredz ne tikai konkrēta objekta vai parādības interpretāciju, bet arī 
subjektīvo vērtējumu atbilstoši cilvēka vajadzībām un vērtībām. 
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