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SLAUGYTOJŲ SUBJEKTYVIAI SUVOKIAMO STRESO BEI VILTIES IŠGYVENIMO 
SĄSAJOS 

 

Andrius Katarskis, dr. Aidas Perminas 

Vytauto Didžiojo universitetas 

andrius.katarskis@gmail.com 

 

Slaugytojo darbo specifika pasižymi padidintu streso lygiu, jame susiduriama su daugiau stresoge-

ninų įvykių, nei kasdieniame gyvenime (Herth, 2005; Glumbakaitė ir kt. 2007). Išgyvenamo streso 
lygis tiesiogiai susijęs su medicinos personalo darbo ir asmeninio gyvenimo kokybe (Glumbakaitė 
ir kt., 2007). Didesnis vilties patyrimo lygis gali padėti įveikti stresą (Herth, 2005). Šio darbo tiks-

las nustatyti ryšius tarp slaugytojų  vilties patyrimo lygio, naudojamų vilties didinimo strategijų ir 
subjektyviai suvokiamo streso bei darbe patiriamų stresogeninių įvykių. Tyrimo metu nustatyta, kad 

didėjant subjektyviai suvokto streso lygiui mažėja išgyvenamos vilties lygis. Tai pat nustatyta, kad 
daugiau stresogeninių įvykių darbe patiriantys slaugytojai pasižymi didesniu vilties išgyvenimu bei, 
kad slaugytojos, patiriančios daugiau stresogeninių įvykių, tačiau pasižyminčios didesniu, nei vidu-

tinis vilties išgyvenimu, patiria mažiau subjektyviai suvokiamo streso. Tyrimo rezultatai rodo, kad 

slaugytojos dažniau patiriančios su konfliktais susijusius stresogeninius įvykius yra linkusios rečiau 
naudoti racionaliu mąstymu pagrįstą vilties įkvėpimo ir palaikymo strategiją. Taip pat, didėjant 
subjektyviai suvokto streso lygiui mažėja racionaliu mąstymu pagrįstos vilties įkvėpimo strategijos 
naudojimas. 

 

Slaugytojo darbo specifika pasižymi padidin-

tu streso lygiu, jame susiduriama su daugiau 

stresogeninų įvykių, nei kasdieniame gyvenime 
(Kirkcaldy, Martin, 2000; Glumbakaitė ir kt., 
2007). Nustatyta, kad patiriamo streso lygis yra 

tiesiogiai susijęs su medicinos personalo darbo 

ir asmeninio gyvenimo kokybe (Glumbakaitė ir 
kt., 2007) 

Manoma, kad kuo didesnis vilties išgyveni-
mo lygis, tuo lengviau žmogus pergyvena stre-

sogeninius įvykius, atranda sau tinkamus įvei-
kos būdus (Herth, 2005). Teigiama, kad viltis, 

veikdama kaip streso buferinė zona, palengvina 

streso įveiką, tuo pačiu skatindama elgesį, kuris 
padeda išlaikyti ar sustiprinti savo vilties išgy-

venimą. Didesnis vilties patyrimo lygis gali pa-

dėti įveikti stresą (Herth, 2005).  
Šiame darbe pateikiamame tyrime vadovau-

jamasi K. Dufault bei D.C. Martocchio (1985) 

vilties apibrėžimu, kuriame ji nusakoma kaip 
tvirtas, tačiau neužtikrintas lūkestis, jog ateityje 
laukia tai, kas yra realu ir individui asmeniškai 
svarbu. Remiantis šiuo apibrėžimu, tyrimų metu 
buvo išskirti keturi aspektai, kurie turi įtakos 

vilties patyrimo lygiui. Atliepiant šias sritis tam-

pa įmanoma išskirti strategijas, kuriomis vado-

vaujantis įmanoma įkvėpti ir palaikyti viltį 
(Herth, 1993). Kiekviena išskirta strategija api-

ma atskirą vilties patyrimo sritį ir nurodo esmi-
nius jos komponentus, kuriais remiantis įmano-

mas vilties išgyvenimo padidinimas ar palaiky-

mas kitam asmeniui (Herth, 1993): 

· Patirtimi pagrįsta strategija – apima gyveni-

miškų sunkumų, išbandymų ir kliūčių priėmimą 
kaip neatsiejamą, neišvengiamą gyvenimo dalį. 
· Tarpusavio santykiais pagrįsta strategija – 

apima savęs susiejimo su kitais jausmo 
vystymą. 
· Dvasingumu pagrįsta strategija – apima ti-

kėjimą ar tikėjimąsi to, kas nėra įrodyta bei tikė-

jimą, kad esama realybė turi potencialo keistis į 
geresnę, teigiamesnę. 
· Racionaliu mąstymu pagrįsta strategija – 

apima tikslų numatymą, resursų paiešką ir gavi-
mą, sudarymą savo praeities, ateities ir dabarties 
pojūčio bei subtilaus balanso tarp kontrolės ir 
fatalistiškumo savo gyvenime išlaikymą. 

Viltis negali egzistuoti vakuume – tarpusavio 

santykiai yra esminiai ir svarbiausi siekiant ją 
įkvėpti ir palaikyti (Perkins, Repper, 2005). 

Taigi, galima teigti, kad slaugytojas, dažniau 
naudojantis šias strategijas, efektyviau įkvėps 
viltį savo pacientams. 

Apžvelgiant į esamą literatūrą streso tema, 
matome, kad reakcijos į stresogeninius įvykius 
yra individualios ir priklauso nuo į stresorių rea-
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guojančios asmenybės bruožų, kompetencijų ir 
kitų aplinkybių (Lazarus, 1980; Folkman, 

2010). Taigi ypač svarbu ne tik kiek stresoge-

ninių įvykių žmogus patiria, tačiau ir kaip juos 
vertina. 

Iki šiol atliktais tyrimais didesnė streso rizika 
slaugytojų darbe yra įrodyta (Butkutė, Bulo-

tienė, 2011). Taip pat yra tyrimų, kurie rodo 
vilties patyrimo lygio ir slaugytojų naudojamų 
vilties įkvėpimo strategijų svarbą jų darbo ko-

kybei ir asmeninei gerovei (Herth, 2005). Tačiau 
trūksta tyrimų, kurie nagrinėtų šių reiškinių są-

sajas. Atsakius į klausimą ar patiriamo streso ly-

gis yra susijęs su vilties išgyvenimo lygiu turė-

tume papildomą įrankį streso prevencijai ir ma-

žinimui slaugytojų ir kito medicinos personalo 

darbe. 

 

Darbo tikslas 
Šio darbo tikslas yra nustatyti ryšius tarp 

slaugytojų vilties patyrimo lygio, naudojamų 
vilties įkvėpimo strategijų ir subjektyviai suvo-

kiamo streso bei darbe patiriamų stresogeninių 
įvykių.  

Siekiant tikslo išsikeltos šios hipotezės: 
· Slaugytojų vilties išgyvenimas yra susijęs 

su stresogeninių įvykių darbe patyrimu. 
· Daugiau stresogeninių įvykių patiriančios ir 

pasižyminčios didesniu vilties išgyvenimu 

slaugytojos patiria mažiau subjektyviai suvokto 
streso. 

· Stresogeninių įvykių patyrimas slaugytojų 
darbe yra susijęs su jų naudojamomis vilties 
įkvėpimo ir palaikymo strategijomis. 
· Slaugytojų vilties išgyvenimas yra susijęs 

su subjektyviai suvoktu stresu.  

· Subjektyviai suvoktas stresas yra susijęs su 
slaugytojų naudojamomis vilties įkvėpimo ir 
palaikymo strategijomis. 

 

Metodika 

Tyrimo metu buvo atlikta anketinė tiesioginį, 
nuolatinį kontaktą su pacientais turinčių slau-

gytojų apklausa. Viso tyrime dalyvavo 49 res-

pondentės, jų amžiaus vidurkis 34 ± 6 metai. 
Dauguma apklaustųjų turėjo aukštesnįjį išsilavi-
nimą (83,7 %). 

Slaugytojų vilties išgyvenimo lygiui nustatyti 
buvo naudotas K. Herth 1992 metais sukurtas 

HHI (Herth Hope Index) klausimynas (Kronba-

cho alfa 0,824). Slaugytojų naudojamos vilties 
įkvėpimo ir palaikymo strategijos buvo nusta-

tomos naudojant K. Herth 1993 metais sudarytą 
HIQ (Hope Intervention Questionnaire) (Kron-

bacho alfa: patyrimu pagrįsta strategija 0,894, 
tarpusavio santykiais pagrįsta strategija 0,871, 

racionaliu mąstymu pagrįsta strategija 0,917, 
dvasingumu pagrįsta strategija 0,801). Streso-

geniniai įvykiai slaugytojų darbe buvo nustatyti 
remiantis 10 stresogeninių įvykių medikų darbe 
klausimynu. Visoms metodikoms naudoti buvo 

gauti autorių sutikimai. Nelietuviškos metodikos 
buvo išverstos autoriaus. 

Klausimynas buvo sudarytas remiantis atlikta 

literatūros apžvalga apie stresogeninius įvykius 
ir stresą slaugytojų darbe (Kronbacho alfa 
0,816). Tyrimo metu buvo atlikta atsakymų į 
stresogeninių įvykių  klausimyną faktorinė ana-

lizė. Jos metu išskirti su slauga, emocine parama 
ir konfliktais susiję faktoriai. Subjektyviai su-

vokto streso lygis buvo vertinamas naudojant 

1983 metais S. Cohen, T. Kamarck ir R. 

Marmelstein sudarytu klausimynu Perceived 

Stress Scale (Kronbacho alfa 0,704).  

Statistinės analizės metu panaudoti statisti-
niai metodai: Pearsono koreliacija, faktorinė 
analizė su Varimax pasukimu, Man Whitney 
kriterijus. 

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

Tyrimo metu nustatyta, kad daugėjant su 

slauga susijusių stresogeninių įvykių (paciento 
sveikatos pablogėjimų, mirčių skaičiui ir pan.) 
didėja slaugytojų viltis (r = 0,289; p = 0,04). 

Šiuos rezultatus galima aiškinti keletu būdų. Pir-
miausiai prisimenant F. Miller (2007) teiginį, 
kad neviltį sukelia įvykiai, kurie asmens gyve-

nime subjektyviai matomi kaip turintys didelę 
asmeninę reikšmę. Stresoriaus suvokimo kaip 
keliančio grėsmę svarbą jo interpretacijai 
patvirtina ir kiti autoriai (Lazarus, 1980; 

Folkman, 2010; ir kt.). Galima manyti, kad pa-

cientų savijautos pablogėjimas nėra slaugytojų 
subjektyviai suvokiamas kaip turintis didelę 
reikšmę ar keliantis grėsmę joms pačioms: stre-

sogeninių įvykių skaičius neparodo kaip jie ver-
tinami subjektyviai pačių slaugytojų. Slaugyto-

jos misija – padėti žmogui, jį slaugyti, taigi ga-

limai viltis tampa psichologine gynyba: įvykių 
daug, o slaugytojos viliasi, kad viskas bus gerai. 

Šių rezultatų aptarimas tiesiogiai susijęs su 
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kita darbe tikrinta hipoteze. Jos rezultatai rodo, 

kad slaugytojos, patiriančios daugiau su konflik-

tais (p = 0,003), slauga (p = 0,001) ir emocine 

parama (p = 0,09) susijusių stresogeninių įvy-

kių, tačiau pasižyminčios didesniu nei vidutinis 
vilties išgyvenimu, patiria mažiau subjektyviai 
suvokiamo streso. Galima manyti, kad slaugy-

toja, darbe patirianti didesnį kiekį stresogeninių 
įvykių ir kaip vieną iš įveikos būdų panaudo-

janti viltį, apie ją daugiau mąstanti, daugiau ties 
ja susitelkianti subjektyviai įvykius vertina kaip 
nekeliančius streso. Taigi, viltis apsaugo nuo 
subjektyviai suvokiamo streso išgyvenimo. 

Nustatyta, kad didėjant subjektyviai suvokto 
streso lygiui mažėja išgyvenamos vilties lygis (r 
= -0,587; p = 0,001). Tai patvirtina teorines prie-

laidas (Herth, 2005), kad stresas mažina vilties 
išgyvenimą. Daug įtampos patiriančių slaugy-

tojų darbo kokybė krenta, prastėja jų pačių pasi-
tenkinimas darbu, tai neigiamai paveikia jų as-

meninį gyvenimą, didėja perdegimo sindromo 
rizika (Herth, 2005; Glumbakaitė ir kt., 2007). 

Apibendrindami iki šiol apžvelgtus duomenis 
galime daryti išvadą, kad didėjant stresogeninių 
įvykių skaičiui vilties išgyvenimas didėja, o di-
dėjant subjektyviai suvokto streso lygiui vilties 
lygis mažėja. Tai parodo, kad slaugytojoms vil-
tis veikia kaip įveikos strategija: susiduriant su 

sunkumais vilties patiriama daugiau, o ji mažėja 
tik tada, kai įvykis ar situacija subjektyviai su-

vokiami kaip keliantys įtampą, grėsmę ar pana-

šiai. 
Tyrimo rezultatai rodo, kad patiriant daugiau 

su konfliktais susijusių stresogeninių įvykių ra-

cionalaus mąstymo vilties didinimo strategiją 
darbe su pacientais naudojama mažiau (r = -

0,307; p = 0,027). Taip pat nustatyta, kad didė-

jant subjektyviai suvokto streso lygiui mažėja 
racionaliu mąstymu pagrįstos vilties didinimo 
strategijos naudojimas (r = -0,235; p = 0,0,14). 

Mažesnį racionaliu mąstymu grįstos vilties didi-
nimo strategijos naudojimą slaugytojų darbe su 
pacientais, galima aiškinti tuo, kad dalyvaujant 

konflikte asmenį užvaldo emocijos ir sunku 
mąstyti remiantis logika. Šios strategijos, kaip 
besiremiančios logika ir situacijos aiškinimusi 
naudojimas galėtų padėti konfliktus spręsti efek-

tyviau ir, galimai, sumažinti jų skaičių. 
Galima pastebėti, kad atliktas tyrimas pa-

tvirtina esmines teorines prielaidas, kad stresas 

turi įtakos vilties išgyvenimui (Snyder, 2002; 

Herth, 2005). Remiantis tyrimo rezultatais gali-

ma teigti, kad viltis apsaugo nuo streso išgyve-

nimo. Didėjant stresogeninių įvykių skaičiui, 
vilties išgyvenimas didėja, o didėjant subjek-

tyviai suvokto streso lygiui, vilties lygis mažėja. 
Taip pat nustatyta, kad didėjant konfliktiniams 
įvykiams darbe bei augant subjektyviai patiria-

mo streso lygiui rečiau naudojama racionalaus 
mąstymo vilties didi-nimo strategija. Šie duo-

menys nurodo darbo didinant slaugytojų vilties 
išgyvenimo lygį tikslingumą, bei skatinimo tai-

kyti daugiau į vilties didinimą orientuotų strate-

gijų svarbą. 
 

Išvados 

1. Didesnis slaugytojų vilties išgyvenimo ly-

gis yra susijęs su dažnesniu su slauga susijusių 
stresogeninių įvykių darbe patyrimu. 

2. Dažnesnis su konfliktais susijusių streso-

geninių įvykių darbe patyrimas yra susijęs su 
retesniu slaugytojų racionaliu mąstymu pagrįs-

tos vilties įkvėpimo ir palaikymo strategijos 
naudojimu. 

3. Mažesnis slaugytojų išgyvenamos vilties 
lygis yra susijęs su didesniu subjektyviai suvok-

to streso lygiu.  

4. Didesnis subjektyviai suvokto slaugytojų 
streso lygis yra susijęs su mažesniu racionaliu 
mąstymu pagrįstos vilties įkvėpimo strategijos 
naudojimo dažnumu. 

5. Slaugytojos, patiriančios daugiau streso-

geninių įvykių, tačiau pasižyminčios didesniu, 
nei vidutinis vilties išgyvenimu, patiria mažiau 
subjektyviai suvokiamo streso. 
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HEALTH CARE NURSES SUBJECTIVELY PERCEIVED STRESS CONNECTIONS WITH THEIR 

HOPE EXPERIENCE LEVEL 

 

Andrius Katarskis, dr. Aidas Perminas 

Vytautas Magnus University 

andrius.katarskis@gmail.com 

 

One of health care nurses work attributes is high stress level (Glumbakaitė et all, 2007) Hope could be 
named as a buffer zone, that facilitates overcome of stressful events (Herth, 2005).  Main aim of this work is 

trying to find out how does connect health care nurses subjectively perceived stress level with their hope 

experience level and does subjectively perceived stress level connect with hope inspiration strategies, that 

nurses choose to use.Main results of this research shows that: 1. when subjectively perceived stress level 

increases, hope experience level decreases; 2. higher health care nurses level of hope is connected with 

higher stressful events connected with nursing experience; 3. nurses, that experience more stressful events, 

but has more hope, tends to experience less perceived stress; 4. when subjectively perceived stress level 

increases, then rational thinking based hope inspiration strategy usage level decreases; 5. higher experience 

of stressful events connected with conflicts in job is connected with decrease of  rational thinking based hope 

inspiration strategy usage level. 
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NETOLERANCIJA NEAPIBRĖŽTUMUI IR NERIMAS 
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Nepaisant ryškaus progreso generalizuoto nerimo tyrinėjimuose per pastaruosius du dešimtmečius, 
įvairios teorinės generalizuoto nerimo koncepcijos yra vis naujai įvertinamos ir revizuojamos. Vie-

na iš dominuojančių modernių generalizuoto nerimo teorijų yra Netolerancijos Neapibrėžtumui 
Modelis (Dugas ir kt., 1998). Įvairūs tyrimai rado ryšį tarp netolerancijos neapibrėžtumui ir gene-

ralizuoto nerimo (Khawaja, McMahon, 2011). Vis dėlto, didžioji dauguma atliktų tyrimų yra kore-

liaciniai, kurių metu prašoma atsiminti anksčiau patirtas emocines būsenas. Įvairūs autoriai kves-

tionuoja tokių duomenų patikimumą (Behar ir kt., 2009) ir egzistuoja poreikis ištirti ryšį tarp neto-

lerancijos neapibrėžtumui ir nerimo, taikant įvairesnius metodus eksperimentinėje arba kvaziekspe-

rimentinėje paradigmoje. Šiame tyrime siekta užpildyti ankstesnių tyrimų spragas ir ištirti, kokias 
emocijas netolerantiški neapibrėžtumui individai išgyvena neapibrėžtose situacijose. Tyrime dalyva-

vo šimtas trisdešimt keturi studentai iš įvairių studijų krypčių. Taikant loterijos žaidimą, buvo mani-
puliuotas situacijos neapibrėžtumo lygmuo. Tyrimo metu rasta, kad individai su aukšta netoleranci-
ja neapibrėžtumui buvo labiau linkę patirti nerimą aukšto neapibrėžtumo eksperimentinėse situaci-
jose.  

 

Generalizuotas nerimas yra psichikos liga, 

nuo kurios kenčia, įvairių autorių duomenimis, 

apie 3 procentai Vakarų pasaulio gyventojų 
(Ruscio ir kt., 2007). Pagrindinis šio sutrikimo 
požymis yra nuolat jaučiamas nerimas (patolo-

ginis nerimavimas), kuris neapsiriboja ir nėra 
stipriai susijęs su jokiomis konkrečiomis išori-
nėmis aplinkybėmis (t.y. jis yra „laisvai plūdu-

riuojantis“). Dominuojantys simptomai gali būti 
įvairūs, bet dažniausiai skundžiamasi nuolatiniu 
nervingumu, virpuliu, raumenų įtampa, prakai-
tavimu, galvos svaigimu, širdies plakimu, silp-

numu ir diskomfortu epigastriume. Dažnai bai-
minamasi, kad pats pacientas ar jo artimieji su-

sirgs ar pateks į kokį nors nelaimingą atsitikimą 
(TLK-10). 

Per pastaruosius dvejus dešimtmečius paste-

bėtas ryškus progresas generalizuoto nerimo ty-

rinėjimų srityje, kuris sąlygojo įvairių efek-

tyvesnių psichoterapijos metodų atsiradimą ir 
padėjo geriau suprasti šį psichologinį fenomeną. 
Įvairūs nauji teoriniai generalizuoto nerimo mo-

deliai yra nuolat revizuojami ir atnaujinami. 

Vienas iš populiaresnių naujų generalizuoto 
nerimo modelių yra Netolerancijos Neapibrėž-

tumui Modelis (Dugas ir kt., 1998). Šis modelis 
postuluoja, kad netolerancija neapibrėžtumui 
yra pagrindinis komponentas generalizuoto neri-

mo procese ir sąlygoja patologinį nerimavimą. 

Individai, kurie kenčia nuo generalizuoto neri-
mo, netoleruoja dviprasmių, neaiškių ir neapi-
brėžtų situacijų, vertina jas kaip nemalonias, ne-

pakenčiamas ir sukeliančias stresą. Neaiškiose 
situacijose individai su generalizuotu nerimu 

patiria nerimą ir kitas negatyvias reakcijas, ku-

rios trukdo adaptyviai įveikti iškylančius sunku-

mus ir skatina kognityvinį vengimą.  
Įvairūs tyrimai patvirtina Netolerancijos Nea-

pibrėžtumui Modelio pagrindinę hipotezę, kad 
netolerancija neapibrėžtumui yra susijusi su pa-

tologiniu nerimavimu. Pirma, yra sutariama, kad 

netolerancija neapibrėžtumui yra validus kons-

truktas. Netolerancija neapibrėžtumui yra stabi-
lus bruožas, kuris yra nepriklausomas nuo indi-
vido laikinos būsenos (Buhr, Dugas, 2006). Ant-

ra, įvairūs koreliaciniai tyrimai rodo, kad egzis-

tuoja ryšys tarp netolerancijos neapibrėžtumui ir 
patologinio nerimavimo, kuris būdingas genera-

lizuotam nerimui (Khawaja, McMahon, 2011). 

Vis dėlto, daugelyje tyrimų prašoma atsiminti 
praeities patirtis ir jas vertinti, kas skatina kves-

tionuoti gautų rezultatų patikimumą, nes įvairūs 
atminties tyrinėjimai rodo, kad emocijų atgami-
nimas ilgalaikėje ir trumpalaikėje perspektyvose 
yra kokybiškai skirtingi procesai. Siekiant užpil-
dyti ankstesnių tyrimų spragas, buvo atlikti du 
eksperimentiniai tyrimai, tyrinėjantys ryšį tarp 
netolerancijos neapibrėžtumui ir nerimo, kurie 
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rado prieštaraujančius rezultatus. Greco ir 
Rodger (2001) rado, kad individų su aukšta ne-

tolerancija neapibrėžtumui fiziologiniai matavi-

mai (kraujospūdis, širdies plakimas ir t.t.), atlie-

kant neapibrėžtas, distresą sukeliančias užduo-

tis, nesiskyrė nuo individų, kurie tolerantiški 
neapibrėžtumui. Tačiau kitame tyrime Greco ir 
Rodger (2003) rado, kad individų su aukšta ne-

tolerancija neapibrėžtumui kraujospūdis buvo 
aukštesnis, stebint dviprasmius, nemalonius 
vaizdinius, nei individų, kurie tolerantiški nea-

pibrėžtumui. Šie tyrimai rodo, kad ryšys tarp ne-

tolerancijos neapibrėžtumui ir emocinės būse-

nos neapibrėžtų, dviprasmių situacijų metu yra 
neaiškus.  

Tyrimai rodo, kad situacijos su rizikingais 

sprendimais yra suvokiamos kaip neapibrėžtos 
(Ladoucer ir kt., 2000). Iki šiol nėra tirta, kokias 
emocijas individai su aukšta netolerancija dvi-
prasmiškumui išgyvena priiminėjant rizikingus 
sprendimus. Šiame tyrime taikyta anksčiau ne-

tolerancijos dviprasmiškumui tyrimuose netai--

kyta eksperimentinė situacija su dalyvavimu ri-
zikingoje loterijoje.  

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti, ar netolerantiški 
neapibrėžtumui individai turi predispoziciją pa-

tirti nerimą neapibrėžtose situacijose.  
Tyrimo hipotezė – netolerantiški neapibrėž-

tumui individai yra labiau linkę išgyventi neri-
mą neapibrėžtose situacijose.  

 

Metodika 

Tyrime dalyvavo 134 tiriamieji, kurie atsakė į 
skelbimą, patalpinta socialiniame tinkle „Face-

book“. Iš 134 dalyvavusių tiriamųjų 57 buvo 
vyriškosios lyties ir 77 – moteriškosios. Viduti-
nis jų amžius buvo 22,07 (SD = 2,468). 67 tiria-

mieji buvo iš socialinių mokslų studijų pro-

gramų, 13 – iš biomedicinos studijų programų, 8 
– iš fizinių mokslų studijų programų, 23 – iš 
technologijos mokslų studijų programų, 10 – iš 
humanitarinių mokslų studijų programų ir 13 – 

iš menų arba kitų studijų programų. 
Tyrimas buvo atliekamas individualiai su 

kiekvienu tiriamuoju sutartu laiku Vilniaus Uni-

versiteto auditorijose. Tyrimo pradžioje tiria-

mųjų buvo paprašyta užpildyti Netolerancijos 

Neapibrėžtumui Skalę ir anketą apie demogra-

finius duomenis. Tada tiriamieji buvo atsitiktinai 

traukiant burtus paskirti į padidinto arba suma-

žinto neapibrėžtumo eksperimentines situacijas. 

67 tiriamieji atsitiktinai buvo atrinkti į padidinto 
neapibrėžtumo eksperimentinę situacijas ir kiti 
67 – į sumažinto neapibrėžtumo eksperimentinę 
situaciją. Padidinto neapibrėžtumo eksperimen-

tinėje situacijoje buvo 26 tiriamieji su aukšta ne-

tolerancija neapibrėžtumui ir 41 tiriamieji su že-

ma netolerancija neapibrėžtumui. Sumažinto 
neapibrėžtumo eksperimentinėje situacijoje bu-

vo 33 tiriamieji su aukšta netolerancija neapi-
brėžtumui ir 34 tiriamieji su žema netolerancija 
neapibrėžtumui. Tolerancija neapibrėžtumui bu-

vo įvertinta remiantis Netolerancijos Neapibrėž-

tumui Skalės suminiu įverčiu (žr. Netolerancijos 
Neapibrėžtumui Skalė). Tiriamiesiems buvo pa-

aiškinta, kad bus tiriamos jų įsitikinimų sąsajos 
su emocinėmis reakcijomis ir detaliai pristatoma 

eksperimentinė procedūra. Tiriamieji buvo in-

formuoti, kad bet kada gali nutraukti dalyva-

vimą tyrime. Po eksperimentinės procedūros 
pristatymo tiriamųjų buvo paprašyta užpildyti 
informuotą sutikimą apie dalyvavimą tyrime. 
Užpildžius informuotą sutikimą, buvo atliekama 
eksperimentinė užduotis. Po eksperimentinės 
užduoties atlikimo tiriamieji užpildydavo anke-

tą, kurioje buvo įvertinti jų emociniai atsakai į 
užduotį, bei anketą patikrinti manipuliacijos 
sėkmingumą. Pasibaigus tyrimui tiriamiesiems 
buvo suteikiamas grįžtamasis ryšys apie tyrimą. 

Eksperimentinė užduotis. Eksperimentinė už-

duotis buvo loterijos žaidimas. Tiriamiesiems 
buvo pateikiami kortelių rinkiniai, kurie suside-

da iš kortelių, pažymėtų raidėm „L“ ir „P“. Rai-
dė „L“ reikšdavo laimėjimą, o raidė „P“ – pra-

laimėjimą. Sumažinto neapibrėžtumo situacijoje 

tiriamiesiems buvo aukšta tikimybė laimėti lote-

riją. Tiriamieji buvo informuojami, kad egzis-

tuodavo 70 procentų tikimybė laimėti 2 litus ir 
30 procentų tikimybė pralaimėti, kas reikštų, 
kad tiriamasis turėtų klausytis 30 sekundžių įra-

šo, kaip per lentą yra braukiama nagais. Padi-
dinto neapibrėžtumo situacijoje tiriamiesiems 
buvo maža tikimybė laimėti loteriją. Tiriamieji 
buvo informuojami, kad egzistuodavo 10 pro-

centų tikimybė laimėti 20 litų ir 90 procentų ti-
kimybė pralaimėti, kas reikštų, kad tiriamasis 

turėtų klausytis 5 minutes įrašo, kaip per lentą 
yra braukiama nagais. Iš tiesų, pralaimėjimo at-
veju tiriamųjų nebuvo prašoma klausytis įrašo ir 
visiems tiriamiesiems buvo suteikiamas grįžta-

masis ryšys, siekiant pašalinti galimą diskom-

fortą, kilusį tyrimo metu.  
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Netolerancijos Neapibrėžtumui Skalė. Ši ska-

lė susideda iš 27 teiginių, kuriuos reikia įvertinti 
5 balų Likerto skalėje (1 – visiškai nesutinku, 2 
– nesutinku, 3 – nei sutinku, nei nesutinku, 4 – 

sutinku, 5 – visiškai sutinku). Ji buvo išversta iš 
anglų kalbos į lietuvių gavus sutikimą iš Michel 
Dugas ją išversti ir naudoti tyrime. Remiantis 
skalės suminiu įverčiu vertinamas individo neto-

lerantiškumas neapibrėžtumui. Jei individas su-

rinkdavo daugiau nei 70 balų, buvo manoma, 

kad jis turi aukštą netoleranciją dviprasmišku-

mui.  

Emocinių atsakų anketa. Siekiant įvertinti pa-

tiriamas emocijas eksperimentinės užduoties 
metu, šiam tyrimui buvo sukurta anketa. Buvo 
vertinamas 9 emocijų intensyvumas eksperi-
mentinės užduoties metu: nerimo, baimės, pyk-

čio, nuostabos, liūdesio, pasišlykštėjimo, džiau-

gsmo, kaltės ir gėdos. Kad būtų galima įvertinti 
kiekvienos patiriamos emocijos intensyvumą, 
buvo pateikiami 9 klausimai su analogiška for-
muluote: „Kaip Jūs vertinate jaučiamą (emociją) 
šiuo momentu? Apibraukite skaičių“. Skalėje 
reikėdavo įvertinti vienos iš devynių patiriamų 
emocijų (nerimo, baimės, pykčio, nuostabos, 
liūdesio, pasišlykštėjimo, džiaugsmo, kaltės, gė-

dos) intensyvumą. Skalė susideda iš 6 pasirin-

kimų: 5 – labai aukštas (-a), 4 – aukštas (-a), 3 – 

vidutinis (-ė), 2 – žemas (-a), 1 – labai žemas (-
a), 0 – nėra.  

Eksperimentinės manipuliacijos patikrinimas. 
Penki klausimai (1 lentelė) buvo taikyti įvertinti 
situacijos neapibrėžtumą, kuriuos reikėdavo į-
vertinti 5 balų Likerto skalėje (1 – visiškai nesu-

tinku, 2 – nesutinku, 3 – nei sutinku, nei nesu-

tinku, 4 – sutinku, 5- visiškai sutinku). 5 klausi-
mų suminis įvertis rodė, kiek eksperimentinė si-
tuacija buvo suvokiama kaip neapibrėžta. Skalės 
klausimai buvo sudaryti remiantis Ladouceur, 

Gosselin ir Dugas (2000) rekomendacijomis. 

 

1 lentelė. Klausimai, skirti įvertinti eksperimen-

tinės situacijos neapibrėžtumą  
Klausimai 
Loterijos rezultato nežinojimas mane neramino. 
Jei aš būčiau žinojęs, kad laimėsiu pinigus, 

mane būtų mažiau erzinusi užduotis. 
Neapibrėžtumas loterijos metu kėlė man įtampą. 
Aš rūpinausi, ar laimėsiu loteriją. 
Mane erzino, kad nebuvo garantijos, jog aš 

laimėsiu loteriją. 

Rezultatai ir jų aptarimas 

Netolerancijos Neapibrėžtumui Skalės psi-
chometrinės charakteristikos. Tyrimo metu ras-

tos skalės psichometrinės charakteristikos yra 
geros. Rastas aukštas vidinis suderinamumas (α 

= 0,978), kas rodo aukšta skalės patikimumą. 
Rasta aukšta standartinė deviacija (SD = 27,03) 

ir skalės vidurkis (M = 69,01) rodo, kad tiriamų-

jų atsakymai yra pakankamai išsibarstę ir nėra 
bendros tendencijos atsakinėti tam tikru būdu. 
Taip pat atskiri teiginiai gerai koreliavo su visa 

skale (koreliacijos svyravo nuo 0,56 iki 0,91). 

Faktorinė analizė identifikavo 1 faktoriaus 
struktūrą. Šis faktorius paaiškina 66,204 procen-

tus bendros duomenų dispersijos. Kintamųjų 
bendrumai svyruoja nuo 0,35 iki 0,91. Keizerio-

Mejerio-Olkino matas buvo 0,956. 

Manipuliacijos patikrinimas. Taikant Stjudeto 

kriterijų nepriklausomoms imtims, buvo rasta, 

kad tiriamieji vertino padidinto netikrumo situa-

ciją kaip labiau neapibrėžtą (M = 21,55) nei su-

mažinto netikrumo situaciją (M = 12,58), p < 

0,01.  

Ryšys tarp netolerancijos neapibrėžtumui ir 
emocinių reakcijų neapibrėžtose situacijose. Tai-
kant Stjudento kriterijų nepriklausomoms im-

tims nustatyta, kad individai su aukšta netole-

rancija neapibrėžtumui padidinto neapibrėžtumo 
eksperimentinėje situacijoje buvo labiau linkę 
patirti nerimą (M = 4,31) nei individai su žema 
netolerancija neapibrėžtumui (M = 3,41), p < 

0,01. Taikant Spearmano kriterijų nustatyta, kad 
yra statistiškai reikšminga koreliacija (r = 0,65) 

tarp netolerancijos neapibrėžtumui ir nerimo, p 

< 0,01. Daugiau nerasta statistiškai reikšmingų 
skirtumų tarp individų su skirtingu tolerancijos 
neapibrėžtumui lygmeniu patiriamų emocijų 
(baimės, pykčio, nuostabos, liūdesio, pasi-
šlykštėjimo, džiaugsmo, kaltės ir gėdos) abejose 
eksperimentinėse situacijose. Taigi tyrimo metu 
nustatyta, kad individai su aukšta netolerancija 
neapibrėžtumui yra labiau linkę patirti nerimą 
neapibrėžtose situacijose. Tai patvirtina pagrin-

dinį Netolerancijos Neapibrėžtumui Modelio 
postulatą, kad netolerancija neapibrėžtumui yra 
predispozicija, kuri sąlygoja nerimą. Šie papil-
domi duomenys suteikia daugiau aiškumo deba-

tams, kaip netolerancija neapibrėžtumui veikia 
individo emocinę būklę neapibrėžtų, neaiškių, 
dviprasmių situacijų metu. 

Tyrimo ribotumai. Atliktas tyrimas turi keletą 
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reikšmingų ribotumų. Pirma, tiriamųjų imtis bu-

vo studentai. Galima kvestionuoti tyrimų rezul-
tatų generalizaciją kitoms imtims. Antra, nebuvo 

galimybės išmatuoti Netolerancijos Neapibrėž-

tumui Skalės konvergentinio ir diskriminan-

tinio validumo, taigi negalima detaliau įvertinti 
skalės psichometrinių charakteristikų. Trečia, 
yra kvestionuotinas emocinių reakcijų matavi-

mas taikant savistabą. Psichofiziologiniai emo-

cijų matavimai laikomi labiau validūs ir patiki-
mi.  

 

Išvados 

Netolerantiški neapibrėžtumui individai yra 
labiau linkę išgyventi nerimą neapibrėžtose si-
tuacijose. 
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INTOLERANCE OF UNCERTAINTY AND ANXIETY 

 

Augustinas Rotomskis 

Vilnius University 
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Despite the recent progress in generalized anxiety disorder research in the last two decades, various 

theoretical conceptualizations continue to undergo scrutiny and refinement. One of the dominant modern 

generalized anxiety disorder theories is The Intolerance of Uncertainty Model (Dugas et. al., 1998). Various 

studies found a relationship between intolerance of uncertainty and generalized anxiety disorder (Khawaja, 

McMahon, 2011). Still the majority of studies yra correlational, during which participants recall previous 

emotional states. Various authors question the reliability of the results from these studies (Behar ir kt., 2009) 

and the need for more experimental or quasiexperimental studies is highlighted. The current study aims to 

correct the limitations of previous research and research, what kind of emotions do intolerant of uncertainty 

individuals experience in uncertain situations. One hundred thirty four students from various undergraduate 

courses participated in the study. Intolerance of uncertainty was manipulated via a lottery game. It was 

found that individuals with high intolerance of uncertainty were more likely to experience anxiety in 

uncertain experimental situations. 
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JAUNESNIŲ IR VYRESNIŲ 13-17 METŲ PAAUGLIŲ AGRESYVAUS ELGESIO 
PALYGINIMAS PO INTERVENCIJOS, GRĮSTOS KOGNITYVINE-ELGESIO TERAPIJA 
 

Dovilė Normantaitė, dr. Aidas Perminas 

Vytauto Didžiojo universitetas 

dovile.normantaite@gmail.com  

 

Tyrimo tikslas – palyginti jaunesnių ir vyresnių paauglių agresyvaus elgesio pokyčius. Tyrime 

dalyvavo 283 Kauno miesto mokiniai, kurių amžius pasiskirstė nuo 13 iki 17 metų. Tiriamieji buvo 
suskirstyti į dvi grupes: tiriamąją bei lyginamąją. Tiriamajai grupei buvo taikomi pykčio 
kontroliavimo mokymo užsiėmimai, pirmasis matavimas atliktas prieš intervenciją, antrasis 
matavimas - po intervencijos. Lyginamajai grupei atlikti du matavimai be intervencijos taikymo. 

Abejuose matavimuose tiriamieji turėjo užpildyti  A. H. Buss ir M. Perry agresijos klausimyną. 
Tiriamosios grupės dalyviai dalyvavo penkiuose užsiėmimuose po 45 min. kartą per savaitę. 
Tiriamieji buvo suskirstyti į dvi grupes pagal amžių, kurie priklausė ankstyvosios paauglystės ir 
viduriniosios paauglystės laikotarpiams, ir buvo lyginami tarpusavyje pagal pasikeitusius agresijos 

poskalių balus. Tyrimo rezultatai parodė, kad vyresnių merginų pykčio poskalės pokyčiai didesni nei 
jaunesnio amžiaus merginų. Taigi vyresnės merginos po intervencijos taikymo jaučia mažesnį pyktį, 
nei jaunesnės merginos. Atitinkamoje lyginamojoje grupėje bei tiriamosios grupės vaikinų imtyje 
tokių pokyčių nenustatyta. 
 

Smurtas tarp mokinių yra dažnai paplitęs 
reiškinys ir yra pastebėta, jog vis dažnėja ag-

resijos apraiškų mokyklose (Dennis, 2007; 

Wienclaw, 2009). Taigi agresija yra viena iš 
sunkiausių problemų mokyklos aplinkoje, kuri 
gali pasireikšti įvairiomis formomis. Amedahe, 
Owusu-Banahene (2007) aprašė labiausiai pap-

litusias keturias agresijos formas: tiesioginę, ne-

tiesioginę, verbalinę ir fizinę. Šios agresijos for-
mos gali pasireikšti atskirai arba viena kitą pa-

pildydamos, taip pat toks pasireiškimas gali būti 
vienkartinis ar besitęsiantis kurį laiką, taip įgau-

damas patyčių formą. Anot Valeckienės (2007), 

patyčios yra viena iš dažniausiai pasitaikančių 
agresijos formų mokyklose. Taigi yra maža riba, 
kada agresija perauga į patyčias, nes, anot Tar-

gamadzės ir Valeckienės (2007), patyčių reiš-

kinio priežastys yra susijusios su bendromis ag-

resijos priežastimis. Vadinasi nagrinėdami agre-

sijos reiškinį geriau suprasime ir patyčių prie-

žastis.  
Įvairūs tyrimai atskleidžia agresyvaus elgesio 

pasekmes ne tik aukai, bet ir pačiam agresoriui. 
Anot Humphrey ir Brooks (2006) tyrimo, dide-

lis skaičius vaikų nelanko mokyklų dėl agresy-

vumo. Schwartz ir kt. (2006) ištyrė, jog asme-

nys, kurie yra linkę agresyviai elgtis, pasižymi 
mažesniais pažymiais nei mokiniai, kuriems ne-

būdingas toks elgesys. Wienclaw (2009) atlikęs 

tyrimą pastebėjo, kad vaikai, kurie rodo agresy-

vų elgesį, yra didesniame pavojuje nusikals-

tamumui, medžiagos piktnaudžiavimui, anksty-

vai tėvystei, ir depresijai vėliau gyvenime. Taigi 
agresorius susiduria su įvairiais sunkumais, ku-

rie yra tiek trumpalaikiai, tiek ilgalaikiai. 

Skiba ir McKelvey (2000) teigė, jog stipriau-

sias faktorius, kuriantis smurtinę aplinką mo-

kykloje, yra pyktis. Mokiniai, kurie nemoka 

kontroliuoti savo pykčio, yra linkę į agresyvų 
elgesį. Taigi remiantis šiais tyrimais galima teig-

ti, jog didėjančios agresijos apraiškos mokyk-

loje bei patyčios atsiranda dėl to, jog vis daugėja 
mokinių, nenaudojančių pykčio kontrolės, todėl 
šiame darbe buvo naudojama pykčio kontro-

liavimo programa. Pasirenkant programos pobū-

dį buvo atsižvelgiama į Sukhodolsky ir kt. 
(2004) atliktą pykčio kontroliavimo intervencijų 
efektyvumo meta analizę, kurioje buvo gauta iš-

vada, jog kognityvinės-elgesio intervencijos yra 

efektyvios mokant paauglius kontroliuoti pyktį. 
Tačiau nėra iki galo aišku, kokį efektyvumą pa-

sieks programos, taikomos skirtingame paaug-

lystės laikotarpyje. 
Tyrimai apie agresijos pasireiškimą skirtin-

game paauglystės amžiaus tarpsnyje nėra viena-

reikšmiai. Lindeman (1997) teigė, jog pykčio iš-

raiška – agresija vystosi netolygiai paauglystės 
amžiuje. Anot Reyes ir kitų (2003) nėra daug 
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duomenų, nusakančių apie pykčio kontrolę tarp 
jaunesnio amžiaus paauglių. Tuo tarpu Ge ir kt. 
(2001) teigė, jog iki viduriniosios paauglystės 
didėja elgesio ir emociniai sunkumai, o vėles-

niame amžiuje stabilizuojasi. Tačiau Lindeman 
(1997) gavo priešingus rezultatus, jog paaugliai 
labiausiai linkę agresyviai elgtis 14-17 metų. 
Taigi tyrimų rezultatai išsiskiria, todėl svarbus 
išsamesnis šios srities tyrinėjimas, nes tai gali 
sietis su skirtingu intervencijų efektyvumu. 

Olatujni ir Lohr (2004) ištyrė, jog pykčio 
kontroliavimų programų efektyvumas priklauso 
nuo pykčio intensyvumo, ta pati programa tai-
koma vieniems klientams gali būti daugiau ar 
mažiau efektyvi nei dirbant su kitais klientais, 
pasižyminčiais skirtingu pykčio nekontroliavi-
mo lygiais. Kadangi pagal vienus autorius skir-

tingame paauglystės amžiuje agresyvumas pasi-
reiškia nevienodai, tai svarbu žinoti, kaip tai pa-

veiks paauglio išmokimą. Tačiau nėra iki galo 
aišku apie agresijos pasireiškimą skirtingame 
paauglystės amžiaus tarpsnyje, todėl svarbu at-
likti tyrimus, palyginančius agresyvaus elgesio 

pokyčių skirtumus tarp paauglių ankstyvojoje ir 
viduriniojoje paauglystėje. Todėl šiame darbe 
buvo iškeltas tikslas palyginti jaunesnių ir vy-

resnių paauglių agresyvaus elgesio pokyčius. 
 

Metodika 

Tiriamieji. Tyrime dalyvavo 283 dviejų Kau-

no gimnazijų ir dviejų Kauno vidurinių mokyk-

lų 13-17 metų mokiniai (145 – vaikinai; 138 – 

merginos). Tiriamojoje grupėje buvo – 141 res-

pondentas; lyginamojoje – 142. Tiek tiriamo-

sios, tiek lyginamosios grupių paaugliai buvo 
suskirstyti į amžiaus grupes pagal Reyes ir kt. 
(2003) aprašytus paauglystės amžiaus tarpsnius: 
13-14 ankstyvoji paauglystė, 15-17 vidurinioji 

paauglystė. 
Procedūra. Tiriamieji buvo parinkti pagal pa-

togumą, tačiau dalyvavo savo noru bei su tėvų 
leidimais. Kiekvienoje tiriamojoje mokykloje 

buvo atrinktos klasės, kurios priklausė tiriamajai 

ar lyginamajai grupei. Abejų grupių dalyviai pil-
dė lygiai tokius pačius klausimynus po du kar-
tus. 

Tiriamoji grupė pirmąjį matavimą atliko pir-
mojo užsiėmimo metu, prieš pristatant interven-

ciją, antras matavimas atliktas iškart po paskuti-
nio užsiėmimo. Tiek pirmas, tiek antras lygina-

mosios grupės matavimai vyko pamokų metu, 

susitarus su mokytojais ir mokyklos adminis-

tracija, antras matavimas buvo pateiktas po pir-

mojo praėjus penkioms savaitėms.  
Tiriamajai grupei buvo taikomi užsiėmimai, 

paremti Feindler sukurta kognityvine - elgesio 

terapija pagrįsta pykčio kontroliavimo metodika 
(The art of self control). Originali programa 

skirta 13 – 17m. paaugliams ir trunka 12 sesijų. 
Šiame darbe buvo pasirinkta sumažinti sesijų 
trukmę iki 5 užsiėmimų, nes, anot Humphrey ir 
Brooks (2006), Bennett, Gibbons (2000) tyrimų, 
trumpalaikiai užsiėmimai yra tokie pat efek-

tyvūs kaip ir ilgalaikiai. Užsiėmimų trumpini-
mas nesumažino mokomų technikų, skirtų kont-
roliuoti pyktį, skaičiaus, tik buvo pakeistas šių 
technikų mokymo būdas. Prieš pradedant vyk-

dyti tyrimą užsiėmimai buvo pateikti šešių as-

menų žvalgomajai grupei siekiant išsiaiškinti ar 
užduotys įdomios, naudingos bei suprantamos. 

Užsiėmimų tikslai: 
1 užsiėmimas. Tikslas – sukurti grupės tai-

sykles bei motyvuoti mokinius lankyti tolimes-

nius užsiėmimus.  
2 užsiėmimas. Tikslas – pykčio proceso pris-

tatymas bei supažindinimas su trimis pykčio 
kontroliavimo būdais (įsivaizdavimas, skaičiavi-
mas atgal, gilus kvėpavimas).  

3 užsiėmimas. Tikslas – pristatyti progresy-

viąją raumenų relaksaciją bei mąstymo į priekį, 
priminimų technikas.  

4 užsiėmimas. Tikslas – pristatyti gynimosi 

reakcijos būdą bei savo būsenos įvertinimo 

techniką.  
5 užsiėmimas. Tikslas – pristatyti konfliktų 

sprendimo būdus.  
Užsiėmimai vykdavo grupėse, vienas užsiė-

mimas truko 45 min, kartą per savaitę, taigi mo-

kiniai turėjo dalyvauti užsiėmimuose viena kartą 
per savaitę penkias savaites iš eilės. Užsiėmimai 
vykdavo pamokų metu, vienoje grupėje dalyva-

vo 10-15 mokinių, kurie sėdėdavo ratu. Visus 
užsiėmimus koregavo ir vedė šio darbo autorė. 

Įvertinimo priemonės. Darbe buvo naudotas 

Buss ir Perry Agresijos klausimynas (Aggre-

ssion Questionaire; Fisher, Corcoran, 1994). 

Buvo atliktas dvigubas vertimas pagal visus rei-

kalavimus. Dvigubą vertimą atliko šio darbo au-

torė bei Lina Normantienė. 
Klausimynas matuoja fizinę agresiją, verbali-

nę agresiją, pyktį ir priešiškumą. Iš viso yra 29 
klausimai, į kuriuos galima atsakyti iš pateiktų 
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penkių atsakymo variantų. 
Buvo apskaičiuotas ryšys tarp poskalių pirmo 

ir antro matavimų metu. Pearsono koreliacijos 
koeficientas tarp tiriamų kintamųjų buvo statis-

tiškai reikšmingas. Tarp fizinės agresijos pirmo 
ir antro matavimo koreliacijos koeficientas buvo 

0,619, verbalinės agresijos – 0,457; pykčio – 

0,549; priešiškumo – 0,508. Taigi ryšys tarp fi-
zinės agresijos, pykčio ir priešiškumo pirmo ir 
antro matavimų metu buvo vidutinio stiprumo, o 
tarp verbalinės agresijos pirmo ir antro matavi-

mų – silpnas. 

Fizinės agresijos patikimumas 0,737; verba-

linės agresijos patikimumas – 0,552; priešiš-

kumo poskalės patikimumas – 0,718; pykčio po-

skalės patikimumas – 0,644 (patikimumą rodo 

cronbach alpha). 

 

Rezultatai 

Siekiant atskleisti kaip skiriasi agresyvaus el-

gesio pokytis po kognityvinės - elgesio inter-

vencijos tarp jaunesnio ir vyresnio amžiaus pa-

auglių, buvo lyginami agresyvaus elgesio įver-
čių pokyčio vidurkiai, gauti iš pirmo agresyvaus 
elgesio matavimo atėmus antrą matavimą. Taigi 

jei antro matavimo metu agresyvaus elgesio po-

skalių balai sumažėjo, tai parodys teigiamas 
skaičius. Lyginant jaunesnių ir vyresnių paaug-

lių agresyvų elgesį naudotas nepriklausomų kin-

tamųjų t testas. Rezultatai pateikiami 1 lentelėje. 
 

 

1 lentelė. Tiriamosios ir lyginamosios grupių agresyvaus elgesio pokyčių palyginimas tarp 
jaunesnio ir vyresnio amžiaus paauglių. 

TIRIAMOJI GRUPĖ 

 

Vaikinai Merginos 

Jaunesni 

(N = 50) 

Vyresni 

(N = 33) 
p 

Jaunesnės 
(N = 18) 

Vyresnės (N 

= 40) 
p 

Vid. (St. 

nuokrypis) 

Vid. (St. 

nuokrypis) 

Vid. (St. 

nuokrypis) 

Vid. (St. 

nuokrypis) 

Fizinė agresija 0,1 (±5,5) 1,7 (±7,3) 0.300 1,2 (±4,5) 3 (±6,6) 0,241 

Verbalinė 
agresija 

0,3 (±4,3) 2,3 (±5,4) 0,072 1,4 (±3,2) 1,9 (±4,3) 0,640 

Priešiškumas -0,5 (±6,2) 1,2 (±8,4) 0,321 3,6 (±4,9) 3,5 (±6,1) 0,960 

Pyktis -0,9 (±4,9) 1,7 (±6,4) 0,055 0,4 (±3,5) 3,7 (±5,4) 0,008 

LYGINAMOJI GRUPĖ 

 

Vaikinai Merginos 

Jaunesni 

(N = 19) 

Vyresni 

(N = 24) 
p 

Jaunesnės 
(N = 24) 

Vyresnės (N 

= 56) 
p 

Vid. (St. 

nuokrypis) 

Vid. (St. 

nuokrypis) 

Vid. (St. 

nuokrypis) 

Vid. (St. 

nuokrypis) 

Fizinė agresija -0,5 (±4,8) 0,5 (±5) 0,495 -1 (±4,2) -0,1 (±5,7) 0,472 

Verbalinė 
agresija 

-0,5 (±4,1) -0,3 (±2,9) 0,821 -0,1 (±3,6) 0,4 (±3,7) 0,602 

Priešiškumas 0,9 (±5,5) 0,6 (±4,9) 0,831 2 (±6,1) -0,2 (±4,7) 0,090 

Pyktis -1,4 (±4,7) -0,3 (±3,5) 0,375 -0,6 (±4,1) -0,5 (±3,9) 0,895 

 

Rezultatai atskleidžia, jog vaikinų imtyje sta-

tistiškai reikšmingo skirtumo nėra nei vienoje 
agresyvaus elgesio poskalėje, lyginant jaunesnio 
ir vyresnio amžiaus paauglių rezultatus (α = 

0,05 < p). Merginų imtyje statistiškai reikšmin-

go skirtumo neaptikta fizinės agresijos, verbali-
nės agresijos, priešiškumo poskalėse (α = 0,05 < 

p). Tačiau merginų imtyje statistiškai reikšmin-

gas skirtumas pykčio poskalėje (α = 0,05 > p). 

Vyresnių merginų pykčio poskalės pokyčiai di-
desni nei jaunesnio amžiaus merginų. Taigi vy-

resnės merginos po intervencijos taikymo jaučia 
mažesnį pyktį nei jaunesnės merginos po inter-
vencijos. 

Lyginamojoje grupėje jaunesnių ir vyresnių 
paauglių visų agresyvaus elgesio poskalių įver-
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čių pokytis statistiškai patikimai nesiskyrė (α = 

0,05 < p). 

 

Rezultatų aptarimas 

Palyginus paauglių fizinės agresijos, verbali-
nės agresijos, priešiškumo pokyčius, nebuvo 
aptikti statistiškai reikšmingi skirtumai tarp vy-

resnio ir jaunesnio amžiaus paauglių, vadinasi 
poveikis abejuose amžiaus tarpsniuose buvo pa-

našus. Tai gali būti paaiškinama Lochman ir kt. 
(2005), jog lyginant ankstyvosios ir vidurinio-

sios paauglystės agresijos pasireiškimą, pastebi-
ma, jog abejuose laikotarpiuose, paaugliams yra 

panašiai būdinga agresyviai elgtis, tačiau skiria-

si pykčio atsiradimo priežastys, jaunesnius pa-

auglius labiau paveikia stimulai, kurie trukdo 

pasiekti tam tikro norimo tikslo, tuo tarpu vyres-

ni paaugliai labiau linkę agresyviai elgtis, kai 

yra grėsmė jų savęs vertinimui. 
Merginos, tiek jaunesnės tiek vyresnės, po 

intervencijos pasižymėjo mažesniais balais pyk-

čio poskalėje, tačiau vyresnių pokytis buvo di-
desnis. Tai galėjo būti dėl to, kad jaunesnio am-

žiaus paaugliams yra mažiau būdinga kontro-

liuoti pyktį (Lowenstein, 2004), taigi vyresnio 
amžiaus paaugliams būdinga geresnė pykčio 
kontrolė, todėl poveikis vyresniems paaugliams 
ir turėjo būti didesnis, nes jei asmuo gebėtų 
kontroliuoti pyktį, tik nežino, kaip tai padaryti, 

tai pamokius pykčio kontroliavimo technikų, tu-

rėtų efektyviau jas ir taikyti.  
Taip pat, anot A. Wigfield (2005), vidurinio-

joje paauglystėje abstraktus mąstymas yra la-

biau susiformavęs nei ankstyvojoje paauglys-

tėje, taigi viduriniosios paauglystės merginos 
galėjo geriau suprasti mokomas technikas ir la-

biau jas priimti nei jaunesnio amžiaus paauglės 
ir todėl intervencija padarė joms didesnį povei-
kį. Lowenstein (2004) pastebėjo, jog jaunesnio 
amžiaus paaugliams svarbesnis yra tėvų dalyva-

vimas intervencijoje nei vyresnio amžiaus pa-

augliams. Šioje intervencijoje tėvai nebuvo 
įtraukti, todėl tai galėjo sietis su mažesniu po-

veikiu jaunesnio amžiaus paauglėms.  
Tai, jog skirtumai pastebimi tik merginų imtyje, 

galima paaiškinti per lyčių skirtumus. Anot Pa-

lujanskienės ir Uzdilos (2004), vaikinams yra la-

biau būdinga nekontroliuoti savo pykčio nei mer-
ginoms, o anot Malinauskienės ir Žukauskienės 
(2007), paaugliams yra būdingas agresyvaus el-
gesio stabilumas, kai paaugliai turi sunkumų kont-
roliuodami pyktį. Taigi kadangi vaikinai turi di-

desnių pykčio kontrolės sunkumų nei merginos, tai 
jiems intervencijos poveikis bus vienodas kiek-

viename amžiaus laikotarpyje, tačiau šiame darbe 
merginos turi didesnių sunkumų pykčio kontro-

liavime nei vaikinai. Šie neatitikimai galėjo atsi-

rasti dėl Lietuvoje nepritaikytų normų, kuriomis 
šiame darbe buvo vertinami paaugliai. Kitas aiš-

kinimas būtų toks, kad, anot Howels ir kt. (2008), 

asmuo, turintis pykčio kontrolės didesnių sunku-

mų, po intervencijos pasieks didesnį efektą, nes 
galės daugiau išmokti nei asmuo, kuris prieš inter-
venciją gerai kontroliavo pyktį. 

Šiame straipsnyje buvo nagrinėjami tik pyk-

čio, verbalinės, fizinės bei priešiškumo pokyčių 
skirtumai tarp jaunesnio ir vyresnio amžiaus 
paauglių. Koks skirtumas yra tarp lyginamosios 

ir tiriamosios grupių nebuvo pateiktas, todėl 
analizuojant nėra kalbama apie taikytos pykčio 
kontrolės programos intervencijos efektyvumą, 
o orientuojamasi į agresijos pokyčius skirtin-

game paauglystės amžiaus periode. 
 

Išvados 

1. Vyresnių merginų agresyvaus elgesio po-

kytis pagal pykčio poskalę po intervencijos, 
grįstos kognityvine–lgesio terapija, statistiškai 
reikšmingai buvo didesnis nei jaunesnių mer-
ginų. Atitinkamoje lyginamojoje grupėje bei ti-
riamojoje grupėje vaikinų imtyje tokių pokyčių 
nenustatyta. 

2. Fizinės agresijos, verbalinės agresijos ir 
priešiškumo pokytis tarp vyresnio ir jaunesnio 
amžiaus paauglių statistiškai reikšmingai nesis-

kyrė. 
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The aim of the research study was to compare the changes in aggression of younger and older adolescents 

after cognitive-behavioral intervention. There were 283 students of age 13 to 17 from Kaunas. The 

participants were separated into two groups: control and experimental. Both experimental and control 

groups were tested twice. The experimental group had intervention. The first testing was carried out before 

intervention; the second testing was carried out after intervention. The control group had only two 

measurements. In the both measurements, participants had to fill out the same questionnaire: Buss and Perry 

Aggression questionnaire. Participants of the experimental group had 5 sessions of 45 minutes each once a 

week. Intervention based on cognitive-behavioral therapy was used.  Results of the research showed that by 

using cognitive-behavioral intervention, anger of older girls changed more in comparison to younger girls.
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Pranešime pristatomi tyrimo, kurio tikslas analizuoti nugaros ir sąnarių lėtinį skausmą patiriančių 
asmenų įsitikinimų apie skausmą, socialinio palaikymo ir emocijų reguliacijos sąsajas, duomenys. 

Tyrime dalyvavo 152 lėtinį skausmą patiriantys asmenys. Iš jų 56 jaučia sąnarių skausmą stabilioje 
būsenoje, 37 – nugaros skausmą paūmėjimo būsenoje, 59 – nugaros skausmą stabilioje būsenoje. 
Tyrimo klausimyną sudarė trys metodikos: Įsitikinimų apie skausmą klausimynas, Emocijų 
reguliacijos klausimynas, Norbeck socialinio palaikymo klausimynas. Tyrime nustatyta, kad 

adaptyvesni įsitikinimai apie skausmą labiau būdingi vyrams nei moterims. Ekspresyvaus slopinimo 
strategiją dažniau naudoja skausmą patiriantys vyrai nei moterys. Lėtinį skausmą patiriančių 
moterų socialinis palaikymas ir socialinis tinklas didesni nei vyrų. Dažnesnis kognityvinio 
pakartotinio įvertinimo strategijos naudojimas susijęs su neadaptyvesniais įsitikinimais apie 
skausmą, o dažnesnis ekspresyvaus slopinimo strategijos naudojimas susijęs su adaptyvesniais 
įsitikinimais. Lėtinį skausmą patiriančios moterys, gaunančios daugiau realaus palaikymo, dažniau 
naudoja kognityvinio pakartotinio įvertinimo strategiją. 
 

Lėtinis skausmas – daugiausia klausimų ke-

lianti skausmo forma. Jis jaučiamas ilgą laiką, 
kelia didelį diskomfortą ir dažnai kyla ne tik dėl 
fiziologinio pažeidimo, bet yra sąlygojamas ir 
psichologinių veiksnių. Šių dienų mokslininkai, 
analizuojantys skausmą, remiasi biopsichoso-

cialiniu skausmo modeliu, kuriuo teigiama, kad 

įvairūs ir toli gražu ne vien sensoriniai, kaip 
buvo manyta anksčiau, bet ir kognityviniai, 
emociniai, elgesio, gyvenimo būdo, bei socia-

liniai ir kultūriniai veiksniai sukuria unikalų 
kiekvieno žmogaus skausmo patyrimą (Baub-

lienė, 2005).  
Vienu iš tokių veiksnių galima laikyti įsiti-

kinimus apie skausmą. Jie sudaro asmens įsitiki-
nimų sistemos dalį, kuri atspindi asmeninį 
skausmo patyrimo supratimą (Williams, Thorn, 
1989). Per tam tikrus įsitikinimus asmuo suvo-

kia savo skausmo priežastis, vyksmą laike, pa-

sekmes, ir šis suvokimas suteikia jam savitas 
nuorodas, kaip skausmą įveikti ir kaip suprasti 
savo ligą. Taigi skausmą patiriančių žmonių įsi-
tikinimai yra svarbus rodiklis prognozuojant to-

lesnį funkcionavimą ir prisitaikymą prie skaus-

mo (Jensen ir kt., 1993; Jensen ir kt., 2002; 

Raichle ir kt., 2007).  

Kitas svarbus veiksnys suvokiant skausmą 
bei prisitaikant prie jo – socialinis palaikymas. 

Manoma, kad kokybiškas socialinis palaikymas 

gali teigiamai veikti fizinę ir psichologinę gero-

vę (Helgeson, Cohen, 1996; Uchino ir kt., 
1996), mažinti skausmo intensyvumą (Feldman 
ir kt., 1999). Skausmo tyrimai rodo, jog emocijų 
reguliacija taip pat gali būti svarbus faktorius, 
ypač jei atsižvelgiame į skausmo patyrimą ly-

dintį emocinį turinį. Tyrimų duomenys skiriasi: 
vieni jų rodo tiesioginį emocijų reguliacijos po-

veikį skausmo intensyvumui (Ruiz-Aranda ir 

kt., 2009), kiti – netiesioginį (Middendorp ir kt., 
2005), bet veikiant psichologinę gerovę ir so-

cialinį funkcionavimą. Publikuota tyrimų apie 
nepriklausomą visų trijų faktorių įtaką asmens 
gyvenimo kokybei ir funkcionavimui, tačiau ar 
jie kaip nors veikia vienas kitą, nėra žinoma.  

Tyrimo tikslas – analizuoti lėtinį skausmą pa-

tiriančių asmenų įsitikinimus apie skausmą, su-

vokiamą socialinį palaikymą ir emocijų regu-

liaciją bei įvertinti jų sąsajas. 
 

Metodika 

Tiriamieji – asmenys, patiriantys nugaros ir 

sąnarių skausmus. Šie skausmai priskiriami daž-

niausiai patiriamiems lėtiniams skausmams 
(Pancyreva, 2005). Tyrime dalyvavo 152 asme-

nys: 105 (69,1 proc.) moterys ir 47 (30,9 proc.) 

vyrai. 56 (36,8 proc.) tyrimo dalyviai jaučia 
sąnarių skausmą remisijos būsenoje, 37 (24,3 
proc.) – nugaros skausmą paūmėjimo būsenoje, 
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59 (38,8 proc.) – nugaros skausmą remisijos 
būsenoje. Tiriamųjų amžius nuo 23 iki 83 metų, 
vidurkis 53,24 metų. Laikotarpis, kurį tiriamieji 
jaučia skausmą, nuo 1 metų iki 59 metų, vi-
durkis 7,56 metų. Tyrime dalyvavo stacionare 
gydomi pacientai, taip pat artrito bendrijos na-

riai ir patogiosios tikslinės atrankos būdu at-
rinkti tiriamieji. 

Įvertinimo priemonės. Įsitikinimų apie skaus-

mą klausimynas (The Survey of Pain Attitudes; 

Jensen, Karoly, 1997). Trumpesnioji 35 klau-

simų versija. Klausimyną sudaro septynios 
nuostatų skalės, padalintos į dvi sritis: 1) adap-

tyvių įsitikinimų (kontrolės ir emocijų skalės) ir 
2) neadaptyvių įsitikinimų (rūpinimosi, vaistų 
vartojimo, neįgalumo, medicinos veiksmingumo 
ir žalos skalės). Klausimyno skalių Cronbacho 
alfa nuo 0,50 (vaistų vartojimo) iki 0,84 (rū-

pinimosi skalė). 
Emocijų reguliacijos klausimynas (Emotion 

Regulation Questionnaire; Gross, John, 2003), 

skirtas vertinti emocijų reguliacijos strate-

gijoms, jį sudaro 2 skalės: kognityvinio pakar-
totinio vertinimo (Cronbacho alfa - 0,862)  ir 

ekspresyvaus slopinimo (Cronbacho alfa – 

0,814). Kognityvinis pakartotinis vertinimas – 

potencialių emocijas sukeliančių situacijų 
interpretavimas neemociniais terminais. Tai nau-

jos prasmės suteikimas situacijai, kad pasikeistų 
ir emocinė reakcija į šią situaciją. Ekspresyvus 
slopinimas aiškinamas kaip emocijų raiškos el-
gesio kontrolė, kai žmogus savyje laiko emoci-
jas ir jų neišlieja. Kognityvinis pakartotinis ver-
tinimas laikomas adaptyvia emocijų reguliacijos 
strategija, ekspresyvus slopinimas – mažiau 
adaptyvia (Butler ir kt., 2003).  

Norbeck socialinio palaikymo klausimynas 

(Norbeck Social Support Questionnaire; 

Norbeck, 1995), vertina socialinio palaikymo 

pobūdį (emocinį ir realų palaikymą) ir socialinio 
tinklo savybes (santykių stabilumą, kontaktų 
dažnį). Skalių Cronbacho alfa nuo 0,830 iki 

0,990.  

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

Palyginus ūmioje būsenoje ir remisijoje esan-

čių tiriamųjų įsitikinimus apie skausmą, rastas 
tik vienas skirtumas: remisijoje esantys asmenys 

yra labiau įsitikinę, kad vaistai yra reikalingi gy-

dant lėtinį skausmą, nei asmenys, esantys ūmio-

je būklėje (U = 1459,50, p = 0,004; Mann-

Whitney U testas). Nerasta skirtumų tarp ūmioje 
būsenoje ir remisijoje esančių asmenų emocijų 
reguliacijos strategijų, socialinio palaikymo bei 
socialinio tinklo. Kadangi paūmėjusį lėtinį 
skausmą jaučiančių asmenų duomenys buvo 
rinkti stacionare, į kurį dažniausiai kreipiamasi 
kai jau vaistai nebepadeda ir skausmas būna itin 
stiprus, galima būtų manyti, jog paūmėjusį 
skausmą jaučiantys pacientai nebemano, kad 
vaistai būtini jų skausmui gydyti – būtinos tam 
tikros procedūros.  

Nustatyta, kad adaptyvesni įsitikinimai apie 
skausmą labiau būdingi vyrams, nei moterims: 
vyrai labiau linkę kontroliuoti savo skausmą, 
yra labiau įsitikinę, kad yra ryšys tarp skausmo 
ir emocijų, bei mano, kad kiti turi labiau jais 

rūpintis, kuomet jaučiamas skausmas. Taip pat 
rasta skirtumų tarp lyčių naudojant emocijų 
reguliacijos strategijas: kaip ir tikėtasi (Gross, 
John, 2003; Middendorp ir kt., 2005), 

ekspresyvaus slopinimo strategiją dažniau 
naudoja skausmą patiriantys vyrai, nei moterys. 
Skyrėsi ir socialinio palaikymo ypatumai: mote-

rų suvokiamas socialinis palaikymas ir sociali-
nis tinklas didesni nei vyrų. 

Rasta įsitikinimų apie skausmą bei emocijų 
reguliacijos strategijų naudojimo skirtumų atsi-
žvelgiant į amžių, pavyzdžiui, jaunesnio am-

žiaus moterys dažniau mano, kad yra neįgalios 
dėl skausmo, nei vyresnio amžiaus moterys. Pa-

kartotinio kognityvinio įvertinimo strategiją jau-

nesnio amžiaus moterys naudoja dažniau, nei 
vyresnės. Ekspresyvaus slopinimo strategiją vy-

resnio amžiaus vyrai naudoja dažniau, nei jau-

nesni.  

Kintamųjų ryšiui tirti buvo pasirinktas 
Pearsono koreliacijos koeficientas. Analizuojant 

duomenis apie įsitikinimų sąsajas su socialiniu 
palaikymu, tiek moterų, tiek vyrų grupėse 
reikšmingų ryšių nebuvo rasta (p > 0,05). 

Ieškant sąsajų tarp įsitikinimų apie skausmą ir 
emocijų reguliacijos strategijų naudojimo, rasta 
reikšmingų ryšių moterų grupėje. Labiau iš-

reikštas pakartotinio įvertinimo naudojimas su-

sijęs su silpniau išreikštu įsitikinimu, kad skaus-

mą galima kontroliuoti (r = -0,332, p = 0,001), 

bei kad medicina gali išgydyti jaučiamą skaus-

mą (r = -0,220, p = 0,024), ir su stipresniu įsiti-
kinimu, kad dėl skausmo tampama neįgaliu (r = 

0,211, p = 0,031). Labiau išreikštas ekspresy-

vaus slopinimo naudojimas susijęs su stipresniu 
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įsitikinimu, kad emocijos gali veikti skausmo 
intensyvumą (r = 0,224, p = 0,022). Taip pat la-

biau išreikštas ekspresyvaus slopinimo strate-

gijos naudojimas susijęs su silpnesniu įsitiki-
nimu, kad skausmas daro žalą (r = -0,264, p = 

0,007).  

Vyrų grupėje taip pat kaip ir moterų rastas 
labiau išreikšto pakartotinio įvertinimo naudoji-
mo ryšys su silpnesniu įsitikinimu, kad skausmą 
galima kontroliuoti (r = -0,352, p = 0,015). Vyrų 
ekspresyvaus slopinimo strategijos naudojimas 

siejasi su įsitikinimu, kad vaistai būtini gydant 
skausmą (r = -0,547, p = 0,043), tačiau tik 
paūmėjusio lėtinio skausmo būsenoje. Analo-

giškų tyrimų nepavyko rasti. Logiška manyti, 
kad kaip tik adaptyvesnė emocijų reguliacijos 
strategija turėtų būti susijusi su adaptyvesnio 
įsitikinimo apie skausmą buvimu, o siekiant 
išsiaiškinti kodėl taip nėra, reikėtų atlikti 
daugiau tyrimų.  

Analizuojant, ar labiau išreikštas kognity-

vinio pakartotinio įvertinimo strategijos naudo-

jimas siejasi su didesniu socialiniu palaikymu, 

bei didesniu socialiniu tinklu, o labiau išreikštas 
ekspresyvaus slopinimo strategijos naudojimas 

– su mažesniu socialiniu palaikymu ir mažesniu 

socialiniu tinklu, rastas ryšys tarp moterų labiau 
išreikšto pakartotinio įvertinimo strategijos nau-

dojimo ir labiau išreikšto realaus palaikymo (r = 

0,243, p = 0,013). Yra tokius atradimus patvir-

tinančių tyrimų (Uchino ir kt., 1996; Gross, 
2002; Gross, John, 2003; Lopes ir kt., 2005). 

Vyrų grupėje sąsajų tarp socialinio palaikymo, 
socialinio tinklo ir emocijų reguliacijos strate-

gijų naudojimo nebuvo rasta (p > 0,05). 

 

Išvados 

Tyrime nustatyta, kad adaptyvesni įsitikini-
mai apie skausmą labiau būdingi vyrams, nei 
moterims. Ekspresyvaus slopinimo strategiją 
dažniau naudoja skausmą patiriantys vyrai, nei 

moterys. Lėtinį skausmą patiriančių moterų so-

cialinis palaikymas ir socialinis tinklas didesni 

nei vyrų. 
Dažnesnis kognityvinio pakartotinio įvertini-

mo strategijos naudojimas susijęs su neadap-

tyvesniais įsitikinimais apie skausmą, o daž-

nesnis ekspresyvaus slopinimo strategijos nau-

dojimas susijęs su adaptyvesniais įsitikinimais. 
Lėtinį skausmą patiriančios moterys, gaunančios 
daugiau realaus palaikymo, dažniau naudoja 
kognityvinio pakartotinio įvertinimo strategiją. 

 

Literatūra 
Baublienė J. (2005). Skausmo samprata ir 

gydymas. Vilnius: vaistų žinios. 
Butler E. A., Eglof B., Wilhelm F. H., Smith N. 

C., Erickson E. A., Gross J. J. (2003). The Social 

Consequences of Expressive Suppression. Emotion, 

3, 48–67. 

Feldman S. I., Downey G., Schaffer-Neitz R. 

(1999). Pain, negative mood, and perceived support 

in chronic pain patients: A daily diary study of 

people with reflex sympathetic dystrophy syndrome. 

Journal of Consulting and Clinical Psychology, 67, 

776–785. 

Gross J. J. (2002). Emotion regulation: Affective, 

cognitive, and social consequences. 

Psychophysiology, 39, 281–291. 

Gross J. J., John O. P. (2003). Individual 

Differences in Two Emotion Regulation Processes: 

Implications for Affect, Relationships, and Well-

Being. Journal of Personality and Social Psychology, 

85, 348–362. 

Helgeson V. S., Cohen S. (1996). Social support 

and adjustment to cancer: Reconciling descriptive, 

correlational, and  intervention research. Health 

Psychology, 15, 135–148. 

Jensen M. P., Ehde D. M., Hoffman A. J., 

Patterson D. R., Czerniecki J. M., Robinson L. R. 

(2002). Cognitions, coping and social environment 

predict adjustment to phantom limb pain. Pain, 95, 

133-142. 

Jensen M. P., Turner J. A., Romano J. M., Lawler 

B. K. (1993). Relationship of pain-specific beliefs to 

chronic pain  adjustment. Pain, 57, 301-309. 

Lopes O. N., Salovey P., Côté S., Beers M. 
(2005). Emotion Regulation Abilities and the 

Quality of Social Interaction. Emotion, 5, 113–118. 

Pancyreva I. (2005). Lėtinis neonkologinis 
skausmas. Skausmo medicina, 3, 6. 

Raichle K. A., Hanley M., Jensen M. P., Cardenas 

D. D. (2007). Cognitions, Coping, and Social 

Environment Predict  Adjustment to Pain in Spinal 

Cord Injury. The Journal of Pain, 8, 718-729. 

Ruiz-Aranda D., Salguero J. M., Fernandez-

Berrocal P. (2009). Emotional Regulation and Acute 

Pain Perception in  Women.  The Journal 

of Pain, 11, 564-569. 

Uchino B. N., Cacioppo J. T., Kiecolt-Glaser J. 

K. (1996). The relationship between social support 

and physiological  processes:  A review 

with emphasis on underlying mechanisms and 

implications for health. Psychological Bulletin, 119, 



Jaunųjų mokslininkų psichologų darbai, (2), 2013 

21 

 

488–531. 

Middendorp H. van, Geenen R., Sorbi M. J, Hox 

J. J., Vingerhoets J. J. M., Doornen L. J. P. van, et. 

al. (2005). Styles of  emotional regulation and 

their associations with perceived health in patients 

with rheumatoid arthritis. Annals of  Behavioral 

Medicine, 30, 44-53. 

Williams D. A., Thorn B. E. (1989). An empirical 

assessment of pain beliefs. Pain, 36, 351-358. 

 
THE RELATIONSHIPS BETWEEN PAIN ATTITUDES AND EMOTION REGULATION AND SOCIAL 
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The aim of the research is to evaluate pain attitudes, social support and emotion regulation of persons who 

experience chronic back and joint pain relationships.152 persons who feel chronic pain participated in the 

study. The participants filled out a questionnaire that consists of three methods: The Survey of Pain Attitudes, 

Emotion Regulation Questionnaire, Norbeck Social Support Questionnaire. The results show that more 

adaptive pain attitudes are more common among men than among women. Pain experiencing men more 

often than women employ the strategy of expressive suppression. Women who experience chronic pain 

receive more emotional, tangible and total functional social support, and have wider social network than 

men do. Frequent use of cognitive reappraisal strategy is related to less adaptive pain attitudes, while 

frequent use of expressive suppression strategy is related to more adaptive pain attitudes. Women who 

experience chronic pain and receive more tangible support more frequently use the strategy of cognitive 

reappraisal.
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Pasaulio Sveikatos organizacijos duomenimis, kasmet didėja sergamumas lėtinėmis neinfekcinėmis 
ligomis, tokiomis kaip širdies ir kraujagyslių, onkologinėmis ligomis, depresija, astma, reu-

matoidiniu artritu (PSO, 2011). Nepaisant to, jog daugelis gydytojų vis dar dažnai ieško genetinių 
ir fiziologinių ligą sukeliančių veiksnių, dauguma pamažu sutinka, kad ligos išsivystymui, eigai ir 
prognozei įtakos turi ir žmogaus asmenybiniai veiksniai. Mokslinėje literatūroje vis dažniau nau-

dojamas terminas „sirgti linkusi asmenybė“ (disease prone personality), tačiau vieningo jos api-
brėžimo iki šiol nėra. Kalbant apie lėtines neinfekcines ligas, nemažas dėmesys yra skiriamas asme-

nybės konstruktams sąlyginai pavadintiems elgsenos tipu A, tipu C, tipu D ir aleksitimija. Visgi, 
pastaraisiais metais mokslininkai vis dažniau kelia klausimą, ar anksčiau atrasti ir naujai besi-
randantys asmenybės tipai vienas su kitu „nepersidengia“ ir vis dėlto yra atskiri asmenybės 
konstruktai (Williams ir kt., 2011; Wang, 2012). Taigi, šio pranešimo tikslas – apibrėžti „sirgti lin-

kusios asmenybės“ konstrukto problematiką, implikuojant mokslinę diskusiją bei tolimesnius 
tyrimus šioje srityje. 
 

Kasmet pasaulyje nuo širdies ir kraujagyslių 
ligų miršta apie 17 milijonų, nuo įvairių vėžinių 
susirgimų – apie 7 milijonus gyventojų. Mano-

ma, kad 2030 m. nuo širdies ir kraujagyslių ligų 
mirs 23,6 milijono žmonių, taip pat padvigubės 

su vėžiniais susirgimais susijusių mirčių skai-
čius. Pasaulyje astma serga apie 235 milijonų 
žmonių, apie 250 milijonų žmonių kenčia nuo 
depresijos ir šie skaičiai nuolat auga (PSO, 
2011). 

Tradiciniai rizikos veiksniai negali iki galo 

paaiškinti sergamumo šiomis ligomis ir mirš-

tamumo didėjimo, todėl ieškoma kitų rizikos 
veiksnių: demografinių, socialinių, psicholo-

ginių, emocinių, tokių kaip socialinė klasė, šei-
myninė padėtis, darbo krūvis, nerimas, streso 
įveikimo mechanizmai ir kt. Vienas iš rizikos 
veiksnių yra ir asmenybės tipas.  

 

Sirgti linkusios asmenybės tipai 
Jau keletą dešimtmečių atliekami tyrimai sie-

kiant įrodyti konkrečių asmenybės tipų sąsajas 
su sergamumu lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis 
bei apibrėžti sirgti linkusią asmenybę. Teigiama, 
jog imlesni ligoms yra asmenys, pasižymintys 
elgsenos tipu A (Friedman, Rosenman, 1975; 

Goštautas, Perminas, 2004); tipu D (Dennolet, 
Brutsaert, 1998; Denollet, 2005); tipu C (Blatny, 

Adam, 2008); aleksitimija (Beresnevaitė ir kt. 

2003; de Vente ir kt., 2006).   

Tipas A tyrėjų paprastai siejamas su išemine 
širdies liga (Perminas, Goštautas, 2004; Eaker ir 
kt., 2004). Dar 1981 m. A tipo elgesys JAV 

Nacionalinio sveikatos instituto buvo pripa-

žintas nepriklausomu išeminės širdies ligos rizi-
kos veiksniu (Rosenman, 1982), kurio reikšmė 
susirgti prilyginama biologinių rizikos veiksnių 
(padidėjusio cholesterolio kiekio kraujyje, padi-
dėjusio arterinio kraujo spaudimo, rūkymo) 
svarbai (Wielgosz, Nolan, 2000). Tipas C sie-

jamas su bronchine astma, reumatoidiniu artritu 

ir vėžiniais susirgimais (Hosaka ir kt., 1999). 

Asmenybės tipas D pasižymi polinkiu sirgti 
širdies ir kraujagyslių ilgomis (Schiffer ir kt., 

2006; Sher, 2005), vėžiniais susirgimais, depre-

sija (Kupper ir kt., 2013), potrauminio streso 

sutrikimu (Pedersen, Denollet, 2004). Susirgus 

šie asmenys turi didesnę blogų ligos baigčių ri-
ziką, įskaitant didesnį mirtingumą nuo išeminės 
širdies ligos (Denollet ir kt., 1996). Aleksitimija 

yra susijusi su koronarine širdies liga (Beres-

nevaitė ir kt., 2003; Striškaitė ir kt., 2007), vėžiu 
(Messina, Fogliani, 2011), psichologinėmis ir 
psichiatrinėmis problemomis (Kerr ir kt., 2004; 

de Vente ir kt., 2006). 

Kai kurie autoriai (Goštautas ir kt, 1993; 
Tindle ir kt., 2009) nurodo, jog ne visas asme-

nybės tipas, tačiau vienas ar keli jį sudarančių 
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bruožų (pvz., priešiškumas) yra susiję su dides-

niu polinkiu sirgti širdies ir kraujagyslių ligo-

mis. Autorių minimi atskiri su stipresne reakcija 
į stresorių ir rizika susirgti lėtinėmis neinfek-

cinėmis ligomis susiję asmenybės bruožai: do-

minavimas, priešiškumas, rungtyniavimas, ne-

sugebėjimas atpažinti ir apibūdinti savo emo-

cijų, nerimastingumas (Siegman ir kt., 2000; 

Felsten, Leitten, 1996; Vingerhoets ir kt., 2007). 

Taip pat prieštaringumo įneša vienų tyrėjų gau-

tos minėtų asmenybės savybių ar konstruktų są-

sajos su konkrečiomis ligomis, tačiau kiti tyrėjai 
šių sąsajų neranda (Helmer ir kt., 1991; 

Kenneth, Hart, 1997). 

 

Sirgti linkusios asmenybės tipus 
sudarančių psichologinių savybių analizė 

Sirgti linkusios asmenybės tipai (A, C, D ir 

aleksitimija) autorių dažniausiai apibūdinami 
kaip atskiri konstruktai. Analizuojant mokslinę 
literatūrą kyla abejonių, ar iš tiesų šie 
konstruktai yra atskiri ir skirtingi. Tiek asme-

nybės tipas A, tiek tipas D bei aleksitimija 
siejami su širdies ir kraujagyslių ligomis, tipas 
C ir tipas D bei aleksitimija siejami su on-

kologiniais susirgimais (Sher, 2005, Hosaka ir 

kt., 1999).  

Mokslinėje literatūroje taip pat yra keliama 
prielaida, kad siejasi / persidengia patys asme-

nybės konstruktai. M. Defourney, P. Hubin ir D. 

Luminet (1977) tyrimas parodė, jog A tipo vyrai 

daug sunkiau rado žodžius apibūdinti savo jaus-

mams rodant jiems teminio apercepcinio testo 

(TAT) korteles nei B tipo vyrai. Jų atsakymai tu-

rėdavo mažesnį emocinį atspalvį apibūdinant as-

meninius užsiėmimus bei tarpasmeninius san-

tykius, taip pat buvo stebimas fantazijos skur-

dumas. M. Hiroshi ir O. Junichiro (1999) tir-

dami A tipo elgsenos asmenis taip pat rado, jog 

šie turi aleksitimiškumo bruožų. R. Condrad 
(2007) tyrimas dalinai patvirtina prielaidas, jog 

A tipo elgsena ir aleksitimija susiję. Jo atlikto 
tyrimo duomenimis aleksitimija buvo susijusi su 

priešiškumu, vienu iš A tipo elgsenos kom-

ponentų. Visgi kiti autoriai šių konstruktų sąsajų 
nerado (Keltikangas-Jarvinen, 1990; Sureda, 

1999; Beresnevaitė ir kt., 2007).  

T. Hosaka  ir kt. (1999, cit. pgl. Eysenck, 

1988) nurodo, jog asmenys, pasižymintys C ti-

pu, pasižymi aukštu priešiškumo ir pykčio lygiu 
– vienais pagrindinių A tipo komponentų. Nors 

L. Williams, C. Curren, G. Bruce (2011) tyrimo 

metu atskleista, jog D tipo asmenybė ir 
aleksitimija turi skirtingą struktūrą, tačiau 
autoriai laikosi nuomonės, kad konstruktai 
persidengia teoriškai ir konceptualiai. Aleksiti-
mija apibrėžiama sunkumais atpažįstant bei 
apibūdinant emocijas, skurdžia vaizduote ir išo-

riškai orientuotu mąstymu. Ji yra susijusi su 
depresija ir nerimastingumu, širdies ir 
kraujagyslių ligomis. Panašiai ir D tipo asme-

nybė, pasižyminti polinkiu į neigiamas emocijas 
ir socialiniu varžymųsi, yra susijusi su psicho-

loginio distreso simptomais (apimant nerimą ir 
depresiją) ir numato prastą ligos prognozę su-

sirgus širdies ir kraujagyslių ligomis. F. De 
Fruyt ir J. Denollet (2002) parodė, jog D tipo 

komponentai polinkis į neigiamas emocijas ir 
socialinis varžymasis yra tampriai susiję su 
neurotizmu ir ekstraversija. Panašiai taip pat 
aleksitimija teigiamai koreliavo su neurotizmu ir 

neigiamai su ekstraversija O. Luminet ir kt 

(1999) tyrime.  

Nagrinėjant A tipo (Bortnerio A tipo skalė, 

Bortner, 1969; Paauglių/suaugusiųjų A tipo elg-

senos skalė (AATABS-3), Forgays ir kt., 1993; 

ERCTA-a skalė, Rodríguez Sutil ir kt., 1998); D 

tipo (14 teiginių D tipo vertinimo skalė (DS14), 
Denollet, 2005), C tipo (C tipo asmenybės ap-

rašas (TCPI), Rahe, Solomon, 1997) ir alek-

sitimijos (20 teiginių Toronto aleksitimijos skalė 
(TAS-20), Bagby ir kt., 1994) konstruktus ma-

tuojančius klausimynus rasta keletas panašumų. 
TCPI 1 klausimas “Kaip dažnai ginčijiesi?“ tu-

rinio prasme panašus į AATABS-3 skalės 12 tei-
ginių porą „Aš esu labai linkęs/-usi ginčytis su 
kitais / Aš retai ginčijuosi su kitais“. TCPI 2 
klausimas „Ar esi linkęs pritarti kitiems, o ne 
ginti save?“ panašus į AATABS-3 skalės 2 tei-
ginių porą „Aš dažnai nusileidžiu, net tuomet 
kai žinau, kad kitas nėra teisus / Aš visada ban-

dau įrodyti savo tiesą“. 10 TCPI skalės klau-

simas „Ar tu linkęs pykti ant žmonių, kurie tave 
gaišina (tokių kaip lėti vairuotojai važiuojantys 
prieš tave)“ susijęs su 26 AATABS-3 teiginių 
pora „Laukdamas ko nors, pvz., eilėje parduo-

tuvėje aš imu labai nekantrauti/Aš galiu likti 
kantrus laukdamas ko nors pakankamai ilgai“. 
Taip pat TCPI 11 klausimas susijęs su AATBS-3 

6 ir 3 teiginių poromis “Kuomet kažkas ar kas 
nors mane supykdo, aš visiems tai parodau / 
Kuomet kažkas ar kas nors mane supykdo, 
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stengiuosi tai užmiršti”, “Kuomet ant ko nors 
pykstu, aš jiems tai tiesiai išsakau / Kuomet ant 
ko nors pykstu, aš dažniausiai tyliai sau iškalbu 
kitiems skirtus priekaištus“. DSI14 skalės 5 tei-
ginys „Aš dažnai esu susierzinęs“ turiniu pana-

šus į AATABS-3 skalės 14 teiginių porą „Aš 
lengvai susierzinu / Dažniausiai aš esu ramus“. 
ERCTA-a skalės 8 klausimas “Ar tau sunku iš-

reikšti savo emocijas?“ ir Bortnerio skalės 12 

teiginių pora “Išreiškiu jausmus – Neišreiškiu 
savo jausmų“ susijusios su daugeliu TAS-20 

skalės klausimų. 
Taigi, galima teigti, kad linkusios sirgti as-

menybės tipus A, C ir D bei aleksitimiją su-

darančios asmenybės savybės iš dalies persi-
dengia ir populiaciniai tyrimai, leisiantys tiks-

liau apibrėžti linkusios sirgti asmenybės bruožus 
vis dar išlieka aktualūs. 
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World Health Organization states that there is an annual increase of morbidity from chronic non-infectious 

diseases such as cardiovascular diseases, cancer, depression, asthma, rheumatoid arthritis (WHO, 2011). 

Despite the fact that many physicians still often look for genetic and physiological causes of diseases, most 

of them also agree that personality also has an influence to the etiology, progress and prognosis of the 

disease. The term of “disease prone personality” is quite common in scientific literature, but there are still 

quite many discussions about it.  There are quite many studies made about the relation of alexithymia, type A 

behaviour pattern, type C and type D personalities and the diseases. However, in recent years more and 

more discussions about whether these personality types are separate constructs or they overlap each other 

appear (Williams, Curren, Bruce, 2011, Wang, 2012). Thus, the aim of this study was to define the problem of 

the construct of disease prone personality and initiate a scientific discussion about the need of further 

researches in this field. 
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Tyrimu siekta ištirti „Jaunimo linijos“ savanorių gebėjimą atpažinti emocijas iš balso. Tyrime 
dalyvavo 22 VDU studentai ir 12 Kauno „Jaunimo linijos“ savanorių. Dalyvavo 27 moterys ir 7 

vyrai. Tiriamiesiems pateiktas balso įrašas, iš kurio reikėjo atpažinti jame reiškiamas emocijas 
(džiaugsmą, pyktį, liūdesį, nuobodulį, baimę arba susidomėjimą). Kiekviena emocija reiškiama 
jauno bei vyresnio amžiaus vyro bei moters, naudojant neutralaus emocinio turinio sakinį („Dabar 
išeinu iš kambario, grįšiu vėliau“). Statistiškai reikšmingų skirtumų tarp „Jaunimo linijos“ 
savanorių ir VDU studentų emocijų atpažinimo iš balso nebuvo nustatyta. Visoje imtyje emocijos 
buvo atpažintos tikslumu nuo 50 % iki 88 %. Tiriamieji geriausiai atpažino pyktį, šiek tiek prasčiau 
– džiaugsmą, o prasčiausiai – liūdesį. Vyresnio amžiaus aktorių emocijos buvo atpažintos geriau nei 
jaunų. Moterys geriau nei vyrai atpažino pyktį. Nustatyta, kad kuo optimistiškesnis tiriamojo 

požiūris į gyvenimą, tuo jis geriau atpažįsta baimę bei kitas neigiamas emocijas.   
 

Tyrimu
1
 buvo siekta ištirti „Jaunimo linijos“ 

savanorių gebėjimą atpažinti emocijas iš balso. 
„Jaunimo linija“ yra emocinės paramos tarnyba, 
veikianti nuo 1991 metų. Joje trejuose mies-

tuose savanoriais dirba apie pusantro šimto 
žmonių, kurie teikia pagalbą telefonu bei 
internetu. Pagrindinis įrankis konsultavime yra 
darbas su emocijomis, kurias galima atpažinti iš 
ribotų šaltinių: pašnekovo pasisakymų ir balso. 
Manome, kad būtent emocijų atpažinimas iš 
balso galėtų būti vienas iš rodiklių, rodančių 
būsimo savanorio pasirengimą bei tinkamumą 
darbui linijoje. Tai nustatyti aktualu tiek norint 

užtikrinti geresnį skambinančiųjų konsultavimą, 
tiek produktyviai išnaudoti mokymams skirtą 
laiką.  

J. A. Russel su bendraautoriais (2003) teigia, 

kad veido išraiškos bei balsas yra vieni svar-

biausių aspektų žmonių bendravime. Negana to, 
V. Auberge su kolega (2003) teigia, jog vien tik 

balso išraiškos gali būti gana nustatyti paš-

nekovo išgyvenamą emociją. Jos balsu per-
duodamos keičiant intonaciją, vadinasi, atpažin-

damas emocijas žmogus remiasi balso dažnio, 
amplitudės ir trukmės pokyčiais (Mitchell, 
Kingston, 2011).  

                                                 
1
Inga Arūnaitė dėkoja už Lietuvos mokslo tarybos projekto 

„Studentų mokslinės veiklos skatinimas“ (VP1-3.1-MM-01-V-

02-003) paramą. Projektas yra finansuojamas pagal žmogiškųjų 
išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioritetą „Tyrėjų 
gebėjimų stiprinimas“ iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos 
Respublikos valstybės biudžeto lėšų. 

Tyrimais nustatyta, kad žmogus gali atpažinti 
bazines emocijas iš balso nuo 60 % iki 100 % 

tikslumu, kai stimulas yra pateikiamas tokiu 

greičiu, kokiu tariami žodžiai bei nepateikiama 
jokia leksinė ar sintaksinė nuoroda į emociją. 
Taip pat nustatyta, kad prasčiausiai atpažįstamas 
džiaugsmas (Laukkanen ir kt., 1996). J. Toi-

vonen ir kolegų (2006) darbe atrasta, kad liū-

desys ir pyktis nebuvo atpažinti taip tiksliai, 
kaip tikėtasi. Tai keista, kadangi realiame gyve-

nime pyktis yra lengvai atpažįstamas pirmiausia 
dėl išlikimui svarbių priežasčių. Kita vertus, P. 
Barkhuysen ir bendraautorių (2010) tyrime buvo 
nustatyta, kad vis dėlto iš balso daug geriau at-
pažįstamos neigiamos emocijos. K. Byron 
(2007) teigia, kad visų amžiaus grupių moterys 
geriau nei tokio paties amžiaus vyrai atpažįsta 
emocijas iš veido išraiškų, todėl tokios tenden-

cijos galima tikėtis ir emocijų atpažinime iš bal-
so.  

Nors yra atlikta nemaža emocijų atpažinimo 
tyrimų, P. Barkhuysen su kolegomis (2010) 
kalba apie jų problematiką. Jie teigia, kad suvai-
dinta stimulinė medžiaga kelia abejonių dėl jos 
ekologinio validumo.  

Tyrimo tikslas – įvertinti „Jaunimo linijos“ 
savanorių gebėjimą atpažinti emocijas iš balso. 
Šiam tikslui pasiekti keliami tokie uždaviniai: a) 
įvertinti, ar atpažįsta ir kiek tiksliai „Jaunimo 
linijos“ savanoriai atpažįsta skirtingas emocijas 

iš balso; b) nustatyti, ar emocijų iš balso at-
pažinimas yra susijęs su ją reiškiančio asmens 



Jaunųjų mokslininkų psichologų darbai, (2), 2013 

28 

 

lytimi ir amžiumi; c) nustatyti, kaip emocijų at-
pažinimas iš balso yra susijęs su vertinančiojo 
lytimi, studijuojama profesija bei psichologinės 
pagalbos teikimo telefonu patirtimi. Keliamos 6 

hipotezės: H1: savanoriai atpažįsta emocijas iš 
balso geriau nei ne savanoriai; H2: psicho-

logijos studentai geriau atpažįsta emocijas iš 
balso nei kitų specialybių studentai; H3: ge-

riausiai atpažįstamos emocijos yra džiaugsmas, 
liūdesys ir pyktis; H4: geriau atpažįstamos tos 
emocijos, kurias reiškia tos pačios lyties ir 
amžiaus žmogus, kaip tas, kuris jas atpažįsta; 
H5: geriau emocijas iš balso atpažįsta moterys 
nei vyrai; H6: geriau emocijas iš balso atpažįsta 
daugiau psichologinės pagalbos teikimo pa-

tirties turintys savanoriai.   

Metodika: Tyrimui buvo naudojamas eks-

perimentas. Tiriamiesiems pateiktas klausi-

mynas su svarbiausiais demografiniais klausi-

mais bei balso įrašas, iš kurio reikėjo atpažinti 
reiškiamą emociją. Buvo pateiktos šešios emo-

cijos (džiaugsmas, pyktis, liūdesys, nuobodulys, 
baimė ir susidomėjimas), kiekviena iš jų reiš-

kiamos jauno bei vyresnio amžiaus vyro bei mo-

ters. Emocijos pasirinktos atsižvelgiant į tai, ku-

rias, manoma, dažniausiai išgyvena skambi-

nantieji. Kiekvienai emocijai atspindėti naudoja-

mas maždaug 3 sekundžių trukmės neutralaus 
emocinio turinio sakinys: „Dabar išeinu iš kam-

bario, grįšiu vėliau“. Tarp balso įrašų palikta 10 
sekundžių pauzė atsakymui. Balso įraše pa-

teiktos emocijos sukurtos profesionalių aktorių. 
Aktoriai 8 emocijoms sukūrė po kelis variantus, 
kurie visi buvo pateikti 5 ekspertams (VDU 

Bendrosios psichologijos ir Teorinės psicholo-

gijos katedrų dėstytojams). Tyrimui atrinktos tos 
emocijos ir tie jų variantai, kuriuos atpažino 60 

% ir daugiau ekspertų. Jauno vyro liūdesio ir 
pagyvenusio vyro baimės emocijos buvo atpa-

žintos prasčiau nei 60 %, tačiau įvertinus, jog 
šios emocijos svarbios „Jaunimo linijos“ darbe 
ir kitų aktorių minėtų emocijų įrašai buvo 
ekspertų gerai atpažinti, buvo nuspręsta palikti 
jas šiame tyrime. Tiriamiesiems įrašai pateikti 
atsitiktine tvarka. Renkantis tokį tyrimo būdą 
buvo remiamasi K. Byron (2007) atliktu tyrimu 

bei T. Banziger ir kolegų (2009) straipsniu. 
Tiriamųjų optimizmo laipsniui įvertinti naudotas 

vienas klausimas su 7 kategorijų skale, kurioje -
3 reiškė visišką pesimizmą, o +3 – visišką 
optimizmą. 

Duomenų apdorojimui naudota SPSS 16.0 
programa. Dviejų nominalinių kintamųjų prik-

lausomumui nustatyti naudotas chi kvadrato kri-

terijus. Dviejų ranginių kintamųjų statistiniam 
ryšiui įvertinti naudotas Spearmano koreliacijos 

koeficientas.  

Tyrimo eiga: Tiriamieji grupėmis iki 10 žmo-

nių buvo sukviesti į kompiuterių klasę, kurioje 
visi prie skirtingų kompiuterių, užsidėję ausines, 
turėjo išklausyti balso įrašus ir atsakyti į an-

ketoje pateiktus klausimus. Buvo duoti nurody-

mai įrašą klausyti tik vieną kartą, nestabdyti 
įrašo, nes atsakymui paliktos vienodos, pakan-

kamos laiko pauzės, taip pat nekreipti dėmesio į 
sakinio prasmę, nes svarbus tik emocinis jo tu-

rinys. Visų kompiuterių garsas sureguliuotas op-

timaliu garsu. Išklausius vieną įrašą iš karto 
prašoma atsakymų lape pažymėti vieną iš šešių 
pateiktų emocijų, kuri, tiriamųjų nuomone, buvo 
perteikiama įraše.  

Tiriamieji: Tyrime dalyvavo Vytauto Di-

džiojo universiteto studentai bei Kauno “Jau-

nimo linijos” savanoriai. Iš viso tyrime dalyva-

vo 34 tiriamieji. Vidutinis tiriamųjų amžius – 21 

metai. Vyriausias -27, jauniausias – 19 metų. 
Dalyvavo 27 moterys ir 7 vyrai. Dalyvavo 22 

nesantys savanoriais ir neketinantys jais tapti 

(17 psichologijos studentų ir 5 kitų krypčių 
studentai), 3 paruošiamosios programos dalyviai 
(visos moterys) ir 9 esami savanoriai (2 iš jų 
vyrai). Į tyrimą „Jaunimo linijos“ savanoriai bu-

vo kviečiami pristačius tyrimą Visuotiniame na-

rių susirinkime bei paskelbus apie jį interne-

tinėje „Jaunimo linijos“ konferencijoje. Į paruo-

šiamosios programos dalyvius bei psichologijos 
studentus buvo kreiptasi asmeniškai. Kitų VDU 
specialybių studentai buvo kviečiami skelbimu 
VDU intranete. 

Rezultatai: Dėl mažo paruošiamosios progra-

mos dalyvių skaičiaus teko apjungti esamų (n = 

9) ir būsimų savanorių (n = 3) imtis į vieną tiria-

mųjų grupę (n = 12) ir pavadinti ją „Jaunimo 
linijos“ savanoriais. Lyginant savanorių ir ne sa-

vanorių emocijų atpažinimą, statistiškai reikš-

mingų skirtumų nebuvo rasta. Reikšmingų 
skirtumų nerasta ir lyginant skirtingų spe-

cialybių studentų emocijų atpažinimą.  
Vis dėlto, lyginant emocijų atpažinimą 

bendroje imtyje, nustatyta, kad jaunos moters 

reiškiamas emocijas tiriamieji atpažino geriau 
nei jauno vyro (p = 0.001), vyresnio amžiaus 
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moters prasčiau, nei tokio amžiaus vyro emo-

cijas (p = 0.002). Iš to seka, kad pagyvenusio 
amžiaus vyro emocijas tiriamieji atpažino geriau 
nei jauno amžiaus vyro (p = 0.000). Apskritai 

vyresnio amžiaus aktorių emocijas tiriamieji at-
pažino geriau nei jauno amžiaus aktorių (p = 

0.001).  

Pykčio emocija atpažinta statistiškai reikš-

mingai geriau nei visos kitos emocijos. 

Džiaugsmą tiriamieji atpažino geriau nei liūdesį 
(p = 0.001), baimę (p = 0.012), susidomėjimą (p 

= 0.007) bei nuobodulį. Baimę (p = 0.013) ir su-

sidomėjimą (p = 0.004) atpažino geriau nei liū-

desį. Statistiškai reikšmingų skirtumų tarp kitų 
emocijų atpažinimo nebuvo rasta. Emocijų atpa-

žinimo vidurkiai pateikti 1 lentelėje. 
Įvertinus lyčių skirtumus atpažįstant emoci-

jas, nustatyta, jog tik pyktį statistiškai reikšmin-

gai geriau atpažįsta moterys negu vyrai (p = 

0.020). Pagal kitų emocijų atpažinimą skirtumų 
tarp lyčių nenustatyta. 

Nustatyta statistiškai reikšminga vidutinio 

stiprumo koreliacija tarp tiriamųjų bendro po-

žiūrio į gyvenimą ir apskritai neigiamų emocijų 
(ρ = 0.430; p = 0.011) bei konkrečiai baimės at-
pažinimo (ρ = 0.371; p = 0.031) – kuo tiriamieji 

pozityviau žiūri į gyvenimą, tuo geriau jie 
atpažįsta minėtas emocijas.  

Teigiamas emocijas tiriamieji atpažino 
tikslumu nuo 38 % iki 100 %, neigiamas – nuo 

56 % iki 94 %. Apskritai visos emocijos buvo 

atpažintos tikslumu nuo 50 % iki 88 %. 

 

 

1 lentelė. Emocijų atpažinimo vidurkiai. 

Teisingai atpažintos emocijos N Min. Max. Vidurkis 
Stand. 

nuokrypis 

Džiaugsmas 34 1 4 3.26 .666 

Liūdesys 34 0 4 2.26 .751 

Pyktis 34 3 4 3.85 .359 

Nuobodulys 34 2 4 2.56 .705 

Baimė 34 1 4 2.82 .968 

Susidomėjimas 34 1 4 2.88 .769 

Visos teigiamos 34 3 8 6.15 1.234 

Visos neigiamos 34 9 15 11.50 1.376 

Iš viso 34 12 21 17.65 2.130 

 

Išvados 

Statistiškai reikšmingų skirtumų tarp „Jau-

nimo linijos“ savanorių ir VDU studentų emoci-
jų atpažinimo iš balso nebuvo nustatyta. Tai, ko 
gero, lėmė maža tiriamųjų imtis. Visoje imtyje 
emocijos buvo atpažintos tikslumu nuo 50 % iki 

88 %. Nustatyta, kad tiriamieji geriausiai atpa-

žino pyktį, šiek tiek prasčiau – džiaugsmą. Pras-

čiausiai atpažintas liūdesys. Vyresnio amžiaus 
aktorių emocijos buvo atpažintos geriau nei jau-

nų, senyvo vyro – geriau nei senyvos moters, 

jauno amžiaus vyro – prasčiau nei jaunos mo-

ters. Tirtos moterys geriau nei tirti vyrai atpaži-
no emocijas, tačiau statistiškai reikšmingas skir-
tumas nenustatytas. Vis dėlto moterys tikrai ger-
iau atpažino pyktį. Nustatyta, kad kuo optimis-

tiškesnis tiriamojo požiūris į gyvenimą, tuo jis 
geriau atpažįsta baimę bei kitas neigiamas emo-

cijas. Tokius rezultatus, ko gero, lėmė maža ti-
riamųjų imtis. Taip pat įtakos galėjo turėti ne-

vienodas skirtingų aktorių emocinis išraiškin-

gumas įrašuose. 
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The present study examined the ability of „Jaunimo linija“ volunteers to identify emotion from voice. The 
sample consisted of 22 VMU students and 12 Kaunas „Jaunimo linija“ volunteers (27 women and 7 men). 
Participants listened to the voice recording, expressing different emotions (joy, sadness, anger, boredom, fear 

and interest). Each emotion was expressed by young and older age man and woman. Neutral emotional 

meaning having sentence was used („I am going out of the room now, and I’ll be back later.“). No significant 
differences were found between „Jaunimo linija“ volunteers and VMU students. The accuracy of emotion 
recognition among all participants was between 50 % and 88 %. Perception accuracy of anger was the 

highest, accuracy of joy was a little lower and sadness – the lowest. Emotions expressed by older actors were 

recognized in higher accuracy. Women recognized anger more accurately than men. Moreover, the more 

optimistic participants were, the better they recognized fear and other negative emotions. 
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MOTYVACIJOS KOKYBINĖ ANALIZĖ  
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Nepaisant agresijos paplitimo bei aktualumo, keliamų prielaidų apie konstruktyvias bei destruk-

tyvias jos galimybes bei vaidmenį psichiniame gyvenime bei raidoje, agresija vis dar lieka nepa-

kankamai ištyrinėta sritis. Gelminis agresijos supratimas, jautrus lyties veiksnio įtakai, gali padėti 
ne tik plėtoti teorinę bazę, spręsti socialines problemas, bet taip pat ir geriau suprasti pokyčio gal-
imybes psichoterapijoje. Siekiant atskleisti subjektyvią pykčio reakcijų motyvaciją psichotera-

piniuose santykiuose, buvo atliktas kokybinis tyrimas, kuriame dalyvavo keturios moterys, baigusios 

ilgalaikę psichoterapiją. Pusiau struktūruoto pokalbio metu surinkti duomenys toliau buvo anali-
zuojami remiantis teminės analizės principais. Duomenų analizė atskleidė, kad tiriamosios savo 
pykčio reakcijas terapiniuose santykiuose sieja su grėsme Aš vaizdui, laiko ir erdvės ribų pažei-
dimais, terapeuto neatitikimu lūkesčiams. Remiantis tyrimo išvadomis, svarbu būtų toliau tyrinėti 
gelmines agresijos prielaidas, agresijos raiškos bei pokyčio galimybes psichoterapijoje.  

 

Agresijos reiškinys psichologus domina ne 
pirmą dešimtmetį. Atliktuose empiriniuose tyri-
muose nagrinėjamose agresijos raiškos sąsajose 

su lytimi, vaikystės patirtimis, vidinėmis struk-

tūromis, atskleidžiami subjektyvūs agresijos pa-

tyrimo aspektai (Bjorkqvist, 1994; Bjorkqvist, 

Niemela, 1992; Eatough ir kt., 2008; Jack, 1999; 

Lozovska, Gudaitė, 2011). Šiuolaikinėje psicho-

dinaminėje psichologijoje keliamos teorinės 
prielaidos apie agresiją ir jos gelmines priežas-

tis, konstruktyvias agresijos panaudojimo gali-

mybes (Austin, 2005; Greene 1986; Kradin, 

2005; Martin, 1986; Rizzuto ir kt., 2004; Sa-

muels, 1996). Vis dėlto, nepaisant egzistuo-

jančios literatūros, gelminis šio reiškinio tyrinė-

jimas išlieka iki šiol aktualus – vis dar trūksta 
integruotos ir visapusiškos agresijos sampratos, 
kuri aprėptų įvairius agresijos raiškos aspektus, 

autoriai nesutaria tarpusavyje dėl agresijos iš-

takų, sampratos bei motyvacijos traktavimo. 
Agresiją svarbu tyrinėti ne tik siekiant per-

žiūrėti bei papildyti turimą teorinę bazę, svarbus 
ir praktinis šių žinių pritaikymas. Aukštas agre-

sijos paplitimas visuomenėje, agresijos sąsajos 
su įvairiomis psichologinėmis problemomis, 
psichine ir fizine sveikata skatina įdėmiau pa-

žvelgti ne tik į išorinę agresijos raišką, tačiau 
analizuoti ir gelmines agresijos prielaidas, 

subjektyvią agresijos išgyvenimo patirtį bei ieš-

koti konstruktyvaus ir kūrybingo agresijos pa-

naudojimo galimybių. Toks konstruktyvus agre-

sijos panaudojimas dažnai tampa itin proble-

minis moterų atveju, kurios socializacijos eigoje 

neturi pakankamai galimybių eksperimentuoti 
su savo agresija, ieškoti tinkamų būdų pykčiui 
išreikšti, kitaip tariant netenka svarbaus įrankio 
konstruktyviam savo ribų nubrėžimui, ribų per-
stūmimui, savęs įtvirtinimui.  Negausūs šios sri-
ties tyrimai rodo, kad moterys agresiją dažnai 
patiria kaip gąsdinančią, besiribojančią su baime 
išprotėti, kaltės išgyvenimais (Jack, 1999). Šios 
įžvalgos rodo būtinybę atsižvelgti į lyties veiks-

nio svarbą, atliekant tolesnius empirinius bei 
teorinius agresijos tyrimus.  

Galiausiai svarbu yra tyrinėti ne tik agresijos 
raišką, tačiau ir ieškoti agresijos pokyčio gali-
mybių. Tam itin palankias aplinkybes gali suda-

ryti psichoterapijos tyrimai, kuriuose galime ste-

bėti bei vertinti agresijos raišką bei pokyčius. 
Be to, didesnis dėmesys agresijos klausimui bei 
agresijos integravimas į psichoterapinius tyri-
mus gali duoti naudos ir pačiai psichoterapijai. 
Remiantis teorinėmis įžvalgomis apie agresijos 
sąsajas su psichinės energijos ištakomis (Austin, 
2005), agresijos motyvaciją bei ryšį su nepaten-

kintais poreikiais bei augimo galimybėmis, gali-
ma kelti prielaidas, kad agresija gali atlikti itin 

reikšmingą vaidmenį tiek vertinant psichotera-

pijos veiksmingumą, tiek kaip energijos ir gali-
mybių rezervuaras. Kaip teigia viena agresijos 

tyrinėtojų: „Tyrinėdama agresijos teritoriją  < ... 

>  aš atradau žemę, apgyvendintą pačiomis bai-
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siausiomis fantazijomis, tačiau taip pat nuos-

tabiausiomis veiksmo bei pokyčio galimybė-

mis“ (Jack, 1999, p.1).  
Atsidūrusi šioje dar nepakankamai ištyrinėto-

je žemėje, šiame pranešime norėčiau daugiau 
dėmesio skirti vienam svarbiam agresijos as-

pektui – tai pykčio reakcijų motyvacijos aiškini-
mui psichoterapiniame procese. Pradžioje trum-

pai pristačiusi agresijos bei jos motyvacijos 
sampratą, toliau pateiksiu dalies atlikto tyrimo 
rezultatų analizę, kuria siekiama atskleisti, su 
kokiais motyvais moterys sieja savo išgyventą 
pyktį psichoterapiniuose santykiuose. 

 

Agresija ir jos motyvacija 

Klasikinėje psichoanalizėje apibrėžiant agre-

siją buvo akcentuojamas jos ryšys su griovimo 
motyvu. Vėlesnėse psichodinaminėse teorijose 
agresijos samprata buvo daug kartų peržiūrėta, 
jos motyvai susieti su poreikių frustracija, ap-

sauga, keliamos prielaidos ne tik apie agresijos 

destruktyvias, bet ir konstruktyvias galimybes. 

Siekdama aprėpti įvairius agresijos raiškos as-

pektus bei galimybes, šiame tyrime remiuosi 
šiuolaikine psichodinamine agresijos samprata. 
Čia agresija apibrėžiama kaip biologinį pagrindą 
turinti reakcija, kylanti organizmui susidūrus su 

poreikių frustracija, ribų pažeidimais ar kliū-

timis sutiktomis raidos kelyje (Austin, 2005; 

Kast, 2011; Martin, 1986; Rizzuto ir kt., 2004). 

Šiame apibrėžime atsispindi tiek agresijos išta-

kų, tiek jos motyvų supratimas. Išskiriamos ke-

lios agresijos motyvų grupės – poreikių paten-

kinimas, ribų apsauga ir brėžimas, kliūčių paša-

linimas.  

Be to, svarbu atkreipti dėmesį, kad agresija 
gali pasireikšti tiek išoriniame elgesyje, tiek vi-
duje bei įgyti emocijų, fantazijų, vaizdinių pavi-
dalą (Austin, 2005). Priklausomai nuo asmens 

sąmoningumo, patirties, raidos ypatumų, vidinių 
santykių, agresija gali būti susieta su tokiomis 
emocijomis kaip pyktis, neapykanta, baimė, gė-

da, kaltė, bejėgiškumas, neviltis, rečiau su to-

kiais išgyvenimais kaip galios jausmas, džiaugs-

mas, pasididžiavimas savimi (Austin, 2005). 
Turėdama omenyje šią agresijos raiškos formų 
įvairovę, šiame pranešime apsiribosiu vienu iš 
agresijos raiškos aspektų – subjektyviu pykčio 
reakcijų motyvacijos aiškinimu.  

 

Metodologija 

Tyrimo
2
 tikslas. Atsižvelgiant į agresijos 

klausimo svarbą bei aktualumą šiuolaikinėje vi-
suomenėje, šiuo tyrimu siekiama atskleisti 
subjektyvius agresijos raiškos, motyvacijos bei 
pokyčių aiškinimo aspektus, iškylančius klientų 
psichoterapinės patirties istorijose. Pasitelkiant 

kokybinius tyrimo metodus, leidžiančius at-
skleisti išgyvenimų įvairovę bei užtikrinti giles-

nį reiškinio supratimą, tiriama, su kokiais moty-

vais klientės sieja savo agresyvius impulsus te-

rapeutų atžvilgiu, kaip jos mato ir supranta psi-
choterapijoje vykstančius agresijos pokyčius, 
kaip agresijos pokyčiai atsispindi jų vidiniame ir 
išoriniame gyvenime. Šiame pranešime plačiau 
apžvelgsiu tik dalį atlikto tyrimo rezultatų ir 
gilinsiuosi, su kokiomis priežastimis klientės 
sieja savo išgyventą pyktį terapeutų atžvilgiu.  

Tyrimo metodai. Duomenims surinkti buvo 

naudojamas pusiau struktūruotas pokalbis, kuris 
paprastai trukdavo apie dvi valandas. Pirmoje 

pokalbio dalyje tiriamosioms būdavo patei-
kiamas vienas bendras klausimas. Siekiant iš-

saugoti pasakojimo vientisumą, tiriamųjų buvo 
prašoma papasakoti savo psichoterapijos is-

toriją, atskleidžiant joms reikšmingiausius tera-

pijos momentus, prisiminimus. Antrojoje pokal-

bio dalyje tiriamosioms buvo užduodami papil-
domi klausimai apie terapinį procesą, santykius 

su terapeutu, pykčio reakcijų raišką, motyvus 
bei kaitą terapiniuose santykiuose. 

Surinkti duomenys buvo analizuojami re-

miantis teminės analizės principais (Boyatzis, 
2009). Susipažinus su duomenimis, tekstas buvo 
skaidomas į smulkesnius vienetus ir koduo-

jamas, toliau kodai buvo jungiami į didesnes te-

mas, kurios vėliau buvo įvardijamos bei ilius-

truojamos atitinkamomis ištraukomis. Analizuo-

jant tekstus buvo vertinamas tiek pažodinis, tiek 
gelminis duomenų aspektas: pasakojimuose ieš-

koma tiesioginių bei netiesioginių užuominų 
apie agresijos bei pykčio reakcijų motyvaciją. 
Analizuojant tekstą pažodžiui, buvo remiamasi 
pačių tiriamųjų įžvalgomis apie pykčio reakcijų 
motyvus terapiniuose santykiuose. Atliekant in-

terpretacinę teksto analizę, remiamasi psicho-

dinaminės psichologijos idėjomis apie agresijos 
funkcionavimą bei sąsajas su pasąmoniniais 
kompleksais. Siekiant užtikrinti išskirtų temų 

                                                 
2
 Tyrimą finansavo Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr.MIP-

107/2012/LSS-250000-2150) 
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patikimumą, duomenų analizę atliko tiek tyrėja, 
tiek supervizorė, o gautos temos buvo lygina-

mos bei koreguojamos.  

Tiriamosios. Tyrime dalyvavo keturios mote-

rys (29-35 metai), turinčios aukštąjį išsilavini-
mą, netekėjusios bei paskutinių 1-3 metų laiko-

tarpiu baigusios ilgalaikę psichoterapiją, truku-

sią nuo 1,5 iki 4 metų. Tiriamosios buvo įtrauk-

tos į tyrimą atsižvelgiant į jų pačių norą bei suti-
kimą dalyvauti tyrime, taip pat kviečiamos re-

miantis psichoterapeutų rekomendacijomis. Dvi 
tiriamosios yra baigusios analitinę psichote-

rapiją, trukusią atitinkamai 3 ir 4 metus. Kitos 
dvi dalyvės baigė iki dviejų metų trukusią psi-
choterapiją, paremtą egzistenciniais–humanisti-

niais principais. 

 

Rezultatai 

Subjektyvaus tiriamųjų pykčio reakcijų aiš-

kinimo analizė atskleidė, kad tiriamosios savo 

pykčio reakcijas terapiniuose santykiuose sieja 
su keliais motyvais. Pykčiu kartais reaguojama į 
terapeuto interpretacijas, prieštaravimų pastebė-

jimus, kritiką savo ar artimųjų atžvilgiu. Šią mo-

tyvų grupę galime sieti su siekiu apginti, ap-

saugoti savo Aš vaizdą. Kiti pykčio reakcijų 
motyvai susiję su suvokta ar realia grėsme laiko, 

erdvės, asmeninėms riboms. Galiausiai pyktį 
taip pat gali sukelti situacijos, kuriose susi-

duriama su terapeuto neatitikimu klienčių lū-

kesčiams. Toliau trumpai apibūdinsime bei pasi-
telkdamos ištraukas iliustruosime kiekvieną šių 
grupių.  

Pyktis kaip reakcija į grėsmę Aš vaizdui. 
Psichoterapinių istorijų analizė atskleidė, kad 
vienas iš pykčio reakcijų terapiniuose santy-

kiuose motyvų gali būti siekis apsaugoti savo Aš 
vaizdą. Viena tiriamoji tai įvardina taip: „Pykau, 
kai terapeutė blogai kalbėjo apie mano tėvus. 
Galvojau, kaip ji šitaip drįsta. Kaip dabar 
suprantu, čia buvo kažkokia mano gynybinė 
reakcija į tai, ką ji pasakė.“ Tokių atsakymų ti-
riamųjų istorijose pasitaikė ir daugiau: pykčiu 
reaguojama į interpretacijas, prieštaravimų pas-

tebėjimus, kritiką savęs ar artimųjų atžvilgiu. 
Kaip pastebi V. Kast (2011), kalbėdama apie 
agresiją bei pyktį psichoterapijoje, savęs apsau-

ga yra vienas iš svarbių agresijos motyvų. Ag-

resyvios reakcijos atlieka gynybinę funkciją ir 
apsaugo nuo skausmingų įžvalgų bei emocijų. 

Pyktis kaip reakcija į ribų pažeidimus. Pyk-

čiu taip pat gali būti reaguojama į terapeuto ribų 
peržengimą, laiko ar erdvės ribų nepaisymą. Kai 
kurios tiriamosios pykčiu reaguoja į terapeuto 
asmeninį atsivėrimą, subjektyviai suvokiamą 

kaip asmeninių ribų pažeidimą: „Man buvo 
jausmas, kad ji peržengia ribas, pasakodama 
apie save, ko aš visai nenoriu žinoti. Man to ne-

reikėjo, man tik veidrodžio reikėjo, o ne kaž-

kokio patarėjo ar mokytojo“. Tiek šitoje, tiek ki-
tose istorijose pykčio motyvai dažnai persipina 

– pykčiu reaguojama tiek į suvokiamą ribų per-
žengimą, tiek į terapeutės neatitikimą klientės 
lūkesčiams. Šie pykčio motyvai taip pat ap-

tinkami ir D. C. Jack (1999) tyrimuose, kur mo-

terys savo agresyvias reakcijas sieja su savo te-

ritorijos gynimu, savisauga, reakcija į apribo-

jimus. 

Pyktis kaip reakcija į terapeuto neatitikimą 
lūkesčiams. Savo pykčio reakcijas tiriamosios 
sieja ir su terapeuto neatitikimu lūkesčiams. Tai 
iliustruoja ši citata: „Kažkaip labai pripratau, 
kad terapeutė visada buvo tokia atliepianti, jaus-

minga. Kartais man netgi atrodė, kad ji manim 
žavisi, ir tas man buvo labai malonu. Kažkuriuo 
momentu toks elgesys pasikeitė, ji tapo san-

tūresnė. Kartu ir pykau, ir jaučiausi sutrikusi.“ 
Panašūs motyvai išryškėja ir kitų tiriamųjų isto-

rijose – pyktis psichoterapijoje išgyvenamas dėl 
nepatenkintų palaikymo, žavėjimosi, dėmesio, 
atspindėjimo poreikių. Šiuolaikinėse psichodi-
naminėse teorijose poreikių frustracija yra išski-
riama kaip vienas iš reikšmingų agresijos mo-

tyvų (Rizzuto ir kt., 2004). Šias tendencijas taip 
pat atskleidžia ir kiti subjektyvių pykčio motyvų 
analizės tyrimai (Eatough ir kt., 2008).  

 

Apibendrinimas 

Nors ilgą laiką agresija buvo traktuojama ga-

na vienpusiškai, akcentuojant destruktyvųjį jos 
aspektą, tačiau ši samprata yra nepakankama, 

siekiant atskleisti visą galimų agresijos motyvų 
įvairovę. Remiantis atlikta duomenų analize, ga-

lima teigti, kad pykčiu psichoterapiniuose san-

tykiuose dažnai yra reaguojama į grėsmę Aš 

vaizdui, asmeninėms riboms ir erdvei, terapeuto 

neatitikimą klienčių lūkesčiams. Pyktis kaip gy-

nybinė reakcija į terapeuto interpretacijas, kri-
tiką kliento ar jo artimųjų atžvilgiu leidžia iš-

laikyti Aš vaizdą, apsisaugoti nuo neigiamų 
emocijų. Pykčio reakcijas tiriamosios taip pat 
sieja su terapeuto laiko, erdvės, asmeninių ribų 
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pažeidimais. Šiai grupei gali būti priskirtas ir 
terapeuto asmeninis atsiskleidimas, kuris skir-

tingų tiriamųjų yra traktuojamas nevienareikš-

miškai. Tuo atveju, kai terapeuto atsivėrimas yra 
suvokiamas kaip kliento asmeninės ar terapinės 
erdvės pažeidimas, į jį reaguojama pykčiu. Ga-

liausiai pyktis yra minimas ir terapeutų neatiti-
kimo klientų lūkesčiams kontekste. Pykčio reak-

cijos kyla situacijose, kuriose yra nepatenkinami 

klientų palaikymo, žavėjimosi, dėmesio, atspin-

dėjimo poreikiai. Remiantis šiomis pradinėmis 
įžvalgomis apie subjektyvių pykčio motyvų 
įvairovę psichoterapiniuose santykiuose, svarbu 
būtų ir toliau plėtoti gelminį agresijos suprati-
mą, tyrinėti agresijos motyvų raišką bei kaitą 
psichoterapiniuose santykiuose. 
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Despite widely acknowledged problems of aggression, presumptions on its constructive and destructive 

possibilities, its role in psychic health and development, aggression still remains scarcely explored 

phenomenon. In-depth gender sensitive understanding of aggression might not just broaden our scientific 

scope, but might also become vehicle for social as well as personal change. The aim of this research is to 

propose closer look at the subjective motivation of anger in women. Data were gathered using semi-

structured interviews with 4 female clients, who finished their long term psychotherapy, and analyzed 

according to the principles of thematic analysis (Boyatzis, 2009). As the analysis of the results shows, 

subjectively anger is associated with perceived danger to self image, border violations, therapist’s mismatch 
to client’s expectations. The research shows further necessity of in-depth explorations of aggression, its 

changes and subjectively important factors in therapy. 
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Šio darbo tikslas – išsiaiškinti suvokto tėvų auklėjimo stiliaus sąsajas su paauglių depresijos simp-

tomais bei nustatyti moderuojantį lyties, amžiaus bei asmenybės bruožų vaidmenį. Analizei naudoti 
tęstinio projekto, atlikto Klaipėdos regiono mokyklose 2008-2011 metais, duomenys. Tiriamųjų imtį 
sudarė 1306 mokiniai, kurių amžius 14- 18 metų (M = 16,26; SD = 0,928), iš jų 534 vaikinai, 772 

merginos. Tyrimo metu išsiaiškintas suvokiamas tėvų auklėjimo stilius (EMBU, Arrindell ir kt., 

1999; Arrindell ir kt., 1994), paauglių asmenybės bruožai (NEO-FFI, Costa, McCrae, 1992) bei 

depresijos simptomai (YSR 11/18, Achenbach, Rescorla, 2001). Tyrimo rezultatai atskleidė, kad su-

vokiamas tėvų auklėjimo stilius yra susijęs su paauglių depresijos simptomais: abiejų tėvų emocinė 
šiluma neigiamai susijusi, o perdėta globa ir atstūmimas teigiamai susiję su paauglių depresijos 
simptomais. Tik lytis ir sąmoningumas veikia kaip moderuojantys veiksniai tarp tėvo atstūmimo ir 
depresyvių simptomų bei tarp motinos atstūmimo ir depresyvių simptomų. Kitoms sąsajoms lytis, as-

menybės bruožai ir  amžius poveikio neturi. 
 

Paauglystė yra laikoma itin jautriu periodu, 
kurio metu gali išsivystyti depresijos simptomai. 
Atlikti tyrimai paauglių depresijos tematika ro-

do, kad depresiškumas ne tik atspindi negebė-

jimą prisitaikyti, bet gali būti rimtas pasikarto-

jančios, chroninės depresijos, tokių problemų 
kaip mokymosi sunkumai, piktnaudžiavimo al-
koholiu, narkotikais, ankstyvo nėštumo, proble-

miškų santykių, suicidinių ketinimų signalas 
(Hammen, 2009).  

Daugelis autorių pripažįsta, kad ypatingai 
svarbus aplinkos veiksnys, susijęs su paauglių 
psichine sveikata yra jų santykiai su tėvais, tė-

vams būdingas auklėjimo stilius (Rapee, 1997). 
Anot N. Darling ir L. Steinberg (1993; cit. pg. 

Malinauskienė, Žukauskienė, 2004) auklėjimo 
stilius – tai stabilių požiūrių ir įsitikinimų visu-

ma, kuri sudaro vaikų auklėjimo praktikos kon-

tekstą. Auklėjimo stilius veikia vaiko vystymąsi 
per tėvų turimas vertybes ir tikslus, siekiant so-

cializuoti vaiką, taikomas auklėjimo praktikas ir 
tėvų išreiškiamą požiūrį į vaiką (Darling, Stein-

berg, 1993). R. Yahav (2006) bei S. Berg ir kt. 

(2003) atlikti tyrimai atskleidė, kad visi suvo-

kiami tėvų auklėjimo stiliai (maža emocinė šilu-

ma, per didelė globa ir atstūmimas) susiję su pa-

auglių depresijos simptomais, tačiau stipriausios 
sąsajos rastos tarp motinos emocinės šilumos 
stokos bei atstūmimo ir depresijos simptomų. F. 

Kakihara ir kolegų (2010) tyrimo duomenimis, 
tėvų atstūmimas, dideli apribojimai susiję su 
aukštesniais depresyvių simptomų įverčiais, kai 
paaugliai jaučiasi pernelyg stipriai kontroliuoja-

mi, tuo tarpu suteikta savarankiškumo, dalyva-

vimo sprendimų priėmimuose galimybė susijusi 
su mažesniu depresijos simptomų pasireiškimu. 
Yra ir tokių tyrimų, kurie pateikia priešingus re-

zultatus, jog suvokiama mažesnė globa iš tėvų 
yra rizikos faktorius depresijos simptomams pa-

sireikšti (Avagianou, Zafiropoulou, 2008; Carlin 

ir kt., 2001). Apžvelgus tyrimus galima matyti, 
kad tyrimų rezultatai nėra vieningi. Be to, trūks-

ta tyrimų, kuriuose būtų atsižvelgta į tėvų lytį, 
analizuojant auklėjimo stiliaus reikšmę paaug-

liams. 

Svarbiu veiksniu depresijos simptomų dides-

niam ar mažesniam pasireiškimui gali būti ir in-

dividualios paauglio savybės, tokios kaip am-

žius ir lytis. Ankstesni tyrimai, kuriuose domė-

tasi auklėjimo stiliaus ir depresiškumo ryšiais 
atsižvelgiant į paauglio lytį, pateikia skirtingus 
rezultatus. Kai kurie tyrimai rodo, kad tik suvo-

kiamas tėvų atstūmimas padeda nuspėti vaikinų 
depresijos simptomus, o merginų depresiškumą 
padeda numatyti tiek emocinės šilumos stoka, 
tiek per didelė globa bei atstūmimas (Hagglof ir 
kt., 2009; Hoge ir kt., 2003). Kiti tyrimai rodo, 

kad tėvų atstūmimas (Akse ir kt., 2008), mažes-
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nė tėvų parama (Needham, 2008) susiję tiek su 
merginų, tiek su vaikinų depresijos simptomais, 
bet ryšys merginų imtyje didesnis. Priešingai, B. 
Duriez ir kolegų (2008) tyrimo rezultatai at-

skleidė, kad psichologinė tėvų kontrolė leidžia 
nuspėti berniukų, bet ne mergaičių depresijos 
simptomus. Taigi iš anksčiau atliktų tyrimų re-

zultatų vis dar nėra visiškai aišku, ar skiriasi su-

vokiamo auklėjimo stiliaus sąsajos su depresiš-

kumu priklausomai nuo lyties. 

Paauglio amžius taip pat gali būti reikšmin-

gas numatant depresijos simptomų pasireiškimą. 
N. Hurd, M. Zimmerman (2010) tyrime atskleis-

ta, kad merginų depresiškumas linkęs didėti su 
amžiumi, kai vaikinų depresiškumas su amžiu-

mi mažėja. Yra tyrimų, rodančių ir tai, kad tiek 

viduriniojoje, tiek vėlyvojoje paauglystėje mer-
ginos dažniau susiduria su depresija nei vaikinai 
(Goodwin, Gotlib, 2003; Hammen, 2009). Be 

to, amžius gali daryti paauglį jautresnį ar atspa-

resnį tėvų taikomam auklėjimo stiliui. Visgi, šiai 
individualiai charakteristikai tokio pobūdžio ty-

rimuose skiriama itin mažai dėmesio. Pavyz-

džiui, F. Kakihara su kolegomis (2010) savo ty-

rime pastebėjo, kad pernelyg didelė kontrolė, 
griežti tėvų apribojimai stipresnį neigiamą efek-

tą daro vyresniesiems paaugliams. Priešingai, 
amžiaus poveikis nerastas M. Y. Bamaca-Col-

bert ir kt. (2012) tyrime, kurio rezultatai parodė, 
kad tiek jaunesniųjų, tiek viduriniojo amžiaus 
paauglių patiriama paremianti motinystė susijusi 
su mažesniais depresijos simptomais.  

Dar viena svarbi individuali charakteristika, 

galinti tapti apsauginiu veiksniu, mažinančiu 
depresijos simptomų pasireiškimo tikimybę pa-

auglystėje, yra paauglio asmenybės bruožai. Ty-

rimuose atskleidžiama, kad neurotizmas teigia-

mai, o ekstraversija bei sutariamumas neigiamai 

susiję su depresijos simptomais (Finch, Grazia-

no, 2001; Isometsa, Jylha, 2006). Kiti tyrimai 

rodo, kad paaugliai, pasižymintys didesniu eks-

traversijos, sąmoningumo, sutariamumo, emoci-
nio stabilumo (Asthana, 2011; Bario Gandara, 

Ortiz, 2007) atvirumo patyrimui (Bario Ganda-

ra, Ortiz, 2007) lygiu, yra mažiau depresyvūs. 
Tačiau H. S. Asthana (2011) nerado ryšio tarp 
depresijos simptomų ir atvirumo patyrimui. Taip 
pat yra tyrimų, atskleidžiančių asmenybės bruo-

žų bei suvokiamo tėvų auklėjimo stiliaus ryšius. 
Pavyzdžiui, R. L. Campbell ir kt. (1984) atlikta-

me tyrime atskleista, kad šiltesnis, labiau stimu-

liuojantis tėvų auklėjimas yra susijęs su tokį 
auklėjimą patyrusių asmenų didesniu ekstraver-
tiškumu, kai per didelė kontrolė, vaikų atstūmi-
mas yra susiję su didesniais neurotizmo įverčiu. 
Visgi, itin trūksta tyrimų, kuriuose būtų nagrinė-

jamas asmenybės bruožų vaidmuo tėvų auklėji-
mo stiliaus ir depresijos simptomų sąsajoms.  

Apžvelgus mokslinę literatūrą galima paste-

bėti, kad daugelis autorių randa suvokiamo tėvų 
auklėjimo stiliaus sąsajas su depresijos simpto-

mais paauglystėje. Tačiau ypač trūksta tyrimų, 
kuriuose būtų atsižvelgiama į tokių individualių 
charakteristikų kaip lytis, amžius, asmenybės 
bruožai efektą nagrinėjant auklėjimo stiliaus ir 
paauglių psichologinio prisitaikymo ryšius.  

Taigi siekiant geresnio depresyvių simptomų 
genezės supratimo, šio darbo tikslas – išsiaiškin-

ti, ar yra, ir kaip suvoktas tėvų auklėjimo stilius 
susijęs su paauglių depresijos simptomais. Taip 

pat šiame darbe stengiamasi išsiaiškinti, ar lytis, 
amžius bei asmenybės bruožai veikia kaip mo-

deruojantys veiksniai, darantys poveikį tėvų 
auklėjimo stiliaus ir paauglių depresijos simpto-

mų sąsajoms. Išsikeltos hipotezės, kad: 

1.  suvokiamas tėvų auklėjimo stilius susijęs 
su paauglių depresijos simptomais; 

2. asmenybės bruožai, lytis, amžius veikia 
kaip moderuojantys veiksniai tarp suvokiamo 

tėvų auklėjimo stiliaus ir depresijos simptomų. 
 

Metodika 

Tiriamieji. Šiame darbe naudojami tęstinio 

projekto, atlikto 2008-2011 metais Klaipėdos 
regiono aštuoniose vidurinėse mokyklose (N 

= 2896), pirmojo ir antrojo matavimo duomenys 

(t.y., tų moksleivių, kurie II matavimo metu vis 
dar mokėsi Klaipėdos apskrities vidurinėse mo-

kyklose). Šio tyrimo imtį sudarė 1306 mokiniai, 
kurių amžius 14-18 metų (M = 16,26; SD = 

0,928)), iš jų 534 vaikinai, 772 merginos.  
Tyrimo eiga. Tyrimas atliktas 2008-2011 m., 

kiekvieną pavasarį apklausiant tuos pačius tiria-

muosius. Buvo gauti tyrime dalyvavusių mo-

kyklų vadovų bei tiriamųjų tėvų sutikimai. Da-

lyvavimas buvo savanoriškas. Apklausa vyko 
pamokų metu raštu. 

Įvertinimo būdai. Asmenybės bruožams nus-

tatyti panaudota klausimyno NEO PI-R (NEO 

Personality Inventory) sutrumpinta versija (Cos-

ta, McCrae, 1992) NEO-FFI, susidedanti iš 5 
subskalių: sąmoningumo, sutariamumo, atviru-
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mo patyrimui, neurotizmo ir ekstraversijos. Šie 
duomenys buvo surinkti pirmo matavimo metu, 

2008 metais. 

Suvokiamam tėvų auklėjimo stiliui išsiaiš-

kinti naudota sutrumpinta EMBU klausimyno 

versija (Egna Minnen Beträffande Upp-fostran, 

Arrindell ir kt., 1999; Arrindell ir kt., 1994), su-

sidedanti iš 3 skalių (atstūmimo, perdėtos glo-

bos, emocinės šilumos), kuriose atskirai teirau-

jamasi apie tėvo ir apie motinos auklėjimo sti-
lių. Depresijos simptomams išsiaiškinti panau-

dota Jaunuolių klausimyno (YSR 11/18: Youth 

Self-Report, Achenbach, Rescorla, 2001) nerimo 

/ depresijos skalė. Šie duomenys buvo surinkti 
antro matavimo metu, 2009 metais. 

Tyrimo rezultatai 
Suvokiamo tėvų auklėjimo stiliaus sąsajos su 

paauglių depresijos simptomais. Siekiant išsi-
aiškinti, ar suvokiamas tėvų auklėjimo stilius 
susijęs su paauglių depresijos simptomais, atlik-

ta Pearsono koreliacinė analizė. Rezultatai pa-

teikti 1-oje lentelėje.  
Koreliacinė analizė atskleidė, kad visi suvo-

kiami auklėjimo stiliai yra reikšmingai, nors ir 
nestipriai susiję su paauglių depresijos simpto-

mais (p < 0,01). Iš abiejų tėvų patirta perdėta 
globa bei atstūmimas teigiamai susijęs su aukš-

tesniais depresijos simptomais, o abiejų tėvų 
emocinė šiluma neigiamai susijusi su depresijos 

simptomais. 

1 lentelė. Suvokiamo tėvų auklėjimo stiliaus ir depresijos simptomų ryšiai. 
Suvokiamas tėvų auklėjimo stilius Depresijos simptomai 

Tėvo atstūmimas 0,251** 

Motinos atstūmimas 0,267** 

Tėvo emocinė šiluma -0,209** 

Motinos emocinė šiluma -0,204** 

Tėvo perdėta globa 0,113** 

Motinos perdėta globa 0,149** 

 **p < 0,01 

Moderuojantis lyties, amžiaus, asmenybės 
bruožų vaidmuo tėvų auklėjimo stiliaus ir pa-

auglių depresijos simptomų sąsajoms. Bandant 

išsiaiškinti, ar lytis, amžius bei asmenybės bruo-

žai veikia, kaip moderuojantys veiksniai tarp tė-

vų auklėjimo stiliaus ir depresiškumo sąsajų, at-
likta hierarchinė daugialypė regresinė analizė, 
vadovaujantis rekomendacijomis moderuojančio 
kintamojo vaidmens nustatymui taikant hierar-

chinę regresinę analizę (Baron ir kt., 2004; Feng 
ir kt., 2009). Atlikta regresinė analizė, kurioje 
priklausomas kintamasis yra paauglių depresijos 
simptomai, o nepriklausomi kintamieji – paaug-

lių lytis, tėvų auklėjimo stiliai bei naujas kin-

tamasis (t.y. kombinacija, sudaryta iš paauglių 
lyties bei tėvų auklėjimo stilių skaitinių reikš-

mių); regresinė analizė, kurioje priklausomas 
kintamasis – paauglių depresijos simptomai, o 
nepriklausomi kintamieji yra paauglių amžius, 
tėvų auklėjimo stiliai bei naujas kintamasis (t.y. 

kombinacija iš paauglių amžiaus bei tėvų auk-

lėjimo stilių); regresinė analizė, kurioje priklau-

somas kintamasis paauglių depresijos simpto-

mai, o nepriklausomi kintamieji yra paauglių 
asmenybės bruožai, tėvų auklėjimo stiliai bei 

naujas kintamasis (t.y. kombinacija iš paauglių 

asmenybės bruožų bei tėvų auklėjimo stilių).  
Gauti rezultatai atskleidė, kad tik sąsajas tarp 

tėvo atstūmimo ir depresijos simptomų (β = 

0,082, t(1305) = 2,097, p < 0,05), bei sąsajas 
tarp motinos atstūmimo ir depresijos simp-tomų 
(β = 0,136, t(1305) = 3,368, p < 0,01) veikia 

lyties veiksnys. Be to, sąsajas tarp tėvo atstūmi-
mo ir depresijos simptomų (β = 0,1, t(1305) 

= 3,688, p < 0,05), bei sąsajas tarp motinos at-
stūmimo ir depresijos simptomų (β = 0,074, 

t(1305) = 2,773, p < 0,01) veikia sąmoningumo 
veiksnys. Analizuojant duomenis atskleista, kad 

moderuojančios reikšmės atskirų tėvų auklėjimo 
stilių ir depresijos simptomų sąsajoms amžius 
bei kiti asmenybės bruožai neturi. 

 

Rezultatų aptarimas 

Tyrimo rezultatai iš dalies patvirtino keltas 
hipotezes. Rasta, kad suvokiamas tėvų auklėji-
mo stilius susijęs su paauglių depresijos simp-

tomais. Tai atitinka daugelį kitų atliktų tyrimų 
(Berg ir kt., 2003; Yahav, 2006). Iš abiejų tėvų 
patirta perdėta globa bei atstūmimas yra teigia-

mai, o emocinė šiluma neigiamai susiję su pa-

auglių depresiškumu. 
Kelta hipotezė, kad asmenybės bruožai, lytis, 
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amžius veikia kaip moderuojantys veiksniai tarp 
suvokiamo tėvų auklėjimo stiliaus ir depresijos 
simptomų, pasitvirtino tik iš dalies. Tyrimo re-

zultatai atskleidė, kad sąsajas tarp tėvo atstūmi-
mo ir depresijos simptomų bei ryšius tarp moti-
nos atstūmimo ir depresijos simptomų veikia ly-

ties veiksnys. Tai papildo B. Hagglof ir kt. 

(2009) bei E. Hoge ir kt. (2003) atliktų tyrimų 
rezultatus, parodžiusius, kad tėvų atstūmimas 
leidžia nuspėti didesnį paauglių depresiškumą. 
Šiuo tyrimu taip pat atskleista, kad abiejų tėvų 
atstūmimo ir depresijos simptomų sąsajas veikia 
paauglių sąmoningumas. Tai patvirtina anksčiau 
atliktus tyrimus (Asthana, 2011; Bario Gandara, 

Ortiz, 2007). Įdomu, kad šio tyrimo metu neras-

tas kitų asmenybės bruožų poveikis auklėjimo 
stiliaus ir depresijos simptomų sąsajoms, mat 
yra tyrimų, rodančių, kad būtent ekstraversija ir 
neurotizmas geriausiai padeda nuspėti depre-

siškumo lygį (Asthana, 2011; Goodwin, Gotlib, 

2003). Tyrimo rezultatai taip pat neparodė mo-

deruojančio amžiaus efekto minėtosioms sąsa-

joms. Visgi reikalinga atlikti daugiau panašaus 
pobūdžio psichologinių tyrimų, kad būtų galima 
palyginti gautus rezultatus bei nustatyti, ar išties 
amžius nemoderuoja tarp tėvų auklėjimo stiliaus 
ir paauglių depresijos simptomų. 

 

Išvados 

1. Suvokiamas tėvų auklėjimo stilius yra su-

sijęs su paauglių depresijos simptomais. Kuo 
daugiau patiriama abiejų tėvų šilumos, mažiau 

atstūmimo ir perdėtos globos, tuo mažiau depre-

sijos simptomų. 
2. Tik lytis ir sąmoningumas veikia, kaip 

moderuojantys veiksniai tarp tėvų atstūmimo ir 
depresyvių simptomų. Kitoms sąsajoms nei ly-

tis, nei asmenybės bruožai, nei amžius reikšmės 
neturi. 
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THE ASSOCIATIONS BETWEEN PERCEIVED PARENTING STYLE AND ADOLESCENTS’ 
DEPRESSIVE SYMPTOMS: MODERATING EFFECT OF GENDER, AGE AND PERSONALITY 

TRAITS 

 

Kristina Blauzdžiūnaitė, dr. Rita Žukauskienė 

Mykolas Romeris university 

kristina.blauzdziunaite@gmail.com 

 

This study aims to investigate the associations between perceived parenting style and adolescents’ depressive 
symptoms and to explore moderating effect of gender, age, personality traits. Data for this analysis was taken 

from a longitudinal study, carried out in high schools of the Klaipėda region during the period from 2008 
until 2011. The sample consisted from 1306 adolescents (772 girls and 534 boys) aged 14 to 18 years (M = 

16.26, SD = 0.928). The participants completed questionnaires about perceived parenting styles (EMBU, 

Arrindell ir kt., 1999; Arrindellir kt., 1994), adolescents’ personality traits (NEO-FFI, Costa, McCrae, 1992) 

and their depressive symptoms (YSR 11/18, Achenbach, Rescorla, 2001). The study revealed that perceived 

parenting style is related to adolescents’ depressive symptoms: high perceived parental emotional warmth, 
low overprotection and low rejection correlates with low adolescents’ depressive symptoms. Furthermore, 
results show that both the association between father’s rejection and depressive symptoms, and the 

association between mother’s rejection and depressive symptoms is moderated by gender and consciousness. 
Other associations are not moderated by gender, personality traits and age.  
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Iki šiol nėra atskleista, kokie veiksniai lemia, kad doktorantas susitapatina su vienu ar kitu profe-

siniu vaidmeniu, ar juos integruoja, suvokia arba ne savo profesinį identitetą ir baigęs studijas yra 

linkęs dirbti arba palikti profesinės veiklos sritį. Kadangi profesinis identitetas gali būti paaiškintas 
asmens vidiniais bei išoriniais veiksniais, šio straipsnio tikslas – nustatyti ir aprašyti svarbiausius 
doktoranto profesiniam identitetui įtakos turinčius veiksnius. Tyrimo metodu pasirinkta mokslinės 
literatūros apžvalga ir analizė. Rezultatai ir išvados: apžvelgus mokslinę literatūrą, galima išskirti 
tris svarbiausias veiksnių grupes: (1) psichologiniai veiksniai (asmenybės savybės, mąstymo sti-
lius), (2) socialiniai veiksniai (mokslinio vadovo, kolegų ir kitų studentų, darbdavio, šeimos ir drau-

gų palaikymas) ir (3) akademinės aplinkos veiksniai (studijų/mokslo sritis, darbo sąlygos). Atkreip-

tinas dėmesys, kad doktoranto sociodemografinės charakteristikos (lytis, amžius, metai doktoran-

tūros programoje, tėvų išsilavinimas, darbinė patirtis) taip pat turi reikšmės doktoranto profesinio 

identiteto formavimuisi ir raiškai. 
 

Aktualumas. Profesinis identitetas yra esmi-

nė sėkmingos karjeros sąlyga, o profesionalaus 
mokslininko identiteto vystymas yra esminė už-

duotis doktorantui (Austin, McDaniels, 2006), 

tačiau doktorantai atsiduria tam tikroje speci-

finėje padėtyje, kur jie tuo pačiu metu mokosi 
prisiimti atitinkamą doktorantūros studento 
vaidmens identitetą, kai tuo tarpu dirba su už-

duotimis, kurios reikalauja priimti dėstytojo bei 
mokslininko vaidmens identitetą (Jazvac-

Martek, 2009). Taigi doktoranto profesinis iden-

titetas yra sudėtingas, daugialypis konstruktas, 
išreiškiantis doktoranto tapatumą su akademine 
aplinka ir siejamas su toje aplinkoje atliekamais 

socialiniais vaidmenimis. Padidėjęs ne laiku gi-
namų disertacijų skaičius bei studentų nubyrė-

jimas doktorantūros programose rodo svarbą 
identifikuoti sunkumus, su kuriais studentai su-

siduria, ir plėtoti pagalbos jiems būdus (West ir 
kt., 2011), kadangi doktorantų (ne)išlaikymas 
labai brangiai kainuoja aukštosioms mokykloms 

(Gardner, 2009) ir gali turėti įtakos studentų as-

meniniam gyvenimui (pvz., ateities sėkmei dar-
bo rinkoje) bei socialines pasekmes visuomenei 

(pvz., talentingi vadovai, novatoriški tyrėjai, 
produktyvūs mokslininkai) (Gardner, 2009; Lo-

vitts 2005). Galiausiai, doktorantūros studijos 
yra laikas, kai prasideda mokslininko formavi-

mo(si) procesas (Baker, Lattuca, 2010) ir įgyja-

mi priklausymo akademinei bendruomenei įpro-

čiai (Rastauskienė ir kt., 2009; Samalavičius, 

2006), tačiau doktorantų rengime nėra skiriama 
pakankamai dėmesio studentų profesinio iden-

titeto formavimui (Martinsuo, Turkulainen, 

2011; McAlpine, Norton 2006; Rasanen, 

Korpiaho, 2011), todėl doktorantai gali turėti 
sunkumų susivokiant kas jie gali ir nori būti bai-
gę doktorantūros studijas. Kaip bebūtų, profesi-
nis identitetas yra paveikus ugdymo elementams 

(Cristafulli, 2009), todėl gali būti formuojamas. 
Visa tai rodo, kad yra svarbu tyrinėti veiksnius, 
kurie turi reikšmę doktorantų profesinio 
identiteto raiškai, kadangi tai yra lanksčiausias 
periodas, kada įvairūs psichologiniai, socialiniai 
ir kiti veiksniai gali turėti įtakos profesinio 

identiteto formavimąsi bei raišką. 
Taigi šio tyrimo tikslas – nustatyti ir aprašyti 

svarbiausius veiksnius, lemiančius doktorantū-

ros studentų profesinio identiteto formavimąsi ir 
raišką. Tyrimo objektas – veiksniai, lemiantys 

doktorantūros studentų profesinį identitetą. 
Profesinis identitetas – tai prasminis profesi-

nio kryptingumo komponentas, nusakantis pro-

fesinės veiklos poreikį ir pasirengimą jai 
(Егорова, 2007, cit. pg. Rastauskienė ir kt., 
2009). Profesinis identitetas gali būti apibūdin-

tas kaip gana stabili ir ilgalaikė savybių, nuos-

tatų, vertybių, motyvų ir patirčių visuma, kuri 
padeda asmeniui apibrėžti savo profesinį vaid-

menį siekiant objektyvių darbinių bei subjek-

tyvių asmeninių sėkmių (Cristafulli, 2009; 
Dobrow, Higgins, 2005). Profesinis identitetas 
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yra susijęs su individo savęs pripažinimu tam 
tikros profesijos atstovu, nariu (Ibarra, 1999) bei 

yra susijęs su profesinio vaidmens prisiėmimu 
(Pratt ir kt., 2006). 

Šio tyrimo naujumą rodo tai, kad iki šiol nėra 
atskleista, kokie veiksniai lemia, kad dokto-

rantas susitapatina su vienu ar kitu profesiniu 

vaidmeniu, ar juos integruoja, suvokia arba ne 

savo profesinį identitetą ir baigęs studijas yra 

linkęs dirbti arba palikti profesinės veiklos sritį. 
Taigi doktorantų profesinės identifikacijos 
mokslinė problema psichologijos požiūriu yra 
susijusi su prielaida, kad profesinis identitetas 

gali būti paaiškintas asmens vidiniais bei išo-

riniais veiksniais ir jų sąveikomis. Taigi, šiame 
straipsnyje nagrinėjamos mokslo problemos pa-

grindinis tyrimo klausimas: kokie veiksniai le-

mia doktorantų profesinį identitetą? 

Straipsnio metodu pasirinkus mokslinės lite-

ratūros analizę, veiksniai buvo suskirstyti į tris 
grupes: (1) psichologiniai veiksniai, (2) socia-

liniai veiksniai, (3) akademinės aplinkos veiks-

niai. 

 

Veiksniai, lemiantys profesinį identitetą 
doktorantūros studijose 

Psichologiniai veiksniai yra bene svarbiausia 

ir mažiausiai tyrinėta veiksnių grupė, turinti 
didžiausią reikšmę doktorantų profesiniam iden-

titetui, nes, nepaisant to, jog gyvenimas veikia 

asmens charakterį ir formuoja bei keičia jo 
įpročius, asmenybės ypatumai išlieka gana 
stabilūs ir, pasak Keirsey (1998, cit. pg. Guseva 

ir kt., 2009), diktuoja reakcijų tempą, ritmą ir 
greitį asmens veikloje. Literatūros analizė 
atskleidė, kad asmenybės savybės gali tapti 
aktualia studento profesinės identifikacijos stu-

dijų kryptyje kliūtimi (Jonušaitė, Žydžiūnaitė, 
2009), turi reikšmę karjeros sėkmei (Judge, 
Higgins, 1999) ir profesinės veiklos sėkmei 
(Jonutytė, 2007). Tyrimai rodo, kad dvi savybės 
labiausiai charakterizuoja žmogų profesinėje 
veikloje – tai sąžiningumas ir neurotizmas (Bu-

sato ir kt., 2000; Judge, Higgins, 1999; Noftle, 

Robins, 2007; O’Connor, Paunonen, 2007; Ur-
banavičiūtė, 2009). Literatūros analizė taip pat 
atskleidė, kad mąstymo stiliai taip pat yra 
svarbūs psichologiniai veiksniai, galintys turėti 
reikšmę doktoranto profesiniam identitetui. 
Priešingai nei gabumai ar intelektas, kuris 

pažymi, kaip gerai asmuo gali kažką daryti, 

mąstymo stiliai atspindi tai, kaip asmuo labiau 
mėgsta (teikia pirmenybę) panaudoti turimus 
gabumus (Zhang, Sternberg, 2005). Tyrimais 

įrodyta, kad mąstymo stilius turi reikšmę stu-

dentų akademiniams pasiekimams (Bagley, Ma-

llick, 1998; Bernardo ir kt., 2002; Cano-García, 
Hughes, 2000; Luk, 1998; Zhang, 2001; 2002, 

2004; 2007). Tyrimų rezultatai rodo, kad 
vykdantis, konservatyvus, vidinis ir hierarchinis 

mąstymo stiliai yra susiję su geresniais moky-

mosi pasiekimais. 

Socialiniai veiksniai susilaukė bene dau-

giausia tyrėjų dėmesio doktorantų profesinio 
identiteto tematikoje. Didžioji dauguma tyrimų 
analizavo, kokį vaidmenį vaidina socialiniai 
santykiai doktoranto profesinio identiteto vys-

tymuisi (Baker, Lattuca, 2010; Chapman ir kt., 

2009; Ghosh, Githens, 2009; Martinsuo, Tur-

kulainen, 2011; Sweitzer, 2008; 2009) bei jo 

suvokimui (Colbeck, 2008; Dobrow, Higgins, 

2005), kadangi socialiniai tinklai gali tarnauti 

kaip profesinio identiteto konstravimo mecha-

nizmai (Ibarra ir kt., 2005). Literatūroje akcen-

tuojama mokslinio vadovo palaikymo svarba. 

Tyrimai pabrėžia mokslinio vadovo, kaip svar-
biausio asmens reikšmę doktoranto sėkmei 
(Martinsuo, Turkulainen, 2011; Sweitzer, 2009) 

ir profesinio identiteto formavimuisi (Baker, 

Lattuca, 2010; Ghosh, Githens, 2009). Lite-

ratūroje taip pat pabrėžiama mokslinės bendruo-

menės svarba (Carter 2006; Chapman ir kt., 
2009; Ghosh, Githens, 2009; Ibarra ir kt., 2005). 

Nustatyta, kad fakulteto narių palaikymas turi 
reikšmę doktoranto tyrimų produktyvumui 
(Kim, Karau, 2009). Taigi kolegų ir kitų stu-

dentų palaikymas taip pat yra svarbus dok-

toranto profesinio identiteto formavimuisi. Nus-

tatyta, kad darbdavio palaikymas gali vaidinti 

svarbų vaidmenį progresui doktorantūros stu-

dijose (Malfroy, Yates 2003). Šeimos, draugų 
palaikymas turi reikšmę doktoranto darbo pro-

duktyvumui (Maher ir kt., 2004).  

Akademinės aplinkos veiksniai taip pat turi 

reikšmę doktorantų profesinės identifikacijos 
procesui. Skirtingų studijų programų studentų 
profesinė identifikacija skiriasi dėl programos 
ypatumų (Rastauskienė ir kt., 2009). Programos 
organizavimas ir struktūra nubrėžia gaires 
doktoranto saviraiškai (Lovitts, 2005) bei 
vidinio profesionalumo formavimuisi (Crisa-

fulli, 2009). Samalavičius (2006), analizavęs 
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akademinių disciplinų kultūros tyrinėtojo T. 
Becher darbus, pažymi, kad priklausymas skir-
tingoms mokslo disciplinoms formuoja 

bendruomenės kultūrų įvairovę, kur kiekviena 
akademinė bendruomenė turi specifinius 
saviškių ,atpažįstamumo“ kriterijus. Be to, dis-

ciplinas sudarančios akademinės bendruomenės 
naudoja ir tam tikrus kultūros elementus, tokius 
kaip tradicijos, papročiai, veikla, etikos 
kodeksas, elgsenos taisyklės, lingvistinės ir 
simbolinės komunikacijos bei prasmių per-
teikimo formos, todėl narystė konkrečioje 
bendrijoje priklauso ir nuo to, kaip įsisavinamas 
jos techninis žodynas ir kiek asmuo esti lojalus 
grupės išpažįstamoms normoms. Lovitts (2008) 
pažymi, kad mokslo srities kultūra formuoja 
normas, vertybes ir įsitikinimus, kurie lemia 

elgesį ir mokymąsi. Visa tai rodo, kad studijų 
(mokslo) sritis yra aktualus akademinės aplin-

kos veiksnys, kuris turi būti įvertintas, anali-
zuojant doktoranto profesinį identitetą. Kitas 
svarbus akademinės aplinkos veiksnys – darbo 

sąlygos arba doktorantų darbo aplinka yra lai-
koma reikšmingu kintamuoju profesinio iden-

titeto formavimuisi (Kim, Karau, 2009; Lambie, 

Vaccaro, 2011).  

Be aukščiau minėtų psichologinių, socialinių 
ir akademinės aplinkos veiksnių, doktoranto 
sociodemografinės charakteristikos taip pat turi 

reikšmę jo profesinio identiteto raiškai. Atlikti 
tyrimai rodo, kad akademinis identitetas yra 

susijęs su lytimi. Merginos studentės pasižymi 
stipresniu akademiniu identitetu nei vaikinai 

(Karanauskienė, Kardelis, 2005). Nustatyta, kad 
su amžiumi įgyjamo patyrimo dėka profesinis 

identitetas kinta (Mieroop, Clifton, 2012). Su 

metais programoje doktorantai įgauna tam tikrų 
žinių ir įgūdžių, o įgytos kompetencijos 
dalyvaujant mokslinėse veiklose skatina iden-

titeto formavimąsi (Baker, Lattuca, 2010; Gu-

seva ir kt., 2009). Studentų akademinis sėkmin-

gumas yra susijęs su tėvų išsilavinimu (Lee ir 
kt., 2004; Naumann ir kt., 2003; Pascarella ir 

kt., 2004; Rodriguez, 2003). Dirbančių studentų 
akademinis identitetas yra silpnesnis nei nedir-

bančių studentų (Karanauskienė, Kardelis, 
2005). Be to, dirbantys asmenys į doktorantūros 
studijas ateina jau turintys tam tikrą profesinį 
identitetą (Baker, Lattuca, 2010). 

 

Išvados 

1. Doktoranto profesiniam identitetui di-

džiausią reikšmę turintys psichologiniai veiks-

niai apima asmenybės savybes (sąžiningumas ir 
neurotizmas) bei mąstymo stilių (vykdantis, 

konservatyvus, vidinis ir hierarchinis). 

2. Doktoranto profesiniam identitetui svar-

būs asmeniniai socialiniai ryšiai bei artimosios 
aplinkos palaikymas (mokslinio vadovo, kolegų 
ir kitų studentų, darbdavio, šeimos ir draugų 
aplinka). 

3. Akademinės aplinkos veiksniai, turintys 
reikšmę doktoranto profesiniam identitetui yra 
studijų (mokslo) sritis bei darbo sąlygos. 

4. Doktoranto sociodemografinės charakte-

ristikos, tokios kaip lytis, amžius, metai dokto-

rantūros studijose, tėvų išsilavinimas bei profe-

sinė praktinė veikla taip pat turi reikšmę dokto-

ranto profesinio identiteto raiškai.  
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Background. Still there is no disclosure of the factors that determine doctoral student’s identification with 

one or another professional role, realization of professional identity, and decision to work or leave 

professional activities after studies completion. As professional identity can be explained by individual 

internal and external factors, the aim of this paper is to identify and describe the most important factors 

influencing doctoral student’s professional identity. The review and analysis of scientific literature were 
chosen as a method for this paper. Results and conclusions. Following the scientific literature, three major 

groups of factors for professional identity of doctoral students were indicated: (1) psychological factors 

(personality traits, thinking styles), (2) social factors (support of research supervisor, colleagues and other 

students, employer, family and friends), and (3) academic environmental factors (studies/science field, 

working conditions). Doctoral student’s socio-demographic characteristics (gender, age, year in PhD 

program, parent education, work experience) also has implications for professional identity formation and 

expression. 
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Vykdomoji funkcija – tai grupė aukštesniųjų pažintinių gebėjimų, kurie kontroliuoja bei reguliuoja 
kitus gebėjimus bei elgesį. Tyrimai rodo, kad aukštesni vaikų vykdomieji gebėjimai susiję su didesne 

akademine bei socialine sėkme, o menki vykdomieji gebėjimai būdingi kai kuriems vaikystės sutri-
kimams, tarp jų aktyvumo ir dėmesio sutrikimui. Nepaisant akivaizdžios vykdomųjų gebėjimų svar-

bos vaiko psichologinei sveikatai bei gerovei, iki šiol beveik nekalbama apie galimą šių gebėjimų 
įvertinimo klinikiniais ar pedagoginiais tikslais naudą. Šiuo metu pasaulyje naudojama vos keletas 
standartizuotų vykdomosios funkcijos testų, leidžiančių įvertinti bendrą vykdomosios funkcijos lygį, 
tačiau ne atskirus vykdomuosius gebėjimus. Pranešime pristatomi šiuo metu naudojami vykdomo-

sios funkcijos testai ir užduotys, aptariami metodologiniai vykdomųjų funkcijų tyrimo sunkumai bei 
analizuojamos vykdomųjų funkcijų testų taikymo psichologinėje praktikoje galimybes. 
 

Jau praėjusiame amžiuje psichologai iškėlė 
hipotezę, kad už aukštesniojo lygmens kognity-

vinį funkcionavimą atsakinga atskira kognityvi-
nė sistema, kurią jie pavadino vykdomąja (exe-

cutive) (Baddeley, 1996). Kadangi sudėtinga 
kognityvinė veikla pirmiausia priskiriama suau-

gusiems, vaikų vykdomąja funkcija domėtasi 
kur kas mažiau. Tačiau pastarąjį dešimtmetį su-

pratus, kad geresnis vaikų vykdomosios funk-

cijos pažinimas gali turėti didelę teorinę ir prak-

tinę reikšmę, smarkiai pagausėjo vaikų vykdo-

mosios funkcijos tyrimų: buvo aptiktas intriguo-

jantis ryšys tarp vaikų vykdomosios funkcijos 

gebėjimų bei psichikos teorijos (Pellicano, 
2007; Hughes, Ensor, 2007); atrasta, kad pažeis-

ta vykdomoji funkcija būdinga net keletui svar-
bių vaikystės sutrikimų, tarp jų aktyvumo ir dė-

mesio sutrikimui bei autizmo sindromui (Ruble, 

Scott, 2002; Willcutt ir kt., 2005); nustatyta, kad 

žemesni vaikų vykdomieji gebėjimai susiję su 
menkesniais akademiniais įgūdžiais ir pasieki-
mais, ir šio ryšio negalima paaiškinti vien inte-

lekto skirtumais (Mazzocco, Kover, 2007); ras-

tas teigiamas ryšys tarp vaikų vykdomųjų gebė-

jimų ir jų socialinės kompetencijos lygio (Nigg 

ir kt., 1999). Nors iki šiol sukauptos žinios apie 
vaikų vykdomąją funkciją dar gana padrikos, 
jau galima pagrįstai teigti, kad vykdomieji gebė-

jimai svarbūs vaikų psichologinei sveikatai ir 

gerovei. Nepaisant to, iki šiol beveik nekalbama 
apie galimą šių gebėjimų įvertinimo klinikiniais 
ar pedagoginiais tikslais naudą. Šiuo metu pa-

saulyje naudojama vos pora standartizuotų vyk-

domosios funkcijos testų, kurių pritaikymo gali-
mybės gana siauros, o tyrimo tikslais sukurtos 

vykdomųjų gebėjimų vertinimo užduotys nėra 
naudojamos psichologų praktikų. Šio darbo tiks-

las – pristatyti iki šiol sukurtus vaikų vykdomo-

sios funkcijos įvertinimo instrumentus, atskleisti 
jų privalumus ir trūkumus bei aptarti galimą 
vykdomosios funkcijos testų taikymo psicholo-

ginėje praktikoje naudą bei galimybes. 
 

Vykdomosios funkcijos apibrėžties ir tyri-

mo problema 

Vykdomoji funkcija (executive function) – tai 

asmens pažintinių gebėjimų posistemė, pade-

danti susieti patirtį su veiklos vykdymu bei re-

guliavimu. Šios sąvokos daugiskaitinė forma 
(„vykdomosios funkcijos“) vartojama, kai nori-
ma pabrėžti, kad pažintinės veiklos vykdymo 
funkcija yra keliaaspektė, apima grupę smulkes-

nių pažintinių funkcijų: planavimą, elgesio ko-

rekciją atsižvelgiant į naują patirtį, atminties 
reprezentacijų atnaujinimą, kai kurias sudėtin-

gesnes dėmesio formas ir daug kitų. 
Didžiausia vykdomosios funkcijos tyrimo 

problema – tai tinkamo ir vieningo operacinio 

apibrėžimo trūkumas (Ruble, Skott, 2002). Taip 

pat nėra baigtinio vykdomąją funkciją atliekan-

čių gebėjimų (vykdomųjų gebėjimų) sąrašo. 
Vykdomosios funkcijos tyrimuose dažniausiai 
tiriami vos keli gebėjimai, kuriuos mažiau sudė-

tinga operacionalizuoti ir tirti, nors pripažįsta-

ma, kad šie gebėjimai neatspindi viso vykdomo-

sios funkcijos vaidmens. Pastaraisiais metais 
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daugelis autorių savo darbuose susitelkė ties tri-
mis vykdomosiomis funkcijomis: a) gebėjimu 
lanksčiai „persijungti“ nuo vienos psichinės 
veiklos krypties prie kitos (mental set shifting); 

b) gebėjimu efektyviai atnaujinti darbinės at-
minties reprezentacijas (working memory upda-

ting), c) gebėjimu nuslopinti dominuojantį (ta-

čiau esamoje situacijoje netinkamą) atsaką (pap-

rastai motorinį ar verbalinį) (response inhibi-

tion) (Smith, Jonides, 1999). Net keliuose tyri-

muose, kurių autoriai atliko įvairių vykdomo-

sios funkcijos testų rezultatų faktorinę analizę, 
gauti trys latentiniai faktoriai, atitinkantys išvar-
dintuosius (Miyake ir kt., 2000; Latzman ir kt., 

2010). Kaip pabrėžia Miyake su kolegomis 
(2000), šie trys vykdomieji gebėjimai yra sava-

rankiški, nors ir koreliuoja tarpusavyje. Taigi 
kalbėjimas apie vykdomąją funkciją apskritai 
prasmingas, tačiau svarbu sukonkretinti, kurios 
iš vykdomųjų funkcijų analizuojamos.  

 

Vaikų vykdomosios funkcijos vertinimo 
instrumentai 

Tradiciškai vykdomajai funkcijai įvertinti bu-

vo naudojamos vadinamosios “prieškaktinės už-

duotys” (prefrontal tasks). Jau praėjusiame am-

žiuje psichologai pastebėjo, kad prieškaktinių 
smegenų žievės skilčių traumą patyrę pacientai 
praranda gebėjimą šias užduotis atlikti. Geriau-

siai žinomi ir plačiausiai taikomi tokių užduočių 
pavyzdžiai – Londono ir Hanojaus bokštų už-

duotys, Viskonsino kortelių rūšiavimo užduotis. 
Yra sukurti ir šių užduočių atitikmenys vaikams. 

Šios užduotys pakankamai sudėtingos, sėkmin-

gam jų atlikimui reikia įvairių pažintinių gebėji-
mų, tarp jų tiek priskiriamų vykdomajai funk-

cijai, tiek ir ne, panaudojimo bei tarpusavio ko-

ordinavimo.  

Delis–Kaplan vykdomosios funkcijos sistema 

(Delis-Kaplan executive function system, Delis 

ir kt., 2004) ir neuropsichologinio įvertinimo 
sistemos NEPSY (Kork-man ir kt., 1998) vyk-

domosios funkcijos subtestai sudaryti iš būtent 
tokių tradicinių vykdomosios funkcijos užduo-

čių ir yra vieninteliai autorei žinomi šiuo metu 
pasaulyje naudojami standartizuoti vykdomo-

sios funkcijos įvertinimo instrumentai. Pirmasis 
instrumentas skirtas tiek vaikų nuo 8 metų, tiek 
suaugusiųjų, antrasis – tik vaikų vykdomajai 
funkcijai įvertinti. Šiuos instrumentus naudoja 
klinikiniai psichologai, siekdami įvertinti sme-

genų pažeidimo po traumos laipsnį bei edukaci-
niai psichologai, siekdami įvertinti sutrikimų tu-

rinčių ar gabių vaikų aukštesniojo lygmens kog-

nityvinį funkcionavimą. Tokių testų naudojimas 
suteikia informacijos apie bendrą tiriamojo vyk-

domųjų gebėjimų lygį, tačiau jų pagrindų nega-

lima daryti išvadų apie atskirus tiriamojo vyk-

domuosius gebėjimus. 
Kitas būdas įvertinti tiriamojo vykdomąją 

funkciją, naudojamas moksliniuose tyrimuose – 

pateikti jam įvairių sąlyginai paprastų neoropsi-
chologinių užduočių, skirtų atskiriems vykdo-

mosios funkcijos komponentams įvertinti. Kaip 
jau minėta, šiuo metu mokslininkai daugiausia 
dėmesio skiria trims vykdomosioms funkci-
joms: kognityvinio atsako slopinimui, psichinės 
veiklos perkėlimui ir darbinės atminties repre-

zentacijų atnaujinimui. 
Kognityvinio atsako slopinimas – bene daž-

niausiai tiriama vykdomoji funkcija, glaudžiai 
susijusi su impulsyvumu. Atsako slopinimo už-

duotyse tiriamieji arba prašomi į jiems patei-
kiamus stimulus reaguoti kitu būdu nei jiems 
įprasta ir patogu arba esant tam tikroms sąly-

goms apskritai susilaikyti nuo reakcijos, nors 

reaguoti būtų natūralu. Skiriamos “karšto” atsa-

ko slopinimo užduotys (“hot” inhibition tasks), 

kai dominuojantis atsakas yra susijęs su tiriamo-

jo emocijomis bei motyvacija (pavyzdžiui, loši-
mo užduotys, kur nuslopinti dominuojantį atsa-

ką sunkiau dėl apėmusio lošimo azarto) bei “vė-

saus” atsako slopinimo užduotys (cool inhibi-

tion tasks), kai atsakas su tiriamojo emocijomis 

nei motyvacija nesusijęs (pavyzdžiui, klasikinė 
Stroop užduotis, kur reikia reaguoti į žodžio 
spalvą, o ne reikšmę, kaip mums įprasta). 

Psichinės veiklos perkėlimo užduoties rezul-
tatas visada priklauso nuo to, kaip greitai tiria-

masis sugeba „persijungti“ tarp dviejų skirtingų, 
nors ir panašių kognityvinių užduočių. Perkėli-
mo greitis nustatomas palyginus atlikimo greitį 
atliekant kiekvieną iš dviejų užduočių atskirai ir 
atlikimo greitį, kuomet abi užduotys atliekamos 

paeiliui, kaskart perkeliant dėmesį nuo vienos 

prie kitos. 

Darbinės atminties reprezentacijų atnaujini-
mo užduotimis iš esmės vertinamas tiriamųjų 

darbinės atminties gebėjimas, jos skiriasi nuo 

įprastų darbinės atminties užduočių, tokių kaip 
WISC-III  (Wechsler, 1999) Skaičių sekos už-

duotis. Reprezentacijų atnaujinimo užduotyse ti-
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riamajam paprastai pateikiama daugiau elemen-

tų, nei įmanoma įsiminti, ir prašoma atsiminti 
tik paskutinę aktualią informaciją. Taigi geresnį 
užduoties įvertinimą gauna tie, kurie geba grei-
čiausiai ir efektyviausiai pasenusią informaciją 
pakeisti nauja.  

Naudodami šio tipo užduotis vaikų vykdo-

miesiems gebėjimams įvertinti psichologai 
praktikai galėtų ne vien nustatyti bendrą vykdo-

mosios funkcijos lygį bet ir įvertinus atskirus 
vykdomuosius gebėjimus nubrėžti šių gebėjimų 
profilį. Tačiau svarbu nepamiršti, kad nei viena 
užduotis nevertina tam tikros vykdomosios 
funkcijos nepriklausomai nuo kitų vykdomųjų 
funkcijų ar joms nepriskiriamų kognityvinių ge-

bėjimų, tokių kaip verbaliniai gebėjimai, selek-

tyvus dėmesys ir pan., taigi susiduriame su va-

lidumo problema. Vis dėlto, naudojant stan-

dartines priemones psichologinio įvertinimo 
instrumentų patikimumui ir validumui užtikrinti 
būtų įmanoma sukurti pakankamai pigų, nesun-

kiai administruojamą, trumpą ir informatyvų 
standartizuotą testą, leisiantį tiek įvertinti tiria-

mojo bendrą vykdomosios funkcijos lygį, tiek 
nustatyti vykdomųjų gebėjimų profilį. 

 

Vykdomosios funkcijos vertinimo vaikys-

tėje reikšmė  
Toks intrumentas psichologams praktikams 

galėtų būti naudingas dėl kelių priežasčių. Pras-

ta vykdomoji funkcija būdinga net keletui vai-
kystės sutrikimų, tačiau geriausiai literatūroje 
aprašytos aktyvumo ir dėmesio sutrikimų turin-

čių vaikų vykdomosios funkcijos (Fuggetta, 
2006, Latzman ir kt., 2010). Manoma, kad vyk-

domosios funkcijos deficitas – tai neuropsicho-

loginis sutrikimo pagrindas, lemiantis kitus ak-

tyvumo ir dėmesio sutrikimų simptomus 
(Baddeley, 1996). Todėl vykdomosios funkcijos 
įvertinimo instrumentai gali tapti dar vienu ver-
tingu informacijos šaltiniu šiuos sutrikimus 
diagnozuojant. Be to, nustatyta, kad klinikinėse 
aktyvumo ir dėmesio sutrikimų bei elgesio sutri-
kimų turinčių vaikų imtyse menkesni vykdo-

mieji gebėjimai siejami su neadaptyviu sociali-
niu elgesiu, socialumo stoka, agresyvumu bei 

rimtais mokymosi sunkumais (Clark ir kt., 

2002). Taigi vykdomosios funkcijos testai atlik-

tų atrankos (screening) funkciją: leistų ridenti-

fikuoti sutrikimų turinčius vaikus, patirsiančius 
didžiausių sunkumų akademinėje ir socialinėje 

srityse. Galiausiai testai, leidžiantys įvertinti 

atskirus vykdomuosius gebėjimus, būtų naudin-

gi sudarant šių vaikų vykdomųjų gebėjimų pro-

filį, kuriuo remiantis galėtų būti ruošiamos reko-

mendacijos vaiko ugdymui.  

Vaikų vykdomųjų gebėjimų vertinimas galėtų 
būti vertingas ne vien klinikiniais atvejais. Tyri-

mai rodo, kad ir įprastos raidos vaikų vykdo-

mieji gebėjimai susiję su jų akademiniais įgū-

džiais ir pasiekimais, ir šio ryšio negalima pa-

aiškinti vien in-telekto skirtumais, t.y. žemesni 
vykdomieji gebėjimai gali būti kai kurių vidu-

tinio ir aukštesnio už vidutinį intelektą vaikų 
akademinių nesėkmių priežastimi (Mazzocco, 

Kover, 2007). Taip pat jie gali būti susiję ir su 
vaikų patiriamais socialiniais sunkumais 
(Hughes, Ensor, 2009). Dažniausiai su vaikų so-

cialiniu prisitaikymu siejamas atsako slopini-

mas, dažnai autorių įvardinamas kaip slopinan-

čioji kontrolė. Nigg ir bendraautoriai (1999) nu-

statė, kad ankstyvas gebėjimas nuslopinti domi-
nuojantį, tačiau esamoje situacijoje netinkamą 
atsaką leidžia prognozuoti aukštą socialinės 
kompetencijos lygį ir gerą savitvardą mokyklos 
metais. 

Vaikų vykdomosios funkcijos ryšio su kitais 
vaikų funkcionavimo aspektais tyrimai pradėti 
pakankamai neseniai ir dar anksti remiantis jų 
rezultatais daryti galutines išvadas. Vis dėlto yra 
pagrindo manyti, kad vykdomosios funkcijos 

sunkumai gali būti kai kurių vaikų akademinių 
ir socialinių problemų priežastimi. Geriau paži-
nę šių vaikų vykdomuosius gebėjimus galėtume 
efektyviau jiems padėti, juolab kad kai kurios 
poveikio priemonės gali būti visai paprastos: 
tarkime, vaiko mokymas naudoti vidinę kalbą 
savo dėmesiui reguliuoti.  

 

Apibendrinimas ir išvados 

Nepaisant kai kurių metodologinių sunkumų, 
vaikų vykdomųjų gebėjimų vertinimas prakti-
niais tikslais yra įmanomas ir gali būti naudin-

gas. Šiuo metu pasaulyje naudojama vos keletas 

standartizuotų vykdomosios funkcijos testų, lei-
džiančių įvertinti bendrą vykdomosios funkci-
jos lygį, tačiau pastarojo dešimtmečio tyrimų re-

zultatai leidžia spėti, kad atskiri vykdomosios 
funkcijos komponentai gali turėti skirtingą įtaką 
vaikų sėkmei akademinėje ir socialinėje srityse. 
Jei tolesni vaikų vykdomosios funkcijos tyrimai 
patvirtins šį spėjimą, psichologams praktikams 
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naudingas būtų ir instrumentas, leidžiantis įver-
tinti atskirus vykdomuosius gebėjimus (atsako 
slopinimą, psichinės veiklos perkėlimą ir darbi-
nės atminties reprezentacijų atnaujinimą) bei 

nustatyti šių gebėjimų profilį. Toks instrumentas 
leistų geriau suprasti galimas sutrikimų turinčių 
ir įprastos raidos vaikų patiriamų sunkumų prie-

žastis ir suteikti kryptingą ir savalaikę pagalbą. 
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ASSESSMENT OF EXECUTIVE FUNCTION IN CHILDREN: PROBLEMS AND POSSIBILITIES 
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Executive function is an umbrella term for a group of higher order cognitive abilities, coordinating and 

regulating other abilities and behavior. Research on executive function suggest that high executive abilities 

are positively related to children‘s academic and social success, while executive dysfunction is characteristic 
to some childhood disorders, including attention deficit hyperactivity disorder. In spite of the apparent 

significance of executive abilities to child‘s psychological health and wellbeing, possible uses of executive 

function measures in clinical or school settings are scarcely discussed. Just a few standardized instruments 

of executive function assessment are being used worldwide. These instruments provide information on the 

general level of executive function, but not separate executive abilities. Here we present most commonly used 

executive function tests and tasks,  discuss methodological problems of executive function assessment and 

analyze possible advantages of using executive function tests in psychological practice. 
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Šio darbo tikslas buvo išsiaiškinti spalvos ir formos sąveikos ypatumus, sąlygojančius skirtingus 
emocijų dimensijų vertinimus. Imtį sudarė 41 tiriamasis, iš jų 32 moterys ir 9 vyrai. Tyrimui 
naudota psichologiniams eksperimentams atlikti skirta PsychoPy programa, kurios pagalba 

tiriamiesiems buvo pateikti 42 skirtingų spalvų ir formų stimulai bei vertinimo skalės, atitinkančios 
emocijų dimensijas: valentingumą, sužadinimą ir dominavimą. Gauti rezultatai rodo, kad tiek 
forma, tiek spalvos tonas turi įtakos emocijų dimensijų vertinimams. Apvalių figūrų sukeltos 
emocijos vertintos kaip malonesnės ir labiau kontroliuojamos nei aštrių figūrų. Sužadinimo 
dimensijoje tokių dėsningumų nepastebėta. Trumpų bangų spalvų (žalios, mėlynos, violetinės) 
figūros buvo įvertintos kaip maloniausios. Labiausiai sužadinančias emocijas sukėlė raudonos 
spalvos, po jų sekė kitų chromatinių spalvų figūros. Achromatinių spalvų figūros buvo įvertintos 
kaip mažiausiai malonios ir sužadinančios. Mėlyna ir žalia spalvos įvertintos kaip sukeliančios 
maloniausias ir labiausiai kontroliuojamas emocijas, tuo tarpu labiausiai kontroliuojančiomis 
įvardytos raudonos ir juodos spalvos figūrų sukeltos emocijos. 
 

Tarp emocijų, minčių ir elgesio vyksta nuo-

latinė sąveika, todėl emocijos turi didelę svarbą 
mūsų gyvenime (Pérez-Espinosa ir kt., 2012). 

Aplinkoje mus supa gausybė stimulų, besis-

kiriančių savo vizualinėmis charakteristikomis, 
kurios paveikia skirtingas emocines reakcijas 

(Bar, Neta, 2006; Elliot ir kt., 2007; Kaya, Epps, 

2004; Lakens ir kt., 2011; Lau ir kt., 2011; Ou it 

kt., 2004c; Silvia, Barona, 2009; Suk, 2006). 

Spalva ir geometrinė forma laikomi universa-

liais vaizdo elementais, nes jais galima manipu-

liuoti ne tik dinamiškuose, bet ir statiškuose 
vaizduose (Kuzinas, Čėsnienė, 2010). Dėl šios 
priežasties detaliau analizuojamos būtent spal-
vos ir geometrinės formos bei patiriamų emoci-
jų sąsajos.  

Tyrimų rezultatai rodo, kad tokie vaizdo ele-

mentai kaip spalva ir forma yra susiję su skir-
tingo pobūdžio emocijomis (Bar, Neta, 2006; 
Carbon, 2010; Detenber ir kt., 2000; Leder ir 

kt., 2011; Kaya, Epps, 2004; Leichsenring, 

2004; Ou it kt., 2004a, 2004b; Silvia, Barona, 

2009; Valdez, Mehrabian, 1994), vienoms 

spalvoms / formoms teikiama didesnė pirmeny-

bė nei kitoms (Bar, Neta, 2006; Hemphill, 1996; 
Jacobsen, Hofel 2002; Kaya, Epps, 2004; Leder 

ir kt., 2011; Silvera ir kt., 2002; Silvia, Barona, 

2009; Terwogt, Hoeksma, 1995; Tinio, Leder 

2009), tiek spalva, tiek forma prisideda prie 

produkto supratimo, dėmesio patraukimo, lū-

kesčių produkto atžvilgiu ir turi įtakos vartotojo 
sprendimui pirkti (Ares, Deliza, 2010; Ngo ir 

kt., 2012; Wang, Chou, 2010). 

Viena ankstesnių tyrimų problema yra ta, kad 
atliekant spalvų – emocijų derinimo užduotis 
buvo ribotas tiek spalvų, tiek emocijų skaičius 
(pvz., Zentner, 2001). Tai reiškia, kad ir 
tiriamųjų atsakymai turėjo “ribas”, tad tyrimo 
rezultatai negalėjo adekvačiai atspindėti rea-

lybės. Be to, į spalvą gali būti ne viena reakcija 
– tai gali būti mišri emocija. Mes dažnai jau-

čiame ne vieną emociją, bet jų kombinaciją, kuri 
gali būti sudaryta net ir iš prieštaringų pagrin-

dinių (basic) emocijų. Pavyzdžiui, sielvartą iš-

gyvenantis žmogus paprastai jaučia liūdesį, pyk-

tį, baimę ir kartais net nuostabą (Velásquez, 
1997). Todėl šiame darbe remiamasi dimensiniu 
požiūriu į emocijas, kuris leidžia aprašyti di-
desnę emocijų įvairovę, nes neapriboja jų „eti-
ketėmis“ (pvz., laimė, liūdesys, pyktis ir pan.). 
Taip pat, remiantis anksčiau atliktais tyrimais 
(Detenber ir kt., 2000; Leder ir kt., 2011; Suk, 

Irtel, 2008; Valdez, Mehrabian, 1994; Watson ir 

kt., 2011), pastebėta, kad subjektyvios patirties 
komponento matavimas remiantis emocijų di-
mensijomis gali atskleisti net ir nedidelius emo-

cinių reakcijų pokyčius į spalvą ar formą. Re-

miantis PAD ( Pleasure-Arousal-Dominance) 

modeliu, dabar yra plačiai priimta, kad emocijos 
gali būti apibūdinamos trimis esminėmis san-
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tykinai nepriklausomomis dimensijomis: emoci-

niu valentingumu (tai subjektyvus malonumo ar 

nemalonumo jausmas), sužadinimu (tai subjek-

tyvi aktyvacijos ar atsipalaidavimo būsena) ir 

dominavimu (tai kontrolės / įtakos jausmas si-
tuacijai ar kitiems žmonėms) (Anders ir kt., 
2004; Feldman Barrett, 1998; Mehrabian, 

1996). 

Apžvelgus spalvų charakteristikų ir emocijų 
dimensijų tyrimus pastebėta nesutapimų: daugu-

ma autorių (Gorn ir kt., 1997; Suk, Irtel, 2008; 

Valdez, Mehrabian, 1994) sutinka dėl sodrio ir 
šviesio sąsąjų su valentingumu (malonumu) ir 
sužadinimu. Vis dėlto yra prieštaringų rezultatų, 

susijusių su dominavimo dimensija ir spalvų 
charakteristikomis. Taip pat nesutarimų kyla dėl 
spalvos tono sąsajų su emocijų dimensijomis. 
Vieni (Suk, Irtel, 2008) teigia, kad tonas turi 

stiprių ryšių su emociniais atsakais, kiti (Valdez, 
Mehrabian, 1994) teigia, kad neturi. Dėl šios 
priežasties atliekamame tyrime kintamuoju pasi-
renkamas spalvos tonas.  

Nustatyta, kad yra tendencija apvalesnes 

formas ir kontūrus vertinti teigiamiau, o kam-

puotas formas ir kontūrus vertinti neigiamiau 
(Aronoffo ir kt., 1992; Bar, Neta, 2006; Carbon, 

2010; Leder ir kt., 2011; Silvia, Barona, 2009; 

Zebrowitz, 1997). Kadangi minėtuose tyrimuose 
visos figūros buvo achromatinių spalvų, šiuo 
tyrimu siekiama išsiaiškinti, ar skiriasi chro-

matinių ir achromatinių spalvų figūrų ir emocijų 
sąsajos. 

Pavienių vaizdo elementų tyrimai yra reikš-

mingi, nes jie padeda suprasti pavienių vaizdo 
elementų ypatumus ir įvertinti kiekvieno jų 
sąsajas su emocijomis, dėmesiu ar atmintimi, 
prognozuoti galimas reakcijas ir t.t. Tačiau vie-

no izoliuoto vaizdo elemento (pvz., formos) ty-

rimas negali atskleisti to, ką galėtų vaizdo ele-

mentų (pvz., spalvos ir formos) sąveikos tyri-
mas (Sirtautienė, Sirtautas, 2006), kuris padėtų 
pasirinkti efektyviausius vaizdo elementų de-

rinius, padėsiančius siekti norimų tikslų, pvz., 
„įtikinti“ vartotoją pirkti, sukurti norimą pro-

dukto ar įmonės įvaizdį ir pan. Vis dėlto, Lietu-

voje yra atlikta vos keletas tyrimų, nagrinė-

jančių vaizdo elementų ir emocinių reakcijų są-

sajas (Lapė, Masiliūnaitė, 2001; Sirtautienė, Sir-
tautas, 2006). 

Atliekant spalvų ir emocijų sąsajų tyrimus, 
spalva paprastai būna vaizduojama kvadrato ar 

stačiakampio formos figūros rėmuose (Kaya, 
Epps, 2004; Ou ir kt., 2004a; Terwogt, 

Hoeksma, 1995; Valdez, Mehrabian, 1994). 

Tuomet kyla klausimas, kaip būtų reaguojama į 
spalvą, jei ji būtų pateikta ne tik kvadrato, bet ir 
kitokių figūrų rėmuose: apskritimo ar trikampio. 
Todėl pagrindinis šio darbo tikslas ir yra 

išsiaiškinti spalvos ir formos sąveikos ypatu-

mus, sąlygojančius skirtingus emocijų dimensijų 
vertinimus. Dėl šios priežasties bus remiamasi 
standartizuota spalvų sistema, tiriamųjų atsa-

kymai į spalvą nebus varžomi ribotu emocijų 
skaičiumi, o spalvos ir formos sąveiką sieksime 
atskleisti skirtingas spalvas pateikdami skirtingų 
geometrinių figūrų rėmuose.  

Uždaviniai: išsiaiškinti spalvos tono įtaką 
emocijų dimensijų – valentingumo, sužadinimo 
ir dominavimo – vertinimui, bei išsiaiškinti fi-
gūros apvalumo / kampuotumo įtaką emocijų 
dimensijų – valentingumo, sužadinimo ir domi-
navimo – vertinimui.  

Hipotezės: 

1. trumpų bangų spalvų figūros (mėlynos, 
žalios, violetinės) sukels malonesnes emocijas 

nei ilgų bangų spalvų (raudonos) ir achro-

matinių spalvų (baltos, pilkos, juodos) figūros; 
2. apvalių formų figūros bus įvertintos kaip 

malonesnės nei aštrių formų figūros; 
3. chromatinių spalvų figūros (raudonos, ža-

lios, mėlynos, violetinės) bus labiau sužadinan-

čios nei achromatinių spalvų figūros; 
4. aštrių formų figūros bus įvertintos kaip la-

biau sužadinančios nei apvalių formų figūros; 
5. raudonos spalvos figūros bus įvertintos 

kaip labiausiai kontroliuojančios; 
6. aštrių formų figūros bus įvertintos kaip la-

biau kontroliuojančios nei apvalių formų figū-

ros. 

 

Metodika 

Buvo atliktas eksperimentas, kuriame daly-

vavo 41 studentas, nuo 18 iki 26 metų amžiaus 
(amžiaus vidurkis 21,27 m., standartinis nuo-

krypis – 1,718), iš jų 32 moterys ir 9 vyrai. Tyri-
mui naudota psichologiniams eksperimentams 

atlikti skirta PsychoPy programa (1.75.01 ver-

sija). Tiriamiesiems buvo pateikti 42 vaizdiniai 

stimulai. Šie stimulai buvo sudaryti Adobe Pho-

toshop CS3 programa iš septynių skirtingų 
CIELAB spalvų sistemos spalvų (chromatinių: 
raudonos, žalios, mėlynos ir violetinės; achro-
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matinių: baltos, pilkos, juodos) ir šešių geo-

metrinių figūrų (apskritimo, lygiakraščio tri-
kampio ir kvadrato; buvo sukurta kiekvienos fi-

gūros apvali ir aštri versija). Kadangi kinta-

muoju pasirinktas spalvos tonas, chromatinių ir 
pilkos spalvos figūrų šviesio ir chromatinių fi-
gūrų sodrio reikšmės buvo vienodos. Siekiant 
tikslumo, visos figūros buvo vienodo aukščio 
(15 cm). Figūros buvo pateiktos pilkos spalvos 
fone 13,3 colių skersmens monitoriuje.  

Tiriamieji kiekvieną iš stimulų stebėjo šešias 
sekundes, po kurių kiekvieną matytą vaizdą tu-

rėjo įvertinti trijose semantinio diferencialo ska-

lėse (nuo 1 iki 7) atitinkančiose emocijų dimen-

sijas: valentingumą, sužadinimą ir dominavimą. 
Buvo prašoma įvertinti, kokias emocijas tiria-

majam sukelia pateiktas vaizdas: kiek kilusi 

emocija maloni-nemaloni, silpna-stipri, kontro-

liuojanti-kontroliuojama. Skalės buvo pateiktos 
kompiuterio monitoriuje: viena po kita, tiria-

mieji turėjo pasirinkti ir kompiuterio pelytės pa-

galba užfiksuoti skaičių, atitinkantį jaučiamą 
emociją. 

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

Skirtumams tarp vidurkių nustatyti buvo tai-
kytas Post Hoc testas (Bonferroni kriterijus). 

Tyrimo rezultatai parodė, kad tiek spalvos tonas, 
tiek forma turi įtakos vaizdo malonumo-ne-

malonumo vertinimui. Apvalių formų figūros 
buvo įvertintos kaip malonesnės nei to pačio 
spalvos tono aštrių formų figūros (p ≤ 0,05). Tai 
patvirtina, kad žmonės apvalias (curved) linijas, 

formas ir objektus mėgsta labiau nei kampuotas 
(angled), t.y., ar apvalesnių formų objektai verti-
nami palankiau nei griežtų, kampuotų formų 
(Aronoffo ir kt., 1992; Carbon, 2010; Leder ir 

kt., 2011; Silvia, Barona, 2009). Taip pat buvo 

reikšmingi spalvos tonų skirtumai. Kaip ir buvo 
tikėtasi, achromatinių ir raudonos spalvos 
figūros buvo įvertintos kaip mažiau malonios 
nei trumpų bangų chromatinės spalvos (mėlyna, 
žalia, violetinė) (p ≤ 0,05). Šie rezultatai 
patvirtina, kad spalvoti vaizdai sulaukia daugiau 

teigiamų emocijų nei tokie pat baltos, pilkos ir 
juodos spalvos vaizdai (Kaya, Epps, 2004). 

Mėlyna spalva buvo įvertinta kaip labiausiai 
maloni (p ≤ 0,05), tačiau reikšmingai nesiskyrė 
nuo žalio spalvos tono figūrų, kurios buvo 
antros pagal sulauktas teigiamas emocijas. Šie 
rezultatai sutampa su kitų tyrimų, kai mėlyna 

spalva buvo įvertinta teigiamiausiai (Ou ir kt., 
2004b; Terwogt, Hoeksma, 1995; Valdez, 

Mehrabian, 1994). 

Vertinant figurų sukeltą emocijų intensyvumą 
nustatyta, kad figūros apvalumas / kampuotu-

mas įtakos sužadinimui neturėjo (p > 0,05). 

Nors tikėtasi, kad aštrių formų figūros bus la-

biau sužadinančios, kadangi, manoma, sukelia 
grėsmės jausmą (Bar, Neta, 2006; Larson ir kt., 
2007), tiriamoje imtyje tokių dėsningumų ne-

rasta. Vis dėlto įtakos sužadinimui turėjo spal-
vos tonas. Nustatyta, kad labiausiai sužadi-
nančios buvo raudonos spalvos figūros (p ≤ 
0,05), tačiau reikšmingai nesiskyrė nuo mėlyno 
spalvos tono figūrų, kurios buvo antros pagal 
sukeltą emocijų intensyvumą. Po jų sekė žalios, 
violetinės, juodos, baltos ir pilkos spalvos fi-
gūros. Tai patvirtina ankstesnių tyrimų rezul-
tatus, kad chromatiniai vaizdai yra labiau jau-

dinantys (Detenber ir kt., 2000).  

Dominavimo dimensijos ir stimulų formų vi-
durkių palyginimo rezultatai parodė, kad apva-

lių figūrų sukeltos emocijos įvertintos kaip la-

biau kontroliuojamos (p ≤ 0,05). Taip pat yra 
reikšmingų rezultatų, susijusių su spalvos tonu: 
labiausiai kontroliuojamos buvo apvalių mėly-

nos (p ≤ 0,05), žalios (p ≤ 0,05) spalvos figūrų, 
o labiausiai kontroliuojančiomis įvardytos rau-

donos (p ≤ 0,05) ir juodos (p ≤ 0,05) spalvos fi-
gūrų sukeltos emocijos. Apvalios mėlynos ir ža-

lios spalvos figūros buvo įvertintos kaip malo-

niausios ir tuo pačiu labiausiai kontroliuojamos. 
Tai gali rodyti, kad tiriamieji iš dalies painioja 
malonumo ir dominavimo dimensijas. 

 

Išvados 

1. Trumpų bangų spalvų (mėlynos, žalios, 
violetinės) ir apvalių formų figūrų sukeltos 
emocijos buvo įvertintos kaip labiau malonios, 
nei ilgų bangų (raudonos) ir achromatinių spal-
vų aštrių formų figūrų. 

2. Chromatinių spalvų figūrų sukeltos emo-

cijos buvo įvertintos kaip labiau sužadinančios 
nei achromatinių spalvų. Figūros apvalumas / 
kampuotumas įtakos sužadinimui neturėjo. 

3. Apvalių formų figūrų sukeltos emocijos 
buvo įvertintos kaip labiau kontroliuojamos, nei 
aštrių formų figūrų. Raudonos ir juodos spalvos 

figūros sukėlė mažiausiai kontroliuojamus jaus-

mus. 
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THE INFLUENCE OF COLOR AND SHAPE INTERACTION ON VIEWERS’ EMOTIONS 

 

Lina Tiešytė, Arvydas Kuzinas 

Mykolas Romeris University 

lina.tiesyte@gmail.com  

 

The purpose of this study was to determine features of color and shape interaction leading to different 

evaluation of emotion dimensions. The sample comprised 41 subjects, including 32 women and 9 men. The 

research was based on PsychoPy program, which allowed to represent 42 different color-shape stimuli, and 

the evaluation scales corresponding to the dimensions of emotion: valence, arousal and dominance. Results 

showed that both shape and color hue affect scores of emotion dimensions. Emotions evoked by round shapes 

were evaluated as more pleasant and more controlled than emotions evoked by angular shapes. Such 

patterns were not observed in arousal dimension. Short-wavelength color (green, blue, purple) shapes were 

most pleasant. Most arousing color was red, followed by other chromatic colors. Achromatic color shapes 

were evaluated as inducing most unpleasant and least arousing emotions. Blue and green colors were 

assessed as causing most pleasant and most controlled emotions, while red and black color shapes caused 

most controlling emotions. 
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SVEIKATOS SPECIALISTŲ IR NE SPECIALISTŲ NUOSTATOS NUSIŽUDŽIUSIŲJŲ 
ARTIMŲJŲ ATŽVILGIU 
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Neigiamos nuostatos nusižudžiusiųjų artimųjų atžvilgiu gali apsunkinti jų gedulo procesą bei lemti 
reikalingos pagalbos neprieinamumą. Šiame nuostatų nusižudžiusiųjų artimųjų atžvilgiu tyrime da-

lyvavo 61 sveikatos specialistas ir 45 ne sveikatos specialistai. Dalyviams buvo pateikta 

savižudybės šeimoje situacija ir autorių sudarytas klausimų rinkinys, kuriuo buvo siekiama išsiaiš-

kinti respondentų nusižudžiusiųjų artimųjų situacijos sampratą bei nuostatas pagalbos nusižudžiu-

siųjų artimiesiems atžvilgiu. Rezultatai buvo apdorojami kokybinių duomenų turinio analizės būdu 
(Bernard, Ryan, 2010) bei naudojantis statistinės analizės priemonėmis. Apibendrinant, tiek svei-
katos specialistai, tiek ne specialistai nusižudžiusiųjų artimųjų situaciją (artimųjų išgyvenimų, po-

kyčių šeimoje bei darbe, tolimesnių šeimos narių reakcijų, visuomenės nuostatų savižudybių atžvi-
lgiu aspektais) vertina kaip sudėtingą. Neigiamų nuostatų artimųjų atžvilgiu išraiška minimali bei 
tiek sveikatos specialistai, tiek ne specialistai reiškė teigiamą nuostatą socialinio tinklo narių ir pro-

fesionalų pagalbos nusižudžiusiųjų artimiesiems atžvilgiu. Vis dėlto, tam tikri aspektai (kaltės moty-

vo pasikartojimas, santykių šeimoje, kaip savižudybės priežasties, įvardijimas) gali būti vertinami 
kaip neigiamos nuostatos nusižudžiusiųjų artimųjų atžvilgiu apraiškos.  
 

Jau daugelį metų Lietuvoje egzistuoja didelio 
savižudybių skaičiaus problema. Savižudybė ne 
tik nusineša žmogaus gyvybę, bet ir palieka ge-

dinčius artimuosius, kuriems tai gali tapti trau-

miniu įvykiu, lemiančiu fiziologinius, psichinius 

bei socialinius sunkumus. Tyrėjai daugiau ar 
mažiau sutaria dėl nusižudžiusiųjų artimųjų iš-

gyvenamos psichologinės būsenos ir reakcijų po 
netekties, kurios gali apimti šoką, siaubą, nei-
gimą, kaltę, pyktį, gėdą, prarastą pasitikėjimą 
pamatinėmis vertybėmis, kitų savižudybių šei-
moje baimę, mintis apie savo savižudybę, po-

trauminį streso sindromą (Clark, Goldney, 1995; 
Dyregrov, 2003; Anneberg, 2006; Polukordienė, 
2008). Kokybinių duomenų analizės rodo, jog 
tarp nusižudžiusiųjų artimųjų dažnesnės tam tik-

ros specifinės reakcijos: klausimai, kodėl taip 
atsitiko, padidėjęs kaltės, kaltinimo, atsakomy-

bės, atstūmimo jausmas ir kitos (Clark, 
Goldney, 1995; Clark, 2001; Jordan, 2001; 

Dyregrov, 2003). Po artimojo savižudybės 
svarbi tiek socialinio tinklo narių, tiek profesio-

nalų teikiama pagalba ir parama, nes šios skir-
tingos pagalbų rūšys padeda tenkinti skirtingus 
paliktųjų poreikius, susiduriant su minėtais sun-

kumais (Hall, Epp, 2001; Dyregrov, 2003; 

Wilson, Marshall; 2010). 

Nuostatos
3
 turi įtakos mūsų elgsenai, emoci-

joms, suvokimui, mąstymui. Daugelį metų skir-
tingose kultūrose vyravo ar kai kuriose vis dar 
vyrauja ypač neigiamas požiūris į nusižudžiu-

siųjų artimuosius (Dyregrov, 2002; Cvinar, 
2005; Anneberg, 2006). Deja, artimiesiems ten-

ka susidurti ir su stigmatizacijos
4
 fenomenu. A. 

McIntosh ir A. Kelly (1992) tyrime net 87 % 

tirtų nusižudžiusiųjų artimųjų jautėsi tam tikru 
lygiu stigmatizuojami (iš jų 23 % jautėsi labai 
stigmatizuojami). Teigiama, jog išgyvenama 
stigma ir gedulo sunkumas bei psichologinė 
kančia yra susiję (Polukordienė, 2008; Povilai-
tienė, 2011). Tyrimai rodo, jog neigiamos nuos-

tatos gali dar labiau padidinti artimųjų kaltės 
jausmą bei pabloginti savijautą (Minamizono, ir 
kt., 2008). Stigma turi įtakos ir pagalbos prieina-

mumui ir tam, ar patys artimieji bandys jos siek-

ti (Clark, 2001; Dyregrov, 2011). S. Clark 

(2004) teigia, jog vienas svarbiausių dalykų sa- 

 

                                                 
3
 Nuostata – tai asmenybės ar grupės subjektyvi pozicija socia-

linių reiškinių ir objektų atžvilgiu (Suslavičius, 2006). 
4
 Stigmatizacija – negatyvaus elgesio ar charakterio priskyri-

mas žmogui, turinčiam tam tikrą stigmą – fenomeną, kai žmogus 
pasižymi kokiu nors fiziniu, psichologiniu ar socialiniu de-

viantiškumo požymiu, ir tas požymis ryškiai skiriasi nuo kultū-

riškai nusistovėjusių normų (Suslavičius, 2006). 
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vižudybių postvencijoje5
 yra profesionalų pagal-

ba ir jų nuostatos nusižudžiusiųjų artimųjų 
atžvilgiu. Literatūroje svarstomas ir nuostatų 
keitimo aspektas: žinios ir patirtis gali lemti 
nuostatų pokyčius, suvokimą ar interpretaciją 
(Suslavičius, 2006; Brunero, Smith, 2008). De-

ja, tarp nusižudžiusiųjų artimųjų situacijos ty-

rimų nuostatas šios paliktųjų grupės atžvilgiu 
analizuojančių studijų randama vos keletas. 
Daugiau dėmesio skirta pačių artimųjų išgy-

venimų analizei. Kadangi vienas iš asmens elge-

sį prognozuojančių aspektų yra jo nuostatos 
objekto ar reiškinio atžvilgiu, vyraujantį požiūrį 
į nusižudžiusiųjų artimuosius tirti svarbu. Nuos-

tatos šios grupės atžvilgiu gali turėti įtakos tam, 
kaip bus elgiamasi su gedinčiaisiais po artimojo 
savižudybės ar kokia pagalba jiems bus teikia-

ma: ar su jais bus komunikuojama, ar jų bus 
vengiama ir jie bus ignoruojami. Tokie tyrimai 

reikalingi ir gedinčiųjų situacijai visuomenėje 
suprasti, ir  atsakymui į klausimą, kas stabdo ak-

tyvią postvencijos priemonių strategiją šalyje. 
Tyrimo tikslas. Šiuo tyrimu buvo siekiama 

aprašyti bei palyginti sveikatos specialistų ir ne 

specialistų nuostatas nusižudžiusiųjų artimųjų 
atžvilgiu. 

 

Tyrimo metodika 

Tyrime dalyvavo esami ir būsimi sveikatos 
specialistai (61, iš jų 15 vyrų, 46 moterys): me-

dikai, bendrosios praktikos slaugytojai, psicho-

logai, ir atitinkamos ne sveikatos specialistų 
grupės (45; iš jų 8 vyrai, 37 moterys): sociolo-

gai, kultūros istorikai ir antropologai, ekono-

mistai, žurnalistai, mokytojai. Sveikatos specia-

listų amžiaus vidurkis lygus 29 m., o ne specia-

listų – 34,6 m. Dalyvių buvo prašoma užpildyti 
anketą, kurios pradžioje buvo pateikiamas trum-

pas situacijos aprašymas: apibūdinama šeima, 
kurioje nusižudė nepilnametė mergina. Pagal šią 
situaciją respondentų buvo prašoma atsakyti į 
klausimų rinkinį (autorių sudarytą remiantis 
probleminės literatūros analize), kurį sudarė 3 
uždari ir 13 atvirų klausimų. Socialiai pagei-
dautinų atsakymų pasireiškimą buvo bandoma 
sumažinti naudojant klausimus, kai tiriamasis 
turi pasirinkti ar parašyti tikėtiniausią įvykio ar 

                                                 
5
Postvencija – veiksmai, skirti nusižudžiusiųjų artimųjų būklės 

gerinimui bei jų pačių suicidiško elgesio prevencijai 
(Schneidman, 1972). 

reiškinio variantą arba įvertinti, kaip kiti as-

menys reaguotų į įvykį. Klausimyną sudarė dvi 
klausimų grupės: pirmoji susijusi su artimųjų si-
tuacijos vertinimu (8 klausimai), o antroji – su 

profesionalų ir socialinio tinklo narių pagalba 
artimiesiems (8 klausimai). Pirmasis blokas bu-

vo pateiktas siekiant išsiaiškinti, kaip respon-

dentai supranta nusižudžiusiųjų artimųjų situa-

ciją, kokios artimųjų ar požiūrio į juos proble-

mos išryškėja atsakymuose, kokia atskleidžiama 
nuostata nusižudžiusiųjų artimųjų atžvilgiu. 
Respondentų buvo prašoma atsakyti į klausimus 
apie tikėtiniausius artimųjų išgyvenimus, poky-

čius šeimoje ir darbe, aplinkinių reakcijas po ne-

tekties, pateikti numanomą visuomenės požiūrį į 
savižudybes, savo požiūrį į pokalbius  savižu-

dybės tema šeimoje ir už jos ribų, nurodyti tikė-

tiniausias įvykio priežastis. Antrąja klausimų 
grupe buvo siekiama išsiaiškinti, kaip tiriamieji 
supranta realią situaciją suteikiant pagalbą nusi-
žudžiusiųjų artimiesiems, koks būtų jų, kaip so-

cialinio tinklo narių, vaidmuo padedant artima-

jam, kokios yra sveikatos specialistų ir ne spe-

cialistų nuostatos profesionalios pagalbos nusi-

žudžiusiųjų paliktiesiems atžvilgiu, ar atsakymai 
atskleidžia neigiamą nuostatą artimųjų atžvilgiu. 
Gauti duomenys buvo apdorojami remiantis tiek 

kokybinių, tiek kiekybinių duomenų analizės 
būdais. Pirmiausia, atliktas visų atsakymų į 
klausimus rezultatų priskyrimas tam tikroms po 
literatūros analizės išskirtoms bei iškilusioms 
paties tyrimo metu teminėms grupėms (Bernard, 
Ryan, 2010). Visų teminių grupių pasireiškimas 
stebėtas sveikatos specialistų ir ne specialistų 
grupėse kartu ir atskirai. Per antrą rezultatų ap-

dorojimo etapą atlikta statistinė gautų duomenų 
analizė: lyginamas skirtumų tarp imčių reikš-

mingumas, naudojama kintamuosius apibendri-

nančioji statistika (dažniai, procentinė išraiška). 
 

Rezultatai 

Apibendrinant pirmosios klausimų grupės 
(artimųjų situacijos samprata) rezultatus, aptin-

kame, jog respondentai linkę išskirti žymiai 
daugiau neigiamų pokyčių (kaltės jausmas, kal-
tinimas, bendravimo sunkumai ir kt.) nusižus-

džiusiojo šeimoje bei darbo aplinkoje nei tei-

giamų (rūpestis vienas kitu, palaikymas ir kt.). 
Svarstyti skatina atradimas, jog darbo aplinkoje 

atsirandantys sunkumai dažniausiai nurodomi 
kylantys dėl pačių artimųjų, o ne bendradarbių 
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kaltės. Respondentų požiūriu, tolimesnių šeimos 
narių reakcijos į nusižudžiusiųjų artimuosius bū-

na tiek teigiamos (užuojauta, palaikymas ir kt.), 
tiek neigiamos (kaltinimas, kaltų ieškojimas, ap-

kalbinėjimas ir kt.), o artimųjų pažįstami as-

menys, pasak daugumos respondentų (60  %), į 
įvykį reaguoja užjaučiamai bei palaikančiai. Ap-

rašydami visuomenės požiūrį į savižudybes, res-

pondentai reiškė labai neigiamas nuostatas: sa-

vižudžiai smerkiami, savižudybė laikoma silp-

numo ženklu ir pan. Duomenų apie Lietuvoje 
vyraujančias neigiamas nuostatas suicidiškų as-

menų atžvilgiu gauta jau ne vienoje studijoje 
(Gailienė, 2005; Knizek ir kt., 2008; Skruibisir 

kt., 2010). Pastebima respondentų nurodoma 
neigiama visuomenės nuostata ir nusižu-

džiusiųjų artimųjų atžvilgiu, atsakant į šį klau-

simą. Pristatant šios klausimų grupės rezultatus, 
svarbu paminėti, jog respondentai, minėdami 
savižudybės priežastis, dažniausiai rinkosi tarp-

asmeninius veiksnius: santykius šeimoje bei 
santykius su bendraamžiais. Kitoms alternaty-

voms skirta santykinai labai mažai dėmesio. Es-

minių skirtumų tarp sveikatos specialistų ir ne 
specialistų nebuvo aptikta. Vis dėlto, sveikatos 
specialistų grupė linkusi pateikti labiau diferen-

cijuotą požiūrį, nurodydami daugiau alternatyvų 
įvairiais nusižudžiusiųjų artimųjų situacijos as-

pektais (pavyzdžiui, pateikiama įvairesnių gali-
mų savižudybės priežasčių variantų), nei ne 

sveikatos specialistai. 

Kita klausimų grupė buvo susijusi su pagalba 
nusižudžiusiųjų artimiesiems. Respondentų tei-
gimu, nusižudžiusiųjų artimieji gali gauti pagal-
bos iš socialinio tinklo narių (90 % atsakiusių-

jų), ypač išskiriant psichologinės pagalbos 
siūlymą (60 %). Identifikuojant save, kaip nusi-

žudžiusiojo artimojo socialinio tinklo narį, res-

pondentai daugiausia siūlytų psichologinę pa-

galbą (70 %). Įdomu, jog profesionalios pagal-

bos siūlymo tema šiuo atveju pasireiškia statis-

tiškai reikšmingai dažniau (sveikatos specialistų 
grupėje p = 0,001, ne specialistų p = 0,008) nei 

kalbant apie kitus socialinio tinklo narius. Dau-

guma tiriamųjų mano, jog pagalba iš sveikatos 

specialistų buvo suteikta tuomet, jei artimieji 
kreipėsi patys (45 %). Svarbu, jog neigiamos 

respondentų nuostatos artimųjų atžvilgiu išraiš-

ka atsakymuose minimali, o dažniau priekaiš-

taujama valstybės politikai ar sveikatos siste-

mai. Didžioji dauguma respondentų mano, jog 
nusižudžiusiųjų artimiesiems reikalinga profe-

sionalų pagalba (85 %). Iš jų dauguma teigia, 
jog ji turėtų būti siūloma automatiškai (88 %), o 

ne laukiant, kol artimasis pats kreipsis. Taip pat 

respondentų manymu, nusižudžiusiųjų artimie-

siems labiausiai reikalinga psichologo pagalba 

(80 %). Esminių skirtumų tarp sveikatos specia-

listų ir ne specialistų nepastebėta. 
 

Išvados 

Tyrimo dalyviai nusižudžiusiųjų artimųjų si-
tuaciją (artimųjų išgyvenimų, pokyčių šeimoje 
bei darbe, tolimesnių šeimos narių reakcijų, vi-
suomenės nuostatų savižudybių atžvilgiu aspek-

tais) suvokia kaip sudėtingą. Dauguma respon-

dentų – ir sveikatos specialistų, ir ne specialistų 
– išreiškė teigiamą nuostatą socialinio tinklo na-

rių bei profesionalų pagalbos nusižudžiusiųjų 
artimiesiems atžvilgiu. Nustatyti tam tikri gali-
mi neigiamos nuostatos nusižudžiusiųjų artimų-

jų atžvilgiu pasireiškimo atvejai (kaltės bei kal-
tinimo motyvo pasikartojimas, vertinant artimų-

jų situaciją; santykių šeimoje, kaip vienos iš ti-
kėtiniausių savižudybės priežasčių, išskyrimas). 
Šiame tyrime gauti rezultatai kelia klausimus 
apie realios bei pačių nusižudžiusiųjų artimųjų 
suvokiamos stigmatizacijos atitikimą bei skatina 
atlikti įvairių nuostatų nusižudžiusiųjų artimųjų 
atžvilgiu aspektų gilesnę analizę. 
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SUICIDES 
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Negative attitudes towards relatives of suicides may impede their mourning process and lead to 

unavailability of required help. 61 health professionals and 45 nonprofessionals participated in this study. A 

situation about suicide in the family and a set of questions, aiming to analyze understanding and attitudes 

towards help to the bereaved, were given to the participants. Results were analyzed by qualitative data 

content (Bernard, Ryan, 2010) and statistical analysis. In summary,  the situation of the bereaved 

(experiences, changes in family and work, reactions of other family members, public attitudes towards 

suicide) was seen as complex. The expression of negative attitudes towards relatives of suicides was minimal 

and both, health professionals and non-professionals, expressed positive attitudes towards help to the 

bereaved. However, some aspects (repeated guilt motif, often naming family relationships as a cause of 

suicide) might be seen as manifestations of  negative attitudes towards relatives of suicides. 
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GYDYMO NURODYMŲ LAIKYMOSI SĄSAJOS SU PSICHOSOCIALINIAIS 
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Prastas gydymo nurodymų laikymasis yra pagrindinė nepakankamo lėtinių ligų kontrolės už-

tikrinimo priežastis ir tampa rimtu iššūkiu sveikatos priežiūros specialistams visame pasaulyje. 
Įvairių šaltinių duomenimis tik 50 proc. lėtinėmis ligomis sergančiųjų laikosi gydymo reko-

mendacijų. Nepaisant to, kad ši problema jau kurį laiką kelia mokslininkų susidomėjimą, tačiau iki 
šiol trūksta išsamaus, empiriniais duomenimis paremto teorinio pagrindo, kuris leistų paaiškinti šio 
reiškinio prigimtį. Tyrimo tikslas yra išsiaiškinti, kokie psichologiniai ir socialinės aplinkos veiks-

niai siejasi su hipertenzija sergančiųjų gydymo nurodymų laikymusi arba nesilaikymu. Tyrimo metu 
apklausti 37 hipertenzija sergantys asmenys, įvertintas tiriamiesiems būdingas su sveikata susijęs 
elgesys ir įvairūs psichosocialiniai veiksniai. Tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad hipertenzija ser-

gančiųjų gydymo nurodymų laikymasis yra susijęs su sergančiojo amžiumi, įsitikinimais, susijusiais 
su liga ir gydymu, gyvenimo kokybe, gaunama artimųjų parama ir pasitenkinimu gydymą pasky-

rusio gydytojo paslaugomis. 

 

Lėtinės ligos yra ilgai trunkantys arba nuo-

latos pasikartojantys sveikatos sutrikimai. Visos 

lėtinės ligos reikalauja kompleksinio, ilgalaikio 
gydymo, sudaro apie 80-90 procentų visų neį-
galumo atvejų (Kriščiūnas, 2008) ir tampa daž-

niausia mirties priežastimi. Mirtingumas nuo 
kraujotakos sistemos sutrikimų, remiantis Hi-
gienos instituto duomenimis, 2011 metais su-

darė 56,3 proc. visų mirties atvejų šalyje (Mir-
ties priežasčių registras, 2012), be to, daugiausia 
neįgalumo atvejų Lietuvoje pripažįstama dėl lė-

tinių širdies ir kraujagyslių ligų (Kriščiūnas, 
2008). Būtent dėl šių priežasčių lėtinės ligos lai-
komos rimtu iššūkiu sveikatos priežiūros sis-

temai bei socialinei šalies ekonomikai. Siekiant 
sumažinti neigiamus lėtinių ligų padarinius tiek 
individo, tiek socioekonominiame lygmenyje, 

ypatingas dėmesys turi būti skiriamas ligos kon-

trolės užtikrinimui. Visame pasaulyje farma-

cinės kompanijos skiria didžiules lėšas efekty-

vesnių vaistų kūrimui, tačiau efektyvus gydy-

mas net teoriškai dar negarantuoja gero gydymo 
rezultato. Pasaulio sveikatos organizacijos 

(PSO) duomenimis, išsivysčiusiose šalyse tik 50 
proc. pacientų, kenčiančių nuo lėtinių ligų, lai-
kosi gydymo rekomendacijų, o besivystančiose 
šalyse šis rodiklis yra dar žemesnis (Sebaté, 
2003). Daugelis tyrimų parodė, kad nepakanka-

mas gydytojo paskirto gydymo vykdymo užtik-

rinimas lėtinių ligų atveju neišvengiamai veikia 

gydymo ir reabilitacijos efektyvumą, turi reikš-

mingas pasekmes asmens sveikatai bei lemia 

ekonominius ir socialinius valstybės nuostolius 
(Choudhry ir kt., 2008). PSO (Sebaté, 2003) iš-

skiria hipertenziją, kaip vieną iš prioritetinių lė-

tinių ligų gydymo nurodymų laikymosi konteks-

te. Be to, tęstiniai gydymo nurodymų laikymosi 
naudingumo tyrimai rodo, kad gydymo nurody-

mų laikymosi užtikrinimas gydant hipertenzija 
sergančiuosius reikšmingai sumažina koronari-
nės širdies ligos atsiradimo tikimybę (Perreault 
ir kt., 2010) ir yra veiksmingas širdies krauja-

gyslių ligų prevencijos būdas (Turner ir kt., 

2009). 

Gydymo nurodymų laikymosi problematika 
pradėta tyrinėti santykinai neseniai ir, nepaisant 
vis didėjančio tyrėjų susidomėjimo, tyrimai šio-

je srityje išlieka aktualūs. Viena iš priežasčių, 
kodėl gydymo nurodymų laikymosi tyrinėjimai 
bei jį skatinančių intervencijų kūrimas lėtai 
progresuoja, yra tai, kad trūksta išsamaus teo-

rinio pagrindo, kuris leistų patikimai progon-

zuoti ir paaiškinti gydymo nurodymų nesilai-
kymą (Van Dulmen ir kt., 2007), trūksta visuo-

tinai pripažinto gydymo nurodymų laikymosi 

įvertinimo „auksinio standarto“ (Vermeire ir kt., 

2005). Be to, atliekami tyrimai dažniausiai apsi-
riboja tik vienu vaistų vartojimo aspektu, igno-

ruodami kitus būtinus gyvensenos pokyčius. 
Šio tyrimo tikslas yra išsiaiškinti, kokie psi-
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chologiniai ir socialinės aplinkos veiksniai sie-

jasi su hipertenzija sergančiųjų gydymo nurody-

mų laikymusi. 
 

Metodika 

Tyrime dalyvavo 37 hipertenzija sergantys 

asmenys. Iš jų 14 (37,8 %) vyrų ir 23 (62,2 %) 

moterys. Tiriamųjų amžius varijuoja nuo 33 iki 
86 metų, amžiaus vidurkis – 53,3 metai. 

Tyrimui atlikti buvo parengtas „Gyvenimo su 
lėtine liga klausimynas“, kuriuo surenkami tiria-

mųjų sociodemografiniai duomenys, informaci-
ja apie sveikatos būklę, paskirtą gydymą, įverti-
nami tiriamojo įsitikinimai, susiję su jo liga ir 

gydymu, pasitenkinimas gydymą paskyrusio gy-

dytojo paslaugomis bei suvokiama artimųjų pa-

rama. Minėtu klausimynu taip pat vertinamas 

gydymo nurodymų laikymasis: tiriamojo prašo-

ma įvertinti 39 teiginius, kurie leidžia nustatyti 
kaip jam būdingas elgesys, susijęs su vaistų var-
tojimu (pavyzdžiui, „Kuomet pasijuntu geriau, 
nutraukiu vaistų vartojimą”), sveikatos būsenos 
stebėjimu (pavyzdžiui, „Nuolatos stebiu savo 
būseną matuodama(s) kraujospūdį“), mityba 

(pavyzdžiui, „Vartoju liesus maisto produktus”) 
ir fiziniu aktyvumu (pavyzdžiui, „Reguliariai 
sportuoju / atlieku fizinio aktyvumo pratimus”). 

Tiriamųjų saviveiksmingumui įvertinti nau-

dojama M. Jerusalem ir R. Schwarzer (1995) 10 

teiginių Bendroji saviveiksmingumo skalė (Ge-

neral Self-Efficacy Scale – GSE). 

Tyrime taip pat naudojamas Požiūrio į gydy-

mo nurodymų laikymąsi klausimynas (Attitude 

Toward Treatment Adherence Questionnaire, 

Prado-Aguilar ir kt., 2009), kurį sudaro 6 fakto-

riai, matuojantys įsitikinimus apie vaistų vartoji-
mo ir savijautos ryšį, vaistų sukeliamą žalą, ga-

limas komplikacijas, vaistų vartojimo kliūtis bei 
reikalingą pagalbą, požiūrį į gydymo prieinamu-

mo svarbą ir įsitikinimus prie gydytojo ir pa-

ciento sutarimo būtinumą. 
Tiriamųjų gyvenimo kokybei įvertinti nau-

dojamas 26 klausimų Pasaulio sveikatos organi-

zacijos Gyvenimo kokybės klausimynas 
(WHOQOL-BREF), kuris vertina fizinės svei-
katos, psichologinės savijautos, socialinių santy-

kių, aplinkos ir materialinių išteklių sritį. 
Sąsajoms tarp gydymo nurodymų laikymosi 

aspektų ir psichosocialinių veiksnių įvertinti 
apskaičiuotas Spearmano rho koreliacijos koefi-

cientai. 

Rezultatai ir aptarimas 

Tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad tinkames-

nis vaistų vartojimas siejamas su vyresniu am-

žiumi (rs = 0,393, p < 0,05), didesniu pasiten-

kinimu gydymą paskyrusio gydytojo pasalu-

gomis (rs = 0,443, p < 0,01), ilgesne suvokiama 

ligos trukme (rs = 0,518, p < 0,01), teigiames-

nėmis nuostatomis į gydymo veiksmingumą (rs 

= 0,362, p < 0,05) bei realistiškesniais įsitikini-
mais apie vaistų vartojimo ir fizinės sveikatos 
ryšį (rs = 0,418, p < 0,05). Taip pat geresniu 

vaistų vartojimu pasižymi asmenys, gaunantys 

didesnius įverčius gyvenimo kokybės klausimy-

no psichologinės gerovės skalėje (rs = 0,367, p 

< 0,05) ir teigiantys, kad gauna daugiau artimų-

jų paramos (rs = 0,338, p < 0,05). Mitybos re-

komendacijų geriau laikosi asmenys, savo ligą 
suvokiantys kaip ilgiau trunkančią (rs = 0,423, p 

< 0,05), o su fiziniu aktyvumu susijusių nurody-

mų geriau laikosi sergantieji, kurie gavo aukš-

tesnius įverčius Gyvenimo kokybės klausimyno 
fizinės sveikatos skalėje (rs = 0,473, p < 0,01) ir 

subjektyviai savo sveikatos būseną įvertino kaip 
geresnę (rs = 0,519, p < 0,01). Tiriamieji, ku-

riems yra būdingi realistiškesni įsitikinimai apie 
vaistų vartojimo ir fizinės sveikatos ryšį (rs = 

0,373, p < 0,05) geriau laikosi su sveikatos bū-

senos stebėjimu susijusių rekomendacijų. Būse-

nos stebėjimo rekomendacijų mažiau paiso tiria-

mieji, kurie sveikatos priežiūros paslaugų nepri-
einamumą vertina kaip svarbesnį trukdį laikantis 

gydymo nurodymų (rs = 0,415, p < 0,05). Api-

bendrinant šio tyrimo rezultatus, galima teigti, 
kad hipertenzija sergantiesiems būdingas gydy-

mo nurodymų laikymasis yra susijęs su sergan-

čiojo amžiumi, įsitikinimais, gyvenimo kokybe, 
gaunama artimųjų parama ir pasitenkinimu gy-

dymą paskyrusio gydytojo paslaugomis, tačiau 
šių veiksnių reikšmė skirtingiems gydymo nuro-

dymų laikymosi aspektams yra nevienoda. 
Gautus rezultatus patvirtina daugelis kitų ty-

rimų. Tyrimo rezultatai paantrina nuomonei, kad 
bendravimo su gydytoju ypatumai (Chatterjee, 

2006), santykiai su gydytoju ir pasitenkinimas 

gaunamomis paslaugomis (Ruddy ir kt., 2009) 

yra svarbūs siekiant užtikrinti optimalų gydymo 
nurodymų laikymąsi. Neretai prastas gydymo 
nurodymų laikymasis yra paternalistinio požiū-

rio į pacientą, nepakankamo gydymo rekomen-

dacijų ir jų naudingumo išaiškinimo rezultatas 
(Osterberg, Blaschke, 2005). Daugelyje tyrimų 
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taip pat nuosekliai teigiama, kad socialinė para-

ma yra reikšmingas sergančiųjų sveikatos būse-

ną ir su sveikata susijusį elgesį lemiantis veiks-

nys (Sebaté, 2003). Be to socialine parama grįs-

tos intervencijos neretai būna veiksmingos geri-
nant gydymo nurodymų laikymąsi (Shroeder ir 

kt., 2004). Tačiau iki šiol nėra aišku, kaip 
socialinė parama prisideda prie sergančiųjų 
sveikatos ir kokie veiksniai moderuoja arba 

tarpininkauja gydymo nurodymų laikymosi ir 
socialinės paramos ryšiui (Van Dulmen ir kt., 

2007). Nagrinėjant gydymo nurodymų laiky-

mosi ir gyvenimo kokybės ryšį svarbu paminėti, 
kad reikšmingos sąsajos nustatytos su subjek-

tyviai vertinamos fizinės sveikatos ir psicholo-

ginės savijautos, o ne su aplinkos ir materialinių 
išteklių sritimi, apimančia finansinį gerbūvį. 
Nors tokie veiksniai kaip žemas socio-

ekonominis statusas ir riboti finansiniai ištekliai 
dažnai aptarinėjami panašaus pobūdžio tyrimuo-

se (Sebaté, 2003), tyrėjai pripažįsta, kad nusta-

tomas ryšys būna silpnas (Chatterjee, 2006), o 
sergančiojo emocinė būsena ir depresijos simp-

tomai gali turėti prognostinę reikšmę gydymo 
nurodymų laikymuisi (Mackin, Areán, 2007). 

Nenuostabu ir tai, kad sergančiųjų įsitikinimai 
susiję su liga ir gydymu, kurie yra minimi vi-
sose su sveikata susijusį elgesį aiškinančiuose 
kognityviniuose modeliuose (Murno ir kt., 

2007), buvo reikšmingai susiję su gydymo nuro-

dymu laikymusi. 

Remiantis socialine kognityvine teorija, įsiti-
kinimai susiję su asmeniniu veiksmingumu turi 
įtakos elgesio pokyčiams ir lemia su sveikata 

susijusį elgesį (Munro ir kt., 2007). Nors tyrimo 

metu reikšmingas ryšys tarp saviveiksmingumo 
ir gydymo nurodymų laikymosi nebuvo nustaty-

tas, tai dar neleidžia teigti, kad saviveiksmin-

gumas nėra svarbus gydymo nurodymų laiky-

mosi veiksnys dėl mažo tiriamųjų skaičiaus ir 
metodologinių tyrimo ribotumų. Saviveiksmin-

gumui įvertinti buvo naudojama Bendroji savi-
veiksmingumo skalė, kuri gali būti nepakanka-

mai jautri tiems saviveiksmingumo aspektams, 

kurie gali būti svarbūs specifinei gydymo nu-

rodymų laikymosi situacijai. 
Nors maža tiriamųjų imtis ir koreliacinė duo-

menų analizė neleidžia daryti prielaidų apie ga-

limą psichosocialinių veiksnių įtaką gydymo nu-

rodymų laikymuisi, šio tyrimo metu gauti re-

zultatai gali būti naudingi planuojant tolimes-

nius tyrimus, siekiančius nustatyti gydymo nu-

rodymų laikymąsi prognozuojančius veiksnius. 
 

Išvados 

1. Hipertenzija sergančiųjų vaistų vartojimas 
yra reikšmingai susijęs su amžiumi, socialine 
parama, pasitenkinimu gydymą paskyrusio gy-

dytojo paslaugomis, psichologine savijauta ir su 

liga bei gydymu susijusiais įsitikimais. 
2. Reikšmingas ryšys egzistuoja tarp hiper-

tenzija sergantiesiems būdingos mitybos, svei-
katos būsenos stebėjimo ir įsitikinimų, susijusių 
su liga bei gydymu. 

3. Hipertenzija sergančiųjų fizinis aktyvumas 
susijęs su subjektyviu fizinės sveikatos ir psi-
chologinės savijautos vertinimu. 
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Lack of adherence to treatment regimen is a major reason for poor control of chronic diseases and a serious 

challenge for healthcare providers worldwide. According to various sources, adherence among chronic 

disease patients averages only 50  %. Despite the fact that this problem has been an object of scientific 

research for some time, comprehensive and evidence-based theoretical foundations, allowing to explain this 

phenomenon, are still lacking. The aim of this study is to identify the psychosocial factors linked with 

adherence of hypertensive patients to treatment regimen. During the course of the study, data regarding 

health-related behavior of 37 hypertensive patients and relevant psychosocial factors were collected and 

analyzed. Results of the study show that adherence of hypertensive patients to treatment regimen is 

associated with patient’s age, disease and treatment-related beliefs, quality of life, social support and 

satisfaction with the healthcare provider prescribing the treatment. 
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Pagrindinis tyrimo tikslas buvo įvertinti psichologinės gerovės ir psichologinės traumos sąsajas. 
Mes kėlėme prielaidą, kad psichologinė gerovė yra susijusi su per visą gyvenimą patirta traumine 
patirtimi ir potrauminio streso reakcijomis. Psichologinės gerovės įvertinimui buvo naudojamas 
trumpas psichologinės gerovės klausimynas (PG-T), trauminė patirtis buvo įvertina trumpu traumos 
klausimynu (BTQ), o potrauminio streso reakcijos įvertintos įvykio poveikio skalės revizuota versija 
(IES-R). Tyrime dalyvavo 76 tiriamieji, kurių amžius nuo 19 iki 79 metų. Gauti rezultatai patvirtino 

ankstesnių tyrimų išvadas, kad trauminė patirtis ir patiriami potrauminio streso požymiai yra 
statistiškai reikšmingai susiję (r = 0,37, p < 0,01). Priešingai nei tikėtasi, psichologinė gerovė ne-

buvo susijusi su per gyvenimą patirta traumine patirtimi: asmenų, patyrusių trauminį įvykį, ir as-

menų, kurie tokio įvykio nepatyrė, psichologinė gerovė statistiškai reikšmingai nesiskyrė (t = 0,5, p 

> 0,05). Nenustatyta statistiškai reikšminga sąsaja tarp psichologinės gerovės ir patirtų trauminių 
įvykių kiekio (r = -0,14, p > 0,05). Priešingai keltai hipotezei, nebuvo rasta sąsajų tarp potrauminio 
streso ir psichologinės gerovės (r = 0,12, p > 0,05). Apibendrinant tyrimo rezultatus, galima teigti, 

jog nepasitvirtino keltos hipotezės apie psichologinės gerovės ir psichologinės traumos sąsajas 
neklinikinėje imtyje. Galima kelti prielaidą, jog psichologinė gerovė labiau susijusi su psichoso-

cialiniais veiksniais, negu su traumine patirtimi. 

 

Psichologinės gerovės vertinimo problemati-
ka. Psichologinės gerovės tyrinėjimai yra svar-
būs tiek mokslinėje srityje: aiškinant įvairių 
veiksnių sąsajas su psichologine gerove, tiek 
praktikoje: kuriant efektyvias prevencijos prie-

mones. Tyrimais nustatyta, kad psichologinė ge-

rovė yra susijusi su pajamomis, įsidarbinimu, fi-
zine sveikata, gyvenimo sąlygomis, pasiekimais 
mokslo srityje, streso įveikos stiliais, socialinių 
vaidmenų skaičiumi, santykiais šeimoje, trau-

mos patyrimu ir kitais veiksniais (Thoits, 1983; 

Brown, Ryan, 2003; Shields, 2005; Šarakaus-

kienė, Bagdonas, 2011; Daraei, 2012). 
Psichologinės gerovės įvertinimo instrumen-

tų įvairovė apima tiek matavimus vienu teiginiu, 
tiek sudėtingas, plačios apimties skales, kurio-

mis psichologinė gerovė vertinama kaip daugia-

matis konstruktas (Ryff, 1989; Bagdonas ir kt., 

2012). Viena įtakingiausių šios srities moksli-
ninkių C. D. Ryff (1989), remdamasi pačios su-

kurtu psichologinės gerovės teoriniu modeliu, 
išskyrė šešis psichologinės gerovės matmenis: 
autonomiją, aplinkos valdymą, asmeninį augi-
mą, teigiamus santykius su kitais, gyvenimo 

tikslą, savęs priėmimą (Ryff, 1989; Ryff ir kt., 
1995). Šešių faktorių psichologinės gerovės 
struktūra susilaukė pripažinimo, tačiau naujausi 

tyrimai parodė, kad C. D. Ryff sukurtas psicho-

loginės gerovės įvertinimo instrumento struktū-

rinis validumas nėra pakankamas, nes psicholo-

ginės gerovės matmenys persidengia, yra hierar-
chiškai išsidėstę arba netgi yra netiksliai išskirti 
(Abbott ir kt., 2006; Springer ir kt., 2006; Burns 

ir kt., 2009). Atsižvelgdami į psichologinės ge-

rovės vertinimo problematiką, šiame tyrime mes 
pasirinkome naudoti Lietuvos populiacijai su-

kurtu trumpu psichologinės gerovės instrumentu 
(Kazlauskas, Želvienė, 2012), kuris parengtas 
remiantis C. D. Ryff teorinėmis įžvalgomis. 

Psichologinė gerovė ir psichologinė trauma. 

Nors psichologinės gerovės tyrimų daugėja, psi-
chologinės gerovės ir psichologinės traumos są-

sajų tyrimų yra nedaug. Pavyzdžiui, yra studijų, 
kuriose analizuojama vidinės darnos (Anto-

novsky, 1996) ir potrauminio streso sąsajos 
(Kazlauskas, Gailienė, 2005), psichologinės ge-

rovės ir socialinės paramos sąsajos (Kaniasty, 
2012; Uruk, 2007). Pastaruoju metu vis plačiau 
tyrinėjamas traumos įprasminimas ir pozityvūs 
pokyčiai po traumų, kurie dažniausiai vadinami 
“potrauminiu augimu” (Kazlauskas ir kt., 2007), 

tačiau, nors potrauminio augimo teorinė sam-

prata (Calhaun, Tedeschi, 2004) turi panašumų 
su psichologine gerove, tai yra specifiškai su 
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trauminiu patyrimu susijęs fenomenas, kuris nė-

ra tapatus psichologinei gerovei. 

Darbo tikslai, uždaviniai, hipotezės. Pagrin-

dinis tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti sąsajas tarp 
trauminės patirties, patiriamo streso ir psicho-

loginės gerovės. Siekiant įgyvendinti keliamus 
tikslus, buvo išsikelti šie uždaviniai: 1) įvertinti 
suaugusių asmenų traumines patirtis ir patiriamą 
potrauminį stresą, 2) įvertinti tyrimo dalyvių 
psichologinę gerovę, 3) patikrinti sąsajas tarp 
trauminės patirties, potrauminio streso ir psi-
chologinės gerovės. Remiantis darbo įvadinėje 
dalyje aptartais moksliniais tyrimais ir teorijo-

mis keliamos hipotezės: 
1. trauminė patirtis bus teigiamai susijusi su 

prastesne psichologine gerove, 

2. prastesnė psichologinė gerovė bus susijusi 
su stipresniu potrauminiu stresu. 

 

Metodika 
Tyrimo

6
 dalyviai. Tyrime dalyvavo 76 tyrimo 

dalyviai nuo 19 iki 79 metų (53 moterys (69,7 
proc.) ir 23 vyrai (30,3 proc.)). Amžiaus 
vidurkis 34,8 (SD = 15,7). 72,4 proc. tyrimo da-

lyvių buvo iš Vilniaus, kiti iš kitų Lietuvos 
miestų ir miestelių. Su aukštuoju išsilavinimu 
buvo 53 (69,7 proc.) tiriamieji. 34 tyrimo daly-

viai (44,7 proc.) susituokę, 30 nesusituokę (39,5 
proc.). Didžioji dalis tyrimo dalyvių savo finan-

sinę padėtį vertino kaip gerą 37 (48,7 proc.). 
Dalyviai atrinkti patogiosios atrankos būdu. 

Įvertinimo būdai. Trumpas psichologinės ge-

rovės klausimynas (PG-T) (Kazlauskas ir kt., 

2012). Klausimynas skirtas įvertinti asmens psi-
chologinę gerovę, sudarytas remiantis C. D. 
Ryff ir B. H. Singer (2008) teorija. Klausimyną 
sudarė 18 teiginių, kuriuose buvo pateikta po 
tris teiginius šešiems faktoriams: autonomijai, 
aplinkos valdymui, asmeniniam augimui, teigia-

miems santykiams su kitais, gyvenimo tikslui, 

savęs priėmimui. Tyrimo dalyviai įvertino 5 ba-

lų skalėje kiek jie asmeniškai sutinka arba nesu-

tinka su kiekvienu iš teiginių skalėje nuo 1 (“Vi-
siškai nesutinku“) iki 5 („Visiškai sutinku“). 
PG-T metodikos bendrą įvertį sudaro visas sub-

skales sudarančių teiginių įverčių suma. Klausi-
myno patikimumas įvertinant Cronbach alpha = 

0,85. 

                                                 
6 Projektą finansavo Lietuvos mokslo taryba (Sutarties nr. SIN-

01/2012) 

Trumpas traumos klausimynas (BTQ) – lietu-

viška versija (Kazlauskas, 2012). Klausimynas 

skirtas išsiaiškinti asmens trauminę patirtį, ir nu-

statyti, su kokiais sukrečiančiais įvykiais jis su-

sidūrė per savo gyvenimą. Šis klausimynas skir-
tas asmenims nuo 18 metų. BTQ autoriai P. 
Schnurr ir kolegos (1999) šį instrumentą sukūrė 
remdamiesi potrauminio streso sutrikimo trau-

minio įvykio apibrėžimu esančiu DSM-IV. Šalia 
kiekvieno patirto traumuojančio įvykio asmuo 
turi pažymėti ar: (1) galvojo, kad buvo grėsmė 
jo gyvybei arba apie tai, kad jis galėjo būti rim-

tai sužeistas, (2) ar jis buvo sužeistas. Klausi-

myną sudaro 10 potencialiai traumuojančių įvy-

kių, tokių kaip: autoavarija, stichinės ir techno-

loginės nelaimės, gyvybei pavojinga liga, už-

puolimas ir kita. Klausimyno įvertinimas yra jį 
sudarančių teiginių teigiamų atsakymų suma. 
Metodiką, gavęs metodikos autorių sutikimą, į 
lietuvių kalbą išvertė E. Kazlauskas 2010 m. 
2010-2012 m. metodika buvo adaptuojama Lie-

tuvos populiacijoje (Kazlauskas, 2012).  

Įvykio poveikio skalė – revizuota (IES-R) 

(Kazlauskas ir kt., 2006). Įvykio poveikio skalė 
– revizuota (IES-R) yra plačiai traumų psicho-

logijos tyrimuose naudojama metodika, skirta 

potrauminio streso sutrikimo reakcijų intensy-

vumo įvertinimui (Weiss, Marmar, 1997). IES-R 

susideda iš trijų skalių: pasikartojančių traumuo-

jančio įvykio išgyvenimų simptomų (invazijos) 
subskalės, vengimo subskalės, padidinto dirg-

lumo subskalės. IES-R skalė buvo adaptuota 
Lietuvoje 2005 metais (Kazlauskas ir kt., 2006). 

Metodikos Cronbach alpha = 0,93, subskalių 
Cronbach alpha = 0,82 – 0,88. IES-R lietuviškos 
versijos patikimumas buvo matuotas pakarto-

tinai testuojant savaitės intervalu, ir koreliacijos 
tarp dviejų matavimų savaitės intervalu didelės 
(r = 0,58 – 0,66, p < 0,01) (Kazlauskas, 2006).  

Tyrimo eiga. Visi klausimynai kartu su in-

strukcijomis buvo sudėti į bendrą tyrimo paketą, 
kurį taip pat papildė demografiniai duomenys 
bei sutikimo dalyvauti tyrime forma. Tiriamieji 

raštu patvirtino savo sutikimą dalyvauti tyrime 
ir galėjo bet kada atsisakyti ir nutraukti tyrimą. 
Tyrimo paketo pildymo trukmė iki 20 min. 

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

Trauminė patirtis ir potrauminis stresas. 

BTQ įverčiai tyrimo imtyje buvo nuo 0 iki 12, 
BTQ vidurkis = 2,8 (SD = 2,75). 75,6 proc. tyri-
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mo dalyvių pažymėjo bent vieną potencialiai 
traumuojantį įvykį. Šis rezultatas panašus į epi-
demiologinių tyrimų rezultatus, kuriuose nusta-

toma, kad per gyvenimą iki 80 proc. bendros 
populiacijos asmenų patiria trauminius įvykius 
(Kessler ir kt., 2005; Domanskaitė-Gota, 2009). 

Tarp tų asmenų, kurie patyrė trauminius įvykius, 
dažniausiai patirti užpuolimai (45,8 proc.), 44,6 
proc. buvo liudininkais situacijų, kuriose kas 
nors buvo rimtai sužeistas ar mirė; 33,9 proc. 
patyrė autoįvykių ar rimtų nelaimingų 
atsitikimų, 33,9 proc. patyrė fizinių bausmių 
vaikystėje, 35,6 proc. pateko į situacijas, kuriose 

buvo rimtai sužeisti arba bijojo būti rimtai 
sužeisti, 15,3 proc. patyrė stichinių nelaimių 
(gaisrų, uraganų ar pan.). Labiausiai sukrečian-

tys įvykiai tyrimo dalyviams buvo: autoįvykiai 
ar kiti panašūs nelaimingi atsitikimai, užpuoli-
mai, seksualinė prievarta, artimojo netektis 

smurtine mirtimi.  

Potencialius trauminius įvykius patyrusių ty-

rimo dalyvių imtyje (n = 57) buvo įvertintos po-

trauminio streso reakcijos (IES-R). IES-R me-

todikos įverčiai buvo nuo 0 iki 3,55, IES-R ben-

dro įverčio vidurkis = 0,77 (SD = 0,83). IES-R 

vengimo subskalės vidutinis įvertinimas 0,74, 
invazijos – 0,82, dirglumo – 0,71. 

Psichologinė gerovė. Psichologinės gerovės 
(PG-T) rezultatai tyrimo imtyje buvo nuo 35 iki 

74, PG-T įverčių vidurkis = 59,1, (SD = 6,7).  

Trauminės patirties, potrauminio streso ir 

psichologinės gerovės sąsajos. Kaip ir patvirtina 

daugelis ankstesnių tyrimų (Kazlauskas, Gailie-

nė, 2005), buvo nustatytas statistiškai reikš-

mingas ryšys tarp trauminės patirties (BTQ) ir 
patiriamo potrauminio streso (IES-R) požymių 
(r = 0,37, p < 0,01).  Tačiau nepasitvirtino kelta 
hipotezė apie tai, kad trauminė patirtis siejasi su 
psichologine gerove. Nenustatyti statistiškai 
reikšmingi psichologinės gerovės skirtumai tarp 
tyrimo dalyvių, kurie per gyvenimą yra patyrę 
bent vieną trauminį įvykį (PG-T vidurkis = 

58,9) ir tų, kurie tokios patirties neturi (PG-T vi-

durkis = 59,8) (t = 0,5, p > 0,05). Psichologinės 
gerovės skirtumų taip pat buvo nebuvo gauta 
tarp tų, kurie įvardijo bent vieną ypatingai su-

krėtusį įvykį, ir tų, kurie tokio įvykio neišskyrė 
(t = 0,36, p > 0,05). Taip pat nenustatytos statis-

tiškai reikšmingos sąsajos tarp psichologinės ge-

rovės ir per gyvenimą patirtų trauminių įvykių 
kiekio (r = -0,14, p > 0,05). Priešingai keltai 
prielaidai, nebuvo nustatytos sąsajos tarp po-

trauminio streso ir psichologinės gerovės (r = 

0,12, p > 0,05).  

Tyrimo ribotumai. Atliktas tyrimas turėjo ke-

letą ribotumų, kurie galėjo turėti įtakos rezul-
tatams. Pirmasis tyrimo trūkumas susijęs su tyri-
mo dalyvių imtimi. Dauguma tiriamųjų turėjo 
aukštąjį išsimokslinimą, buvo Vilniaus gyvento-

jai. Ateityje siekiant patikrinti darbe keliamas 

hipotezes reiktų siekti didesnio imties repre-

zentatyvumo. Kita vertus, imtis buvo įvairaus 
amžiaus, pavyko apklausti žmonių iš kitų mies-

tų. Kitas tyrimo ribotumas susijęs su psicholo-

ginės gerovės vertinimu. Pasirinktas tyrimo ins-

trumentas yra naujas ir nors psichometrinės sa-

vybės yra pakankamos, ateityje būtina patikrinti 
šio instrumento psichometrines charakteristikas 
reprezentatyvesnėje imtyje.  

 

Išvados 

Apibendrindami gautus rezultatus galime 

teigti, kad nepasitvirtino keltos hipotezės apie 
trauminės patirties, patiriamo potrauminio streso 
ir psichologinės gerovės sąsajas. Psichologinė 
gerovė, remiantis tyrimo rezultatais, nėra susi-
jusi su per gyvenimą patirta traumine patirtimi 
ar trauminių įvykių kiekiu. Taip pat psicholo-

ginė gerovė nėra susijusi su potrauminio streso 
reakcijomis. Galima kelti prielaidas apie tai, kad 

psichologinė gerovė labiau siejasi su psicho-

socialiniais veiksniais, tokiais kaip socialinė pa-

rama, šeima, sveikata, darbas, pasitikėjimas ki-
tais ir kt., kurie turi didesnį vaidmenį psicho-

loginei gerovei nei patirta trauminė patirtis. 
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Main goal of present study was to assess relationship between psychological well-being and psychological 

trauma. We assumed, that psychological well-being is related with both trauma exposure and posttraumatic 

stress reactions. Psychological well-being was measured using Lithuanian Brief psychological well-being 

questionnaire (PG-T), life-time trauma exposure was measured using Brief trauma questionnaire (BTQ) and 

post-traumatic stress was measured using Impact of event scale – revised (IES-R). 76 participants aged from 

19 to 79 years old participated in present study. The results confirmed previous findings that traumatic 

experiences and post-traumatic stress reactions are statistically significantly correlated (r = 0.37, p < 0.01). 

Contrary to our expectations, we found that psychological well-being was not correlated with trauma 

exposure: psychological well-being, among individuals who were exposed to at least one traumatic event did 

not differ significantly in psychological well-being (t = 0.5, p > 0.05). No statistically significant correlation 

between psychological well-being and number of life-time traumatic events was found (r = 0.12, p > 0.05). 

We conclude that our study results show no significant relationship between psychological well-being and 

psychological trauma in a non-clinical sample from a general population. We assume that psychological 

well-being might be more related to psychosocial factors, than to the traumatic experience. 
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Tėkmė yra holistinis patyrimas, jaučiamas veikiant visiškai įsitraukus; tai – vienas pagrindinių po-

zityviosios psichologijos konstruktų. Kadangi tėkmės potyris yra susijęs su teigiamomis emocijomis 
ir gerais atlikties rezultatais, siekiama išsiaiškinti, kokios sąlygos skatina jį patirti. Tyrimo tikslas: 

nustatyti užduoties charakteristikų bei tėkmės patyrimo sąsajas. Tyrime dalyvavo 20 įvairaus pobū-

džio darbus atliekančių respondentų (12 moterų, 8 vyrai), kurių amžiaus vidurkis – 38,2 m. Buvo a-

tliekamas pusiau struktūruotas interviu, gauti duomenys analizuoti kiekybiškai. Rezultatai atskleidė, 
kad tėkmės patyrimas darbe yra susijęs su šiomis užduoties charakteristikomis: (a) didele autono-

mija, t.y. galėjimu savarankiškai priimti įvairius su užduotimi susijusius sprendimus; (b) galimybe 
gauti nuolatinį grįžtamąjį ryšį iš užduoties apie tai, kaip sekasi ją atlikti; (c) užduoties identiškumu, 
t.y. užduoties atlikimu nuo pradžios iki pabaigos; (d) socialinės paramos nereikalingumu (kai už-

duotis yra individuali) ir (e) tarpusavio priklausomybės nuo kitų darbuotojų atliekamo darbo nebu-

vimu.  

 

Pastaruoju metu vis daugiau dėmesio skiria-

ma pozityviajai psichologijai – psichologijos 

krypčiai, tyrinėjančiai procesus ir sąlygas, ku-

rios prisideda prie optimalaus individų, grupių ir 
institucijų funkcionavimo (Gable, Haidt, 2005). 

Vienas iš pozityviosios psichologijos konstruktų 
yra tėkmės patyrimas (flow experience) – būse-

na, kurią išgyvendamas asmuo taip įsitraukia į 
veiklą, kad niekas kitas jam tuo metu nerūpi; jis 
taip mėgaujasi pačia patirtimi, jog atlieka veiklą 
net nepalankiomis sąlygomis (Csikszentmihalyi, 
1990). „Tėkmė“ – tai metafora procesui, kurio 

metu „veiksmas seka veiksmą pagal vidinę logi-
ką, kuriai, atrodo, nereikia sąmoningos interven-

cijos iš mūsų pusės. Patiriame tai kaip tekėjimą 
(flowing) nuo vieno prie kito momento“ 
(Csikszentmihalyi, 1975b, p. 43, cit. pg. Bloch, 

2000).  

Teigiama (Csikszentmihalyi, 1997), jog tėk-

mę galima patirti visose fizinio ar psichologinio 
aktyvumo reikalaujančiose veiklose, taigi ir dar-
be. Bakker (2005) pritaikė tėkmės patyrimo 
koncepciją būtent darbui: jis tėkmės potyrį dar-
be apibūdino kaip „trumpalaikį viršūnės paty-

rimą (peak experience) [darbe], kuris yra cha-

rakterizuojamas pasinėrimu (absorption), mėga-

vimusi darbu (work enjoyment) ir vidine darbo 

motyvacija“ (Bakker, 2005, p. 27). Pasinėrimas 
– tai visiška koncentracija: asmuo taip įsigilinęs 
į veiklą, kad pamiršta viską aplink save, o laikas 

bėga nejuntamai (Csikszentmihalyi, 1990). Ats-

kleista, kad tėkmės potyris darbe yra susijęs su 
gerais veiklos rezultatais (Eisenberger ir kt., 

2005; Demerouti, 2006), tad jis neabejotinai 

naudingas organizacijai. Taigi tyrėjai siekia išsi-
aiškinti tėkmės patyrimo prielaidas ne tik teo-

rijos praplėtimui, bet ir praktiniam pritaikymui. 
Kertinė tėkmės patyrimo sąlyga yra iššūkių, 

glūdinčių užduotyje, ir asmens įgūdžių pusiaus-

vyra (Csikszentmihalyi, 1990). Svarbu pabrėžti, 
kad čia kalbama apie suvokiamus iššūkius ir 
įgūdžius, o ne apie objektyvų jų lygį. Kita tėk-

mės potyrio sąlyga yra susijusi su užduoties 
struktūra: individas labiau linkęs patirti tėkmę, 
kai užduotis turi aiškius artimus (proksimali-
nius) tikslus ir teikia nedelsiamą bei informaty-

vų grįžtamąjį ryšį apie progresą (Nakamura, 
Csikszentmihalyi, 2002). 

Tyrimai darbo kontekste parodė, kad tėkmė 
yra teigiamai susijusi su organizaciniais bei as-

meniniais darbuotojų ištekliais (Bakker, 2005; 
Salanova ir kt., 2006). Bakker (2005) pastebėjo, 
kad pagrindinę tėkmės sąlygą – suvokiamų iššū-

kių ir įgūdžių pusiausvyrą – galima perkelti į ki-
tą lygmenį: darbo reikalavimų ir visų pasie-

kiamų išteklių (t.y. tiek asmeninių, tiek darbo) 
pusiausvyrą. Salanovos ir kolegų (2006) longi-
tudinis tyrimas atskleidė, kad galimas abipusis 
priežastinis ryšys tarp organizacinių ir asmeni-
nių išteklių bei tėkmės patyrimo. Taigi ne tik tu-
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rimi ištekliai daro įtaką tėkmės patyrimo tikimy-

bei, bet ir tėkmės patyrimas – turimiems ištek-

liams. 

Tyrimai taip pat atskleidė, kad tėkmės potyris 
yra susijęs su darbo charakteristikomis. Deme-

routi (2006) atkreipė dėmesį į tai, kad tėkmės 
patyrimą skatinančios sąlygos gali būti sugre-

tinamos su motyvuojančiomis darbo charakte-

ristikomis, kurias išskyrė Hackman ir Oldham 
(1975). Tyrimas (Demerouti, 2006) patvirtino, 

kad jos yra susijusios su tėkmės išgyvenimu 
darbe, tačiau nebuvo išsiaiškinta, kurios būtent 
darbo charakteristikos siejasi su tėkme. O Fulla-

gar ir Kelloway (2009) parodė, jog įgūdžių įvai-
rovė ir autonomija yra dvi darbo charakteristi-
kos, kuriomis remiantis galima prognozuoti tėk-

mės patyrimą. Vis dėlto aktualus klausimas yra 
ne tik kokioms darbo ypatybėms esant patiriama 
tėkmė, bet ir tai, kuo pasižymi būtent ta už-

duotis, kurią atlikdamas darbuotojas išgyvena 
tėkmę. Bendros darbo charakteristikos nebūtinai 
atspindi situacijos, kurioje individas patiria tėk-

mę, ypatumų, todėl labai svarbu tyrinėti kon-

krečius atvejus. Remiantis tokio tyrimo rezul-
tatais galima teikti praktines rekomendacijas 

apie darbo užduočių modifikavimą, siekiant pa-

didinti darbuotojų tėkmės potyrio tikimybę. 
Taigi šio tyrimo tikslas: nustatyti, su kokio-

mis darbo užduočių charakteristikomis yra susi-
jęs darbuotojų tėkmės patyrimas. 

 

Metodika 

Tiriamieji. Tyrimui buvo pasirinkta patogioji 

imtis. Interviu atlikti su 20 respondentų, kurių 
amžiaus vidurkis – 38,2 m., stand. nuokrypis – 

11,9 m. 12 tiriamųjų – moterys, 8 – vyrai. 10 

respondentų užima vadovaujančias pareigas, 10 
– ne vadovaujančias pareigas. 

Tyrimo eiga. Tyrimas buvo atliekamas 

2012 m. kovo – balandžio mėnesiais. Tiriamųjų 
paieška buvo vykdoma asmeniškai kontaktuo-

jant. Siekiant atrinkti tyrimui tinkamus respon-

dentus (t.y. tuos, kurie per pastaruosius kelerius 

metus yra patyrę tėkmę darbinėje situacijoje), 
visi potencialūs tyrimo dalyviai buvo trumpai 
supažindinami su tėkmės potyrio samprata. Tuo-

met buvo klausiama, ar jie yra kažką panašaus 
patyrę atlikdami darbo užduotis. Sulaukus tei-
giamo atsakymo, buvo prašoma sutikimo daly-

vauti tyrime, supažindinama su jo pobūdžiu bei 
sąlygo-mis.  

Tyrimo kintamieji. Užduočių charakteristi-
koms nustatyti buvo pasitelktas Morgeson ir 

Humphrey (2006) teorinis darbo charakteristikų 
modelis. Jis pasirinktas dėl savo visapusiškumo 
darbo charakteristikų atžvilgiu ir dėl galimybės 
daugelį darbo charakteristikų lengvai pritaikyti 
„žemesniam“ – konkrečiõs darbo užduoties cha-

rakteristikų – lygmeniui. Remiantis modeliu bu-

vo atrinktos šios užduoties charakteristikos: au-

tonomija; užduoties identiškumas; grįžtamasis 
ryšys iš pačios užduoties; grįžtamasis ryšys iš 
kitų žmonių; užduoties sudėtingumas; informa-

cijos apdorojimas; problemų sprendimas; įgū-

džių įvairovė; socialinė parama ir tarpusavio 

priklausomybė.  
Tyrimo metodas. Respondentų buvo prašoma 

papasakoti vieną konkretų atvejį, kai atlikdami 
darbo užduotį jie patyrė tėkmę. Interviu buvo 
pusiau struktūruotas; klausimai, susiję su užduo-

ties charakteristikomis, buvo parengti remiantis 

Morgeson ir Humphrey (2006) modeliu. Klau-

simų pavyzdžiai: „Ar atliekant užduotį teko ieš-

koti naujų idėjų bei sprendimų?“ (problemų 
sprendimas); „Papasakokite, kiek savarankišku-

mo, nepriklausomybės turėjote atlikdamas už-

duotį?“ (autonomija). Pokalbio eigoje buvo sie-

kiama išsiaiškinti apie: (a) patį patyrimą ir jo 
pasekmes; (b) užduoties, kurią atliekant buvo 
patirta tėkmė, charakteristikas ir (c) bendrą in-

formaciją, susijusią su respondentu bei jo atlie-

kamu darbu. Šiame pranešime yra apsiribojama 

tik ta tyrimo dalimi, kuri yra susijusi su užduo-

ties charakteristikomis.  

Duomenų tvarkymas. Visi interviu buvo pa-

žodžiui užrašyti iš garso įrašų. Toliau duomenys 
buvo apdorojami pasitelkus turinio analizės me-

todą (pvz., White, Marsh, 2006). Kintamieji, 

apibūdinantys užduoties charakteristikas, buvo 
analizuojami remiantis dedukciniu būdu išskir-
tomis kategorijomis. Kategorijos atspindi už-

duoties charakteristikos išreikštumo laipsnį 
(pvz., autonomija: didelė / vidutinė / maža) arba 
egzistavimą (pvz., tarpusavio priklausomybė: 
buvo prieš tėkmės patyrimą / buvo tėkmės paty-

rimo metu / buvo tiek prieš patyrimą, tiek jo 
metu). 

 

Rezultatai 

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad tėkmės paty-

rimas yra susijęs su darbuotojo jaučiama auto-

nomija: net 95 % respondentų kalbėjo apie dide-
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lę autonomiją užduoties atlikimo metu. Tai rodo, 
kad tėkmė tipiškai patiriama tose užduotyse, ku-

riose darbuotojas jaučiasi veikiantis savarankiš-

kai. Kita išryškėjusi tėkmės potyrio sąlyga – 

grįžtamasis ryšys iš užduoties: 90 % apklaustųjų 
teigė turėję galimybę gauti nuolatinį grįžtamąjį 
ryšį iš užduoties. Kitaip tariant, tėkmė buvo pa-

tiriama tokiose situacijose, kai asmuo iš pačios 
užduoties galėjo jausti, kaip jam tuo metu seka-

si. Tyrimas taip pat parodė, kad tėkmės patyri-
mas yra susijęs su užduoties identiškumu: 85 % 

respondentų užduoties identiškumas buvo dide-

lis, likusių 15 % - vidutinis, o tai reiškia, kad 
tėkmė labiausiai būdinga tose veiklose, kurias 
asmuo vykdo nuo pradžios iki pabaigos.  

Analizuojant tyrimo duomenis buvo atskleis-

ta tai, kad tėkmė dažniausiai patiriama atliekant 
tokias užduotis, kurių vykdymo metu asmuo nė-

ra priklausomas nuo kitų darbuotojų atliekamos 
veiklos: tik 10 % apklaustųjų tėkmės potyrio 
metu jautė tarpusavio priklausomybę nuo savo 

kolegų vykdomo darbo. Taip pat paaiškėjo, kad 
išgyvenant tėkmę daugeliu atveju nebuvo rei-
kalinga socialinė parama: tik 20 % respondentų 
teigę ją gavę užduoties atlikimo metu (pažymė-

tina, kad iš jų visi kalbėjo apie komandinę už-

duotį). Taigi tėkmė dažniausiai buvo patiriama 

tokiose situacijose, kuriose nėra tiesiogiai sąvei-
kaujama su kitais darbuotojais. 

Rezultatai buvo analizuojami ir pagal socio-

demografines charakteristikas, tačiau skirtumų 
nebuvo rasta.  

 

Rezultatų aptarimas 

Kaip matyti iš tyrimo rezultatų, daugiausia 

reikšmės tėkmės patyrimui turi darbuotojo jau-

čiama autonomija užduoties atlikimo metu. Au-

tonomijos svarba tėkmės potyriui buvo atskleis-

ta ir Fullagar bei Kelloway (2009). Laisvė atlie-

kant užduotį gali būti itin susijusi su asmens 
jaučiamu kontrolės pojūčiu (kuris yra viena iš 
tėkmės charakteristikų): gebėjimu prisitaikyti 
prie kintančių užduoties sąlygų, pasirenkant 
tikslo siekimo būdus. Šiam kontrolės pojūčio 
egzistavimui svarbūs ne tik asmens gebėjimai ir 
žinios, bet ir išorinės galimybės savarankiškai 
veikti, t.y. suvokimas, kad pats gali priimti 

sprendimus dėl tolimesnių veiksmų.  
Grįžtamojo ryšio iš užduoties – kaip tėkmės 

patyrimo sąlygos – reikšmė taip pat buvo akcen-

tuojama kitų tyrėjų (pvz., Nakamura, Csikszen-

tmihalyi, 2002). Verta pastebėti, kad čia galimai 
atsiskleidžia asmens profesionalumo ir tam tikrų 
meta-įgūdžių reikšmė: individas turi būti pakan-

kamai įgudęs, kad žinotų, kokie ženklai infor-
muoja apie proceso sėkmę ar ne itin sklandų at-
likimą, bei kaip tinkamai panaudoti tą grįžtamąjį 
ryšį užduoties atlikimo gerinimui čia ir dabar 
(tokiu būdu stiprinant savo kontrolės pojūtį). 

Kitõs tėkmės potyriui svarbios sąlygos – už-

duoties identiškumo – reikšmė ankstesniuose ty-

rimuose nebuvo atskleista. Galima svarstyti, kad 

čia svarbus vaidmuo tenka darbuotojo jaučiamai 
atsakomybei: atlikdamas užduotį nuo pradžios 
iki galo individas suvokia, kad viskas priklauso 

nuo jo paties, ir tai skatina maksimaliai įsitrauk-

ti į veiklą. Identiškumo, kai jis dera su autono-

mija, svarba taip pat gali būti susijusi su kon-

trolės pojūčiu: kai asmuo suvokia, kad tik nuo jo 
paties priklauso galutinis užduoties rezultatas, ir 
jaučia laisvę ieškoti optimaliausių būdų siekti 
tikslo, tuomet, tikėtina, jis jaus visapusišką kon-

trolę, o tai skatins jį visiškai pasinerti į veiklą. 
Tėkmės patyrimui reikšmės turi ir socialiniai 

užduoties aspektai: individualios veiklos atveju 
socialinės paramos nereikalingumą bei tarpusa-

vio priklausomybės nebuvimą galima išskirti 
kaip tėkmės potyrio sąlygas. Šių charakteristikų 
nebuvimas gali būti susijęs su įvairiais veiks-

niais: darbuotojo kompetencija ir suvokiamu Aš 
efektyvumu, veiklos organizavimo ypatumais ir 

kt. Iš pirmo žvilgsnio, socialinės paramos nebu-

vimas tėkmės potyrio metu prieštarauja ankstes-

nių tyrimų rezultatams (Bakker, 2005; Salanova 

ir kt., 2006), tačiau svarbu atkreipti dėmesį, kad 
minėti autoriai socialinę paramą tyrinėjo kaip 
darbo, o ne kaip konkrečios užduoties charakte-

ristiką. Kitaip tariant, socialinė parama gali būti 
prieinama, tačiau šis tyrimas atskleidė, kad tėk-

mės potyrio metu ji nėra reikalinga. O tarpusa-

vio priklausomybės nuo kolegų nebuvimas gali-
mai siejasi su galimybe pačiam kontroliuoti at-
liekamą veiklą ir atsakomybės pojūčiu, kuris 
skatina įsitraukimą į užduotį.  

Apibendrinant galima pastebėti, kad didžiau-

sią reikšmę tėkmės patyrimui turi tos užduoties 
charakteristikos, kurios sudaro sąlygas darbuo-

tojui kontroliuoti savo atliekamą veiklą. Vis dėl-
to, reikėtų tolimesnių tyrimų, kurie patvirtintų 
idėją, kad šios užduoties charakteristikos yra 
svarbios būtent dėl kontrolės pojūčio. Būsimi 
tyrimai taip pat turėtų analizuoti socialinės para-
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mos vaidmenį ir užduoties pobūdžio reikšmę 
tėkmės patyrimui.  

 

Išvados 

1. Tėkmė išgyvenama atliekant didele auto-

nomija pasižyminčias užduotis.  
2. Darbuotojai tėkmę patiria tuomet, kai gali 

atlikti užduotis nuo pradžios iki pabaigos. 
3. Galimybė gauti nuolatinį grįžtamąjį ryšį iš 

pačios užduoties apie tai, kaip sekasi ją atlikti, 
yra viena iš tėkmės patyrimo sąlygų. 

4. Patiriant tėkmę socialinė parama iš kitų 
darbuotojų reikalinga, kai darbas vyksta koman-

doje, o ne individualiai. 

5. Darbuotojai dažniausiai tėkmę išgyvena 
tada, kai vykdydami užduotį jie nėra priklauso-

mi nuo kitų darbuotojų atliekamo darbo. 
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RELATIONS BETWEEN EMPLOYEES‘ FLOW EXPERIENCE IN TASK PERFORMANCE AND TASK 
CHARACTERISTICS 
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Flow is a holistic experience, felt during total immersion into an activity; it is one of the central constructs in 

positive psychology. Since flow is related to positive emotions and high performance, researchers have been 

trying to identify the conditions which promote the possibility to experience it. The purpose of this research is 

to identify relations between flow experience at work and task characteristics. 20 respondents participated in 

this research (12 women, 8 men), their age was 38,2 year on the average. Semi-structured interviews were 

conducted, the data was analyzed quantitati-vely. The results showed that flow state at work is related to 

these task characteristics: (a) high level of autonomy; (b) possibility to get permanent feedback from the task 

about the ongoing performan-ce; (c) high level of task identity; (d) absence of social support when the task is 

individual and (e) absence of interdependence on others’ work. 
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DARBUOTOJŲ LOJALUMO ORGANIZACIJAI SĄSAJOS SU ORGANIZACIJOS NARIO 
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Geri tarpusavio santykiai darbo kolektyve, identifikavimasis su organizacija bei lojalumas jai - tai 

vieni svarbiausių klausimų žmogiškųjų išteklių valdymo srityje, nuo kurių sprendimo priklauso indi-
vidualūs, grupiniai rezultatai bei apskritai visos organizacijos funkcionavimas, išlikimas, konkuren-

cingumas rinkoje. Nepaisant to, pastebima, jog Lietuvoje tyrimų, kuriuose būtų nagrinėjama šių sri-
čių sąveika, stokojama, o ir patys reiškiniai apibrėžiami ne vienareikšmiškai. Taigi šio tyrimo tikslas 

– nustatyti tarpasmeninių santykių kokybės reikšmę organizacijos nario savimonės išreikštumui bei 
įvertinti pastarųjų veiksnių bei sociodemografinių rodiklių sąsajas su darbuotojų lojalumu organi-
zacijai. Tikslui pasiekti naudoti F. A. Mael, L. E. Tetrick (1992), A. Carmeli, D. Brueller, J. E. 

Dutton (2009) ir A. Carmeli bei G. M. Spreitzer (2009) klausimynai, demografiniai klausimai, loja-

lumas organizacijai vertintas šiam tyrimui sukurta skale. Tyrime dalyvavo 149 tiriamieji, dirbantys 
Lietuvoje veikiančiose įmonėse. Išsiaiškinta, jog didesnis pasitenkinimas tarpasmeninių santykių 
kokybe susijęs su labiau išreikšta organizacijos nario savimone, o didesnis darbuotojų lojalumas 
priklauso nuo didesnio pasitenkinimo tarpasmeninių santykių kokybe darbe, labiau išreikštos orga-

nizacijos nario savimonės ir vyresnio amžiaus. 
 

Nuolatinė kaita bei neišvengiamas poreikis 
prisitaikyti tiek darbuotojams, tiek organizaci-

joms kelia vis naujus iššūkius. Darbuotojai pri-
versti mokytis ir tobulėti, o organizacijos – tai-

kytis prie nuolat kintančios rinkos, todėl žmo-

giškojo kapitalo valdymas tampa vienu svar-
biausių aspektų kuriant organizacijos išskirtinu-

mą ir siekiant sėkmės.  
Deja, darbuotojų lojalumas – dažna bėda or-

ganizacijoms. Viena vertus, trūksta kvalifikuotų 
specialistų, kuriuos organizacijos būtų pasiryžę 
išlaikyti, kita vertus, darbuotojams nesukuria-

mos sąlygos, užtikrinsiančios saugumą bei so-

cialines garantijas (Komskienė ir kt., 2009). Re-

miantis situacija Lietuvoje matyti, jog materija-

linių poreikių tenkinimas yra vienas svarbiausių 
veiksnių, lemiančių darbuotojų norą dirbti įdar-
binusioje organizacijoje (Ralytė, 2010; Žapto-

rius, 2007), tačiau ir pagarba, tarpusavio santy-

kiai vertinami ne mažiau (Bakanauskienė, Ubar-
tas, 2009). Taip ekonominės krizės laikotarpiu, 
kuomet organizacijos ne visuomet gali mokėti 
atitinkamą algą ar teikti privilegijas, kyla klausi-
mas ar orientacija į nematerialius veiksnius gali 
padėti didinti darbuotojų lojalumą.  

Analizuodami nematerialius lojalumą for-
muojančius veiksnius tyrėjai dažnai mini tarpas-

meninių santykių bei organizacijos nario savi-

monės svarbą. Mokslininkų (Kumar, Shekhar, 
2012; Peloso, 2004) teigimu, darbuotojai, kurie 

yra labiau patenkinti tarpasmeniniais santykiais 

darbe bei jaučia didesnį susietumą su įdarbinu-

sia organizacija, yra lojalesni jai. Taip pat mano-

ma, jog tarpasmeninių santykių kokybė su loja-

lumu gali būti susijusi netiesiogiai. Remiantis 
socialinės savimonės teorija (Tajfel, Turner, 
1986) galima teigti, jog tarpasmeniniai santykiai 

yra pagrindinis veiksnys, formuojantis organiza-

cijos nario savimonę. Taip geresnis emocijų val-
dymas, gebėjimas spręsti nesutarimus, pasitikė-

jimas, paskatinimai bei panašūs teigiami santy-

kių aspektai lemia organizacijos nario savimo-

nės raidą, ko pasekoje darbuotojas nori kurti il-
galaikius ryšius tiek su kolektyvu, tiek su įdarbi-
nusia organizacija. Analizuojant darbuotojų lo-

jalumą formuojančius veiksnius, neišvengiamai 
svarbūs tampa ir individualūs kintamieji. L. M. 
Shore, J. N. Cleveland ir C. B. Goldberg (2003) 

teigia, jog amžius bei darbo stažas yra teigiamai 
susiję su darbuotojų lojalumu, tačiau T. J. 
Maurer (2001) teigia priešingai ir sako, jog vy-

resnio amžiaus žmonės gali būti ne tokie entu-

ziastingi siekiant karjeros, prisidedant prie orga-

nizacijos sėkmės. Taip pat C. Foster, P. Whysall 

bei L. Harris (2008) teigia, jog lytis susijusi su 

darbuotojų lojalumu, o P. V. Roehling, M. V. 
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Roehling ir P. Moen (2001) pažymi, jog lyties 
įtaka darbuotojų lojalumui gali priklausyti ir 
nuo asmeninių kintamųjų (pvz., vaikų amžius). 
Taigi, galima teigti, jog norint didinti darbuotojų 
lojalumą, pravartu atsižvelgti į sociodemografi-
nes charakteristikas, darbuotojų tarpusavio san-

tykius bei organizacijos nario savimonę. 
Apžvelgiant mokslininkų darbus Lietuvoje 

matyti, jog organizacijos nario savimonės sąsa-

jas su darbuotojų lojalumu nagrinėjo J. Almo-

naitienė (2007), į lojalumo temą gilinosi D. 
Šavareikienė, L. Daugirdas (2009), tarpasmeni-
nių santykių svarbą analizavo V. Legkauskas 
(2000), tarpasmeninius santykius per organiza-

cijos klimato prizmę tyrė J. Vveinhardt (2009) ir 

kiti. 

Vis tik, darbų, kuriuose būtų nagrinėjamos 
šiame darbe aptariamų reiškinių sąsajos, rasti 

nepavyko. Nors lojalumas yra dažna bėda orga-

nizacijose ir šiam konstruktui mokslinėje lite-

ratūroje Lietuvoje skiriamas didesnis dėmesys, 
reiškinys tapatinamas su įsipareigojimu organi-
zacijai. Vis tik vadovaujantis šiame tyrime api-
brėžta lojalumo kaip elgesio organizacijos at-
žvilgiu samprata, tapatinti įsi-pareigojimo kaip 

nuostatos organizacijos atžvilgiu ir lojalumo są-

vokas nėra visiškai teisinga. 
Taigi atsižvelgiant į tokius rezultatus galima 

teigti, jog sąsajos tarp šiame darbe tiriamų kin-

tamųjų yra neaiškios ir dar mažai tyrinėtos, to-

dėl šio darbo tikslas – nustatyti tarpasmeninių 
santykių kokybės reikšmę organizacijos nario 

savimonės išreikštumui bei įvertinti pastarųjų 
veiksnių bei sociodemografinių rodiklių sąsajas 
su darbuotojų lojalumu organizacijai. Tikslui pa-

siekti išsikelti šie uždaviniai: 
1. Įvertinti sociodemografinių ypatumų svar-

bą vertinant darbe analizuojamus kintamuosius. 

2. Nustatyti kaip tarpasmeninių santykių ko-

kybė organizacijoje susijusi su organizacijos na-

rio savimone. 

3. Nustatyti kaip tarpasmeninių santykių ko-

kybė organizacijoje susijusi su darbuotojų loja-

lumu organizacijai. 

4. Nustatyti kaip organizacijos nario savimo-

nė susijusi su darbuotojų lojalumu organizacijai. 
5. Nustatyti demografinių kintamųjų sąsajas 

su darbuotojų lojalumu organizacijai. 
Tikslui bei uždaviniams įgyvendinti iškeltos 

šios hipotezės: 

1. Darbuotojai, kurie tarpasmeniniais santy-

kiais darbe patenkinti labiau, jaučiasi labiau su-

siję su įdarbinusia organizacija. 
2. Darbuotojai, kurie tarpasmeniniais santy-

kiais darbe patenkinti labiau yra lojalesni įdarbi-
nusiai organizacijai. 

3. Darbuotojai, kurie jaučiasi labiau susiję su 
įdarbinusia organizacija yra lojalesni jai. 

 

Metodika 

Tiriamieji. Tyrime dalyvavo 149 tiriamieji, 

dirbantys Lietuvoje veikiančiose įmonėse. Iš jų 
buvo 75 (50,3 %) moterys, 74 (49,7 %) vyrai. 

Tiriamųjų amžius svyravo nuo 21 iki 66 metų 
(vidurkis 38,74, st. nuokrypis 11,98). Tiriamieji 

pastarojoje organizacijoe trumpiausiai buvo dir-

bę 5 savaites, ilgiausiai-42 metus (vidurkis (sa-

vaitėmis) 604,6, st. nuokrypis (savaitėmis) 
547,19). 

Įvertinimo priemonės. Organizacijos nario 

savimonei įvertinti naudotas F. A. Mael ir L. E. 

Tetrick (1992) Identifikavimosi su socialine gru-

pe klausimynas, kurį sudarė 10 teiginių, verti-
namų Likerto skalėje nuo 1 („visiškai nesutin-

ku“) iki 5 („visiškai sutinku“) (pvz. „Įmonės, 
kurioje dirbu, sėkmė yra ir mano sėkmė“). 
Kronbacho alfa tyrime lygi 0,836. 

Tarpasmeninių santykių kokybei įvertinti nau-

dotas A. Carmeli, D. Brueller, J. E. Dutton 

(2009) ir A. Carmeli bei G. M. Spreitzer (2009) 

publikacijose pateiktas klausimynas, kurį sudarė 
28 teiginiai, vertinami Likerto skalėje nuo 1 
(„visiškai nesutinku“) iki 5 („visiškai sutinku“) 
(pvz. „Santykiai tarp manęs ir mano kolegų yra 
paremti abipusiškumu“). Klausimyno Kronba-

cho alfa tyrime lygi 0,93. 

Siekiant įvertinti darbuotojų lojalumą orga-

nizacijai, šiam tyrimui, remiantis mokslinėse 
publikacijose pateiktų metodikų, vertinant dar-
buotojų lojalumą organizacijai sudaryta skalė 
(Victor, Cullen, 1988, cit. pagal Maesschalck, 

2005, Konowsky, Organ, 1996, Lin ir kt., 2010, 

Homburg, Stock, 2000, cit. pagal Matzler, 

Renzl, 2006, Jun, Cai, Shin, 2006). Skalė apėmė 
20 teiginių, vertinamų Likerto skalėje nuo 1 
(„visiškai nesutinku“) iki 5 („visiškai sutinku“) 
arba nuo 1 („visiškai nesutinku“) iki 7 („visiškai 
sutinku“) (pvz. „Darbo metu neleidžiu laiko as-

meniniams tikslams“). Skalės Kronbacho alfa 
tyrime lygi 0,858.  

Demografiniai klausimai apėmė lytį, amžių ir 
darbo stažą pastarojoje organizacijoje.  
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Leidimai šioms metodikoms naudoti yra pa-

tvirtinti visų metodikų autorių, klausimynas pa-

rengtas bendradarbiaujant su profesionalia ver-

tėja. Taip pat visų tyrime vertintų sričių didesnis 
išreikštumas priklausė nuo didesnės skalės tei-
ginių sumos. 

Tyrimo eiga. Tyrimas atliktas dviem etapais, 

patogiosios atrankos būdu. Vienas anketas tiria-

mieji pildė internete, kitas pateiktas popieriuje. 
Tiriamieji buvo supažindinti su darbo tikslu, už-

tikrintas duomenų anonimiškumas. Pildydami 
anketas tiriamieji užtruko 15-20 minučių. Duo-

menys apdoroti SPSS 17.0 versija, hipotezėms 
patikrinti parinktas 0,05 reikšmingumo lygmuo. 
Prieš atliekant duomenų analizę, patikrintas 
duomenų tinkamumas, įvertintos skirstinių nor-
malumo sąlygos. Įvertinus Kolmogorovo-Smir-

novo, Šapiro-Vilk kriterijus, asimetrijos ir eks-

ceso koeficientus, galima daryti išvadą, jog duo-

menys yra tinkami analizei.  

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

Darbuotojų lojalumo organizacijai, organi-

zacijos nario savimonės, tarpasmeninių san-

tykių kokybės kintamųjų palyginimas pagal 

sociodemografinius ypatumus. Siekiant paly-

ginti kintamuosius sociodemografinių ypatumų 
atžvilgiu, remtasi nepriklausomų imčių vidurkių 
analize. Nustatyta, jog vyrų ir moterų rezultatai 
skiriasi statistiškai reikšmingai vertinant tarpas-

meninių santykių kokybę (t = -2,211, p = 0,029), 

organizacijos nario savimonę (t = -2,223, p = 

0,028) bei lojalumą (t = -3,697, p < 0,001). 

Vertinant kintamuosius jaunesnių (21-39 me-

tai) ir vyresnių (40-66 metai) tiriamųjų grupėse 
nustatyta, jog amžius yra reikšmingas kintama-

sis vertinant lojalumą (t = -4,106, p < 0,001), ta-

čiau tarpasmeninių santykių kokybės (t = -

0,374, p = 0,709) ir organizacijos nario savimo-

nės (t = -1,727, p = 0,086) kintamųjų vertinimui 
nėra reikšmingas. 

Analizuojant kintamųjų skirtumus dirbančių-

jų organizacijoje trumpesnį (5 savaitės-11 metų) 
ir ilgesnį (12-42 metai) laiką nustatyta, jog dar-
bo stažas statistiškai reikšmingai susijęs su skir-
tumais vertinant organizacijos nario savimonę 
(t = -2,708, p = 0,008) ir lojalumą (t = -5,187, 

p < 0,001), bet ne tarpasmeninių santykių koky-

bę (t = -1,447, p = 0,15). Taip pat vertinant visas 

sritis nustatyta, jog vyrų, vyresnių, turinčių il-

gesnį darbo stažą pastarojoje organizacijoje re-

zultatai buvo didesni nei moterų, jaunesnių dar-
buotojų bei turinčių trumpesnį darbo stažą. 

Darbuotojų lojalumo organizacijai, organi-

zacijos nario savimonės, tarpasmeninių santy-

kių kokybės kintamųjų sąsajos. Tam, kad būtų 
nustatytos kintamųjų sąsajos, remtasi Pearson 
koreliacijos koeficientu, išsamesnei analizei 
naudotas daugiamatės dispersinės analizės Ma-

nova metodas. Analizuojant kintamųjų tarpusa-

vio sąsajas nustatyta, jog egzistuoja teigiami, 
statistiškai reikšmingi bei vidutinio stiprumo ry-

šiai tarp tyrime vertintų kintamųjų. Taip didėjant 
tarpasmeninių santykių kokybės kintamajam, 
didėja organizacijos nario savimonės 
(r

2
 = 0,507) bei darbuotojų lojalumo organizaci-

jai (r
2
 = 0,633) išreikštumas, taip pat didėjant 

organizacijos nario savimonės įverčiams, didėja 
darbuotojų lojalumo organizacijai įverčiai 
(r

2
 = 0,545). 

Siekiant išsamiau išanalizuoti kintamųjų są-

sajas, atlikta daugiamatė dispersinė analizė. Pir-
muoju atveju analizuota kaip tarpasmeninių san-

tykių kokybė ir lojalumas vertinamas trijose or-

ganizacijos nario savimonės grupėse. Tiriamųjų 
organizacijos nario savimonės kintamojo duo-

menys buvo suklasifikuoti į žemo, vidutinio ir 
aukšto išreikštumo grupes remiantis taisykle 
vidurkis±0,5 st. nuokr. Nustatyta statistiškai 
reikšminga organizacijos nario savimonės kinta-

mojo įtaka priklausomiems kintamiesiems (Wilk 

= 0,684, p < 0,001), be to, šis kintamasis paaiš-

kina 17,3 % priklausomų kintamųjų dispersijos. 
Taip pat organizacijos nario savimonės kintama-

sis paaiškina 24,1 % tarpasmeninių santykių ko-

kybės ir 27,9 % darbuotojų lojalumo dispersijos 
(žr. 1 lentelę). 

Antruoju atveju analizuota kaip organizacijos 

nario savimonės ir darbuotojų lojalumo kinta-

mieji skiriasi trijose tarpasmeninių santykių 
kokybės grupėse. Remiantis rezultatais galima 

teigti, jog pastarojo veiksnio įtaka yra statistiš-

kai reikšminga (Wilk = 0,589, p < 0,001) ir jis 

paaiškina 23,2 % analizuojamų kintamųjų dis-

persijos. Taip pat tarpasmeninių santykių koky-

bės kintamasis paaiškina 28,2 % organizacijos 

nario savimonės ir 36,3 % darbuotojų lojalumo 
organizacijai kintamųjų dispersijos (žr. 1 

lentelė). 
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1 lentelė. Priklausomų ir nepriklausomų kintamųjų sąveikos rezultatai. 
Nepriklausomas kintamasis Priklausomas kintamasis F p η2 

Organizacijos nario savimonė (3grupės) 

Tarpasmeninių santykių kokybė 
darbe 

23,195 0,001 0,241 

Darbuotojų lojalumas 
organizacijai 

28,308 0,001 0,279 

Tarpasmeninių santykių kokybė darbe 
(3grupės) 

Organizacijos nario savimonė 28,697 0,001 0,282 

Darbuotojų lojalumas 
organizacijai 

41,666 0,001 0,363 

Darbuotojų lojalumą organizacijai progon-

zuojančių veiksnių analizė. Siekiant išsiaiškinti 
darbuotojų lojalumą organizacijai formuojan-

čius veiksnius, atlikta tiesinė regresinė analizė. 
Regresijos lygtis parodė, jog darbuotojų lojalu-

mui organizacijai prognozuoti įtakos turi tarpas-

meninių santykių kokybė (β = 0,48, t = 6,611, 

p < 0,001) ir organizacijos nario savimonė 
(β = 0,302, t = 4,162, p < 0,001). Kintamieji pa-

aiškino 46 % darbuotojų lojalumo variacijos. 
Tarpasmeninių santykių kokybės kintamasis pa-

aiškino 39,6 % darbuotojų lojalumo variacijos, 
organizacijos nario savimonė papildomai dar 
6,4 % darbuotojų lojalumo organizacijai varia-

cijos. Taigi, galima teigti, jog didesnis darbuo-

tojų lojalumas priklauso nuo didesnio pasiten-

kinimo tarpasmeninių santykių kokybe ir labiau 
išreikštos organizacijos nario savimonės, o di-
desnę įtaką prognozuojant darbuotojų lojalumą 
organizacijai turi tarpasmeninių santykių koky-

bė.  
Mokslinėje literatūroje galima aptikti, kad 

demografiniai kintamieji taip pat gali būti svar-
bus veiksnys vertinant darbuotojų lojalumą or-
ganizacijai, todėl į analizę įtraukti ir šiame ty-

rime stebėti demografiniai kintamieji: lytis, am-

žius, darbo stažas pastarojoje organizacijoje, 
analizė pakartota. Galutinė regresijos lygtis pa-

rodė, jog darbuotojų lojalumui organizacijai 
prognozuoti įtakos turi tarpasmeninių santykių 
kokybė (β = 0,465, t = 7,155, p < 0,001), amžius 
(β = 0,335, t = 5,877, p < 0,001), organizacijos 

nario savimonė (β = 0,263, t = 4,011, p < 0,001). 

Lytis (β = 0,02, t = 0,332, p = 0,74) ir darbo 

stažas (β = 0,079, t = 0,828, p = 0,409) prog-

nozuojant darbuotojų lojalumo variaciją reikš-

mingumo neturėjo. Trys į lygtį patekę kintamieji 
paaiškino 57,4 % darbuotojų lojalumo variaci-
jos. Tarpasmeninių santykių kokybės kintamasis 
paaiškino 39,7 % darbuotojų lojalumo variaci-
jos, amžius papildomai paaiškino 12,8 % ir or-

ganizacijos nario savimonė dar 4,9 % darbuoto-

jų lojalumo organizacijai variacijos. Apibendri-
nant galima pasakyti, kad didesnis darbuotojų 
lojalumas priklauso nuo didesnio pasitenkinimo 

tarpasmeninių santykių kokybe, labiau išreikštos 
organizacijos nario savimonės ir vyresnio am-

žiaus. Didžiausią įtaką prognozuojant darbuoto-

jų lojalumą organizacijai daro tarpasmeninių 
santykių kokybė.  

Taigi reikia pastebėti, jog tarpasmeniniai san-

tykiai, jų kokybė organizacijose yra svarbus 
veiksnys, lemiantis organizacijos nario savimo-

nę bei lojalumą organizacijai. Taip orientacija į 
tarpasmeninius santykius gali tapti svarbiu as-

pektu organizacijoms, neišgalinčioms kurti mo-

tyvacinės sistemos, paremtos materialinių porei-
kių tenkinimu. Vis tik darbuotojo poreikių ir 
motyvų kompleksiškumas neleidžia daryti baig-

tinių išvadų apie darbe aptartų kintamųjų svarbą 
bei sąsajas. Dėl šios priežasties reikalingi toli-

mesni tyrimai, kurie apimtų daugiau konstruktų 
dinamiką lemiančių veiksnių. 

 

Išvados 

Šiame darbe buvo siekta išsiaiškinti darbuo-

tojų lojalumą organizacijai formuojančių nema-

terialiųjų veiksnių – tarpasmeninių santykių ko-

kybės, organizacijos nario savimonės ir sociode-

mografinių ypatumų sąsajas. Remiantis empiri-
nio tyrimo rezultatais galima daryti šias išvadas: 

1. Egzistuoja ryšys tarp tarpasmeninių santy-

kių kokybės ir organizacijos nario savimonės. 
Tai rodo, jog darbuotojai, kurie tarpasmeninius 

santykius vertina kaip labiau kokybiškus, jau-

čiasi labiau susiję su įdarbinusia organizacija. 
2. Nustatytas ryšys tarp tarpasmeninių santy-

kių kokybės ir darbuotojų lojalumo organiza-

cijai. Patvirtinti tyrėjų duomenys, jog tarpasme-

ninių santykių kokybė lemia darbuotojų norą 
priklausyti įdarbinusiai organizacijai aktyviai 
prisidedant prie sėkmės. 
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3. Labiau išreikšta organizacijos nario savi-
monė susijusi su didesniu darbuotojų lojalumu 
organizacijai. Tai rodo, jog kuo labiau darbuo-

tojai jaučiasi susiję su įdarbinusia organizacija, 

tuo labiau nori joje likti ir prisidėti prie jos ge-

rovės. 
4. Analizuojant demografinių charakteristikų 

svarbą nustatyta, jog tik amžius reikšmingai su-

sijęs su darbuotojų lojalumui organizacijai. Taip 

vyresni darbuotojai yra lojalesni įdarbinusiai or-

ganizacijai.  

5. Empirinio tyrimo duomenimis patvirtinta 

nematerialiųjų veiksnių reikšmė darbuotojų lo-

jalumui, kas rodo, jog praktijoje pravartu skirti 

daugiau dėmesio tarpasmeniniams santykiams, 
organizacijos nario savimonei bei jaunesnių dar-
buotojų įtraukimui į organizacijos veiklą. 
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Good interpersonal relations between colleagues at work, organizational identification and loyalty to the 

organization are some of the most important issues in human resources management, individual and group 

results, as well as functionality, survival and competitive ability of the organization in the market depend on 

resolutions of these issues. Nevertheless, there is obviously a lack of researches analyzing interaction 

between these fields in Lithuania, and the phenomena themselves are not unambiguously defined. Thus, the 

objective of this research is to determine the influence of quality of interpersonal relations on expression of 

consciousness of a member of the organization and to evaluate the connection of these factors and 

demographic indicators with loyalty of employees to the organization. Questionnaires of F. A. Mael, L. E. 

Tetrick (1992), A. Carmeli, D. Brueller, J. E. Dutton (2009), A. Carmeli bei G. M. Spreitzer (2009) and 

sociodemographic questions were used to meet the objective, loyalty to the organization was measured using 

a scale designed for this research. 149 employees on Lithuanian enterprises participated in the research. It 

was disclosed that greater satisfaction with the quality of interpersonal relations was related to expressed 

consciousness of a member of the organization, and greater loyalty of employees depends on greater 

satisfaction with the quality of interpersonal relations at work, better expressed consciousness of a member 

of the organization and older age. 



Jaunųjų mokslininkų psichologų darbai, (2), 2013 

77 

 

 

EKSPRESYVAUS RAŠYMO TAIKYMO GALIMYBĖS IŠEMINE ŠIRDIES LIGA 
SERGANTIESIEMS 

 

Raimonda Petrolienė, dr. Liuda Šinkariova 

Vytauto Didžiojo universitetas 

raimonda.lukosiunaite@gmail.com  

 

Ekspresyvus rašymas – tai rašymo metodas, kuriuo siekiama padėti žmonėms atskleisti savo išgyve-

nimus, susijusius su traumine patirtimi. Slegiančių įvykių išdėstymas rašant popieriuje yra susijęs 
su fizinės bei psichosocialinės sveikatos gerėjimu. Sergantieji išemine širdies liga dažnai patiria 
skausmingus išgyvenimus, susijusius su savo sveikata ir ateities perspektyvomis, tačiau retam jų pa-

vyksta tai tinkamai įveikti. Taigi pagrindinis šio tyrimo tikslas – išnagrinėti ekspresyvaus rašymo 
taikymo galimybes išemine širdies liga sergantiems pacientams. Siekiant jį įgyvendinti buvo vykdyta 
literatūros šaltinių paieška duomenų bazėse Ebsco, PubMed, Science Direct, SAGE bei atlikta jų 
analizė. Literatūros apžvalga parodė, kad ekspresyvus rašymas teigiamai veikia tiek sveikų, tiek ir 
įvairiomis ligomis sergančių žmonių fizinę bei psichologinę sveikatą. Remiantis ekspresyvaus rašy-

mo veikimo mechanizmo teorijomis bei tyrimais, rodančiais metodo efektyvumą sveikatos būsenoms 
gerinti, galima kelti prielaidą, kad ši intervencija yra taikytina širdies liga sergantiems pacientams. 
 

Ekspresyvus rašymas – tai James William 

Pennebaker ir Sandra Klihr Beal nuo 1986m. 

išvystytas metodas, kuriuo, panaudojant rašymą, 
siekiama padėti žmonėms atskleisti savo išgyve-

nimus, susijusius su traumine patirtimi (Penne-

baker, Beal, 1986). Kadangi slegiančių įvykių 
išdėstymas rašant popieriuje yra susijęs su fizi-
nės bei psichosocialinės sveikatos gerėjimu 
(Pennebaker, Beal, 1986), o sergantieji išemine 
širdies liga dažnai patiria, tačiau nesugeba 
įveikti jų gyvenime pasitaikančių skausmingų 
išgyvenimų, tikėtina, kad ši intervencija būtų 
efektyvus jų fizinės bei psichosocialinės sveika-

tos gerinimo metodas. Atliktų tyrimų rekomen-

dacijos (Bartašiūnienė, 2010) bei ateities tyrimų 
tendencijos (Manzoni ir kt., 2011) rodo, jog eks-

presyvaus rašymo taikymo galimybės išemine 
širdies liga sergantiesiems yra aktuali mokslinė 
bei praktinė tematika. Pagrindinis šio tyrimo 
tikslas – išnagrinėti ekspresyvaus rašymo taiky-

mo galimybes išemi-ne širdies liga sergantiems 
pacientams.  

 

Metodika 

Siekiant išsiaiškinti ekspresyvaus rašymo tai-
kymo galimybes išemine širdies liga sergan-

tiesiems buvo atlikta literatūros šaltinių analizė. 
Paieška, naudojant raktinius žodžius „ekspre-

syvus rašymas“, „kardio“, „pacientai“, buvo 
atliekama tokiose duomenų bazėse kaip Ebsco, 
PubMed, Science Direct, SAGE. Atrinkti tie 

literatūros šaltiniai, kuriuose buvo aprašomas 
ekspresyvaus rašymo taikymas pacientų psicho-

socialinės bei fizinės sveikatos gerinimui. 

 

Rezultatai ir jų aptarimas 
Ekspresyvus rašymas yra nesudėtinga, leng-

vai administruojama, nereikalaujanti didelių lai-
ko, materialinių bei žmogiškųjų resursų psicho-

loginė intervencija (Bartašiūnienė, 2010). Susi-
dūrus su didelę įtampą keliančiais gyvenimo 

įvykiais, skaudžiausių minčių bei jausmų už-

rašymas popieriuje gali būti naudingas metodas, 
padedantis saugoti ar gerinti sveikatą, gerovę ir 
bendrąjį funkcionavimą (Frattaroli, 2006). Iše-

minės širdies ligos diagnozavimas, nesugebėji-
mas su tuo susitaikyti ar nemokėjimas adaptuo-

tis prie pasikeitusios sveikatos būklės taip pat 
gali būti įtampą keliantys veiksniai. Ekspresy-

vaus rašymo veikimo mechanizmas ir poveikis, 
susijęs su teigiamais sveikatos pokyčiais, yra 
aiškinami skirtingai, priklausomai nuo to, kokio 

požiūrio laikosi tyrėjai. J. W. Pennebaker ir S. 
K. Beal (1986) rėmėsi kitų autorių tyrimais, 
kuriais buvo nustatyta, jog su trauminiais išgy-

venimais susijusių jausmų, minčių slopinimas, 
veido išraiškos bei kalbos kontrolė ilgainiui iš-

šaukia somatinius negalavimus bei sveikatos 

problemas, o emocinės traumos įvardijimas žo-

džiais, priešingai, yra naudingas sveikatai. Tyri-
nėjant sąsajas tarp sveikatos ir po traumų pasi-
reiškiančio slopinančio elgesio paaiškėjo, kad 
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patirtų išgyvenimų įvardijimas žodžiais rašymo 
užsiėmimų metu teigiamai veikia sveikatą ir šie 
teigiami sveikatos pokyčiai yra ilgalaikiai (Pen-

nebaker, Beal, 1986). Taigi ekspresyvaus rašy-

mo pradininkai pasiūlė empiriškai pagrįstą mo-

delį, susiejantį slopinimą, atsiskleidimą ir svei-

katą (Pennebaker, Beal, 1986). Intervencijos 
metu nuslopinti išgyvenimai yra iškeliami į są-

monę apie juos galvojant ir rašant, o tai padeda 
pačiam žmogui atsiskleisti ir išsilaisvinti nuo 
slegiančių jausmų ir minčių. Tokiu būdu sveiki-
mas darosi spartenis ir gerėja adaptacija prie li-
gos. Diagnozavus išeminę širdies ligą pacientai 
yra linkę užsisklęsti savyje ir kankintis su savo 
sunkiais trauminiais išgyvenimais. Tokie žmo-

nės pasižymi ligos neigimu, ilgalaikiu emocijų 
slopinimu, vengimu kalbėti apie juos slegian-

čius išgyvenimus, dėl ko ilgainiui ima blogėti jų 
fizinė bei psichologinė būsena ir santykiai su 
aplinkiniais. Siekiant šių pacientų fizinės bei 
psichosocialinės sveikatos gerėjimo, jiems yra 
būtina priimtinais būdais ventiliuoti susikaupu-

sias slegiančias mintis bei emocijas.  
Tyrėjai tik neseniai pradėjo sistemiškai tirti 

struktūruoto ekspresyvaus rašymo taikymą sie-

kiant gerinti psichologinę bei fizinę sveikatą 
(Smyth ir kt., 2008). Metodas vis dažniau taiko-

mas kaip psichosocialinė intervencijos priemo-

nė, pasiteisinanti kaip efektyvus ir teigiamai 
žmonių nuotaiką veikiantis metodas, todėl klini-
kinėje srityje dirbantys specialistai yra vis daž-

niau skatinami naudoti ekspresyvų rašymą tiek 
terapijos metu, tiek ir už jos ribų (Smyth ir kt., 

2008). Ši intervencijos priemonė teigiamai vei-
kia sveikų (Pennebaker, Beal, 1986; Langens, 

Schüler, 2005; Romero, 2008; Moore, Brody, 

2009) ir įvairiomis ligomis sergančių (Gidron ir 
kt., 2002; Beckwith-McGuire ir kt., 2005; 

Koopman ir kt., 2005; Jones ir kt., 2010) žmo-

nių fizinę bei psichologinę sveikatą. Ekspresy-

vus rašymas stebimas kaip veiksmingas metodas 
siekiant pagerinti ir lėtinėmis ligomis sergan-

čiųjų fizines ir psichosocialines būsenas. Ištirta, 
kad šios intervencijos atlikimas padeda mažinti 
astma ir reumatoidiniu artritu sergančiųjų ligos 
simptomų pasireiškimą bei atrandamos sąsajos 
tarp intervencijų atlikimo dažnumo ir ligos sun-

kumo laipsnio mažėjimo (Smyth ir kt., 1999). 

Pastebėta, kad ekspresyvaus rašymo taikymas 
vėžiu sergantiems pacientams ne tik gerina jų 

psichologinę būseną, bet ir teigiamai veikia šir-
dies susitraukimų dažnio pastovumą (Low ir kt., 

2006). Išeminė širdies liga paprastai siejama su 
tokiais rizikos faktoriais kaip padidėjęs kraujo 
spaudimas, žema gyvenimo kokybė, depresija, 

nerimas ir psichologinis stresas (Manzoni ir kt., 

2011). Nors nėra daug įrodymų, jog ekspresyvus 
rašymas yra sėkmingai taikomas išemine širdies 
liga sergantiesiems (Bartašiūnienė, 2010, Man-

zoni ir kt., 2011), tačiau randami tokie tyrimai, 
kurie atskleidžia teigiamą metodo poveikį regu-

liuojant įvairiomis lėtinėmis ligomis sergančiųjų 
arterinį kraujo spaudimą (Beckwith McGuire ir 

kt., 2005; Bartašiūnienė, 2010; Manzoni ir kt., 

2011), emocines būsenas (Bartašiūnienė, 2010) 
bei kitus minėtus išeminės širdies ligos rizikos 

faktorius (Manzoni ir kt., 2011). Vis dėlto, tenka 

pripažinti, jog ne visi tyrėjai ekspresyvų rašymą 
pripažįsta kaip veiksmingą metodą. Kai kurie 
teigia, kad tai yra pernelyg specifiška interven-

cijos priemonė, nes naudinga tik tam tikroms 

imtims (Solano ir kt., 2007), kiti – jog tai nepri-

taikoma sveikatai gerinti, nes metodo įtaka jai 
yra arba maža, arba nėra jokios (Mogk ir kt., 

2006).  

 

Išvados 

Ekspresyvus rašymas galėtų būti naudojamas 
kaip intervencijos priemonė lėtinėmis ligomis, 
kurioms priskiriama ir išeminė širdies liga, 
sergantiesiems tiek klinikinėje praktikoje, tiek ir 
kaip savipagalbos priemonė, taikytina indivi-
dualiai bei grupėse. Atsižvelgiant į metodo vyk-

dymo metu atsirandančią galimybę susieti žmo-

gaus išgyvenimų slopinimą, atsiskleidimą bei 
sveikatą ir išemine širdies liga sergančiųjų 
specifiką, galima kelti prielaidą, jog jis yra tin-

kamas tokio pobūdžio pacientams. Ekspresy-

vaus rašymo privalumas yra tai, kad jis nesudė-

tingas, lengvai administruojamas, nereikalau-

jantis didelių laiko ar materialinių sąnaudų. 
Nors daugumos nagrinėtų tyrimų rezultatai tvir-
tina, jog ši intervencijos priemonė yra susijusi 
su teigiamais išeminės širdies ligos rizikos fak-

torių pokyčiais, tačiau egzistuojančios priešta-

ringos nuomonės rodo, kad reikalingi empiriniai 

ekspresyvaus rašymo poveikio sveikatai tyrimai 
specifinėse populiacijose, tokiose kaip išemine 
širdies liga sergantieji.  
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APPLICATION OF EXPRESSIVE WRITING ON ISCHEMIC HEART DISEASE PATIENTS  
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Expressive writing – it‘s a writing method, that aims to help people to reveal their feelings related to their 

traumatic experience. When stressful events are being documentated on paper physical and psychosocial 

health begins to improve. Patients with coronary heart disease often suffer from pain-ful experiences related 

to their health and future prospects, however few of them manage to cope with it. So the main goal of this 

study is to evaluate the use of expressive writing capabilities for ischemic heart disease patients. To achieve 

this goal literature search in data bases Ebsco, Pub-Med, Science Direct, SAGE and review was done. 

Literature review showed that expressive writing improves physical and psychosocial health of healthy and 

sick people. On the basis of this method‘s working mechanism and studies showing the effectiveness of the 
method for improving health state it is possible to assume that expressive writing is applicable to ischemic 

heart disease patients. 
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Pranešime pateikiami eksperimento, kurio tikslas - išsiaiškinti, kaip įsipareigojimas organizacijai 
siejasi su darbuotojų fiziologine reakcija į komentarus apie savo bei konkurentų organizacijas, re-

zultatai. Tyrime dalyvavo 32 vienos organizacijos darbuotojai (6 vyrai ir 26 moterys). Tiriamųjų 
amžius nuo 23 iki 62 metų. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog tie darbuotojai, kurių reakcija buvo sta-

tistiškai reikšminga, reaguodavo į komentarus tiek apie savo, tiek apie konkurentų organizaciją, ta-

čiau būtent emocinis įsipareigojimas buvo reikšmingai susijęs su didėjančia reakcija į teigiamus ko-

mentarus apie savo organizaciją.  
 

Šiuo metu Lietuvoje ir visame pasaulyje 
vykstanti sparti visuomenės fragmentacija ir 
staigiai besikeičiantis socialinis ir kultūrinis 
kontekstas žmonėms sukelia daug nerimo ir 

abejonių ne tik savo gyvenimo prasmės, bet ir 
savo darbo įprastinimo, vertinimo klausimais. 
Organizacijoje atsispindi visuomenėje esančios 
skirtingos socialinės grupės, kurios remiasi 
žmonių tautybe, rase, ekonominiu statusu, pro-

fesija, lytimi, religija ir pan. Priklausymas įvai-
rioms socialinėms grupėms veikia žmonių so-

cialinio identiteto formavimąsi, daro įtaką jų 
emocinei būklei bei elgesiui (Grice ir kt., 2002). 

S. Worchel ir kt. (1998) teigia, kad ridenti-

fikavimosi su grupe stiprumas turi įtakos grupės 
darbo produktyvumui. Todėl itin svarbiu aspek-

tu šiuolaikinėse organizacijose tampa įsipareigo-

jimas (lojalumas) savo organizacijai.  

Darbuotojų įsipareigojimas organizacijai tyri-
nėjamas jau kelis dešimtmečius. Įsipareigojimas 
organizacijai apibūdinamas kaip prisirišimas ir 
atsidavimas organizacijai; priklausomybės pas-

kelbimo jausmas, išsireiškiantis kaip „noras pa-

silikti“ (Petkevičiūtė, Kalinina, 2004). O’Dris-

coll M. P. ir  Randall D. M. (1999) nurodo, kad 

individas gali būti įsipareigojęs darbui ir tai 
atspindi jo emocinį -psichologinį susitapatinimą 
su specifiniu, konkrečiu darbu. Darbuotojų įsi-
pareigojimas gali būti suvokiamas kaip atsi-

davimas organizacijai, savo tikslų ir organiza-

cijos tikslų sutapatinimas ir pasiaukojimas var-
dan jų, ištikimybė kritiniu organizacijai laikotar-

piu, darbas ne vien dėl atlyginimo, teigiama at-
mosfera darbe ir kt. (Marčinskas, Diskienė, 
2007).  

Mokslinėje literatūroje dažniausiai minima J. 
Meyer ir J. Allen įsipareigojimo organizacijai ti-
pologija, pagal kurią įsipareigojimas gali būti 
emocinis, normatyvinis ir tęstinis. Emocinis įsi-
pareigojimas siejamas su asmens tapatinimusi 

su organizacija, įsitraukimu į jos gyvenimą, di-
džiavimusi ja, jos tikslų bei vertybių priėmimu. 
Normatyvinis įsipareigojimas siejamas su as-

mens pareigos jausmu likti organizacijoje, ku-

rios susiformuoja iš tam tikrų visuomenių nor-
mų, kurios įpareigoja darbuotoją likti organi-
zacijoje. Tęstinis įsipareigojimas siejamas su 

pasverta išėjimo / likimo organizacijoje kaina. 

Jis remiasi ekonominiais apskaičiavimais ar li-
kimas organizacijoje yra finansiškai naudingas. 
Šis trijų elementų tarpusavio santykis kiek-

vienam darbuotojui yra individualus. Taigi įsi-
pareigojimas organizacijai yra svarbus faktorius, 

kuris formuoja darbuotojo požiūrio į savo orga-

nizaciją bei pasilikimo organizacijoje sąryšį.  
Dažniausiai įsipareigojimo tyrimai atliekami 

siejant juos su įvairiais aspektais, tačiau kyla 
klausimas, ar įsipareigojimas organizacijai gali 
sietis ir su fiziniu atsaku į visuomenėje esančią 
subjektyvią nuomonę apie jų organizaciją? Kiek 
aplinkinių požiūris į tavo darbovietę gali 
paveikti ir darbuotojo įsipareigojimą savo 
organi-zacijai? Todėl šio tyrimo tikslas yra 
išsiaiškinti, kaip įsipareigojimas organizacijai 
siejasi su dar-buotojų fiziologine reakcija į 
komentarus apie savo bei konkurentų 
organizacijas.  

Atsakydami į keliamus klausimus, remsimės 
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2012 metais atlikto tyrimo duomenimis
7
. Tyrime 

siekta patikrinti šias sąsajas: 
1. Asmeninių pažiūrų sutapimas su organi-

zacijos pažiūromis susijęs su didžiavimusi savo 
organizacija, didesniu bendradarbiavimu, darbo 

atlikimo kokybe bei pasitikėjimu organizacija. 
2. Stipresnė reakcija į neigiamą kritiką savo 

organizacijos atžvilgiu susijusi su veiksmų, ku-

rių jie imasi reaguodami į kritiką, aktyvumu. 

3. Stipresnį įsipareigojimo jausmą turinčių 
darbuotojų odos aktyvumas į komentarus apie 
savo organizaciją bus didesnis nei apie kon-

kurentų. 
 

Metodika 

Tiriamieji ir tyrimo procedūra. Tyrime daly-

vavo 32 vienos organizacijos darbuotojai (6 

vyrai ir 26 moterys). Tiriamųjų amžius nuo 23 
iki 62 metų, amžiaus vidurkis – 33,13 m., SD = 

10,21. Visų darbuotojų išsilavinimas – aukštasis 
universitetinis. 4 iš 32 darbuotojų dirba ir kitoje 
darbovietėje. Vidutinė tiriamųjų darbo trukmė – 

4,93 metai, SD = 5,03m. 

Įvertinimo priemonės. Tyrimui buvo naudo-

jamas N. J. Allen ir J. P Meyer Įsipareigojimo 
organizacijai klausimynas. Teiginiai vertinami 7 

balų Likert tipo skale, kur 1 reiškia „visiškai 
nesutinku“, o 7 – „visiškai sutinku“. Taip pat ti-
riamiesiems buvo pateikti 7 atviri bei 5 uždari 
(kiek asmeninės pažiūros sutampa su organiza-

cijos; didžiavimasis savo organizacija; bendra-

darbiavimas; darbo atlikimo kokybė) papildomi 
klausimai apie jų organizaciją. Užpildžius klau-

simynus, tiriamiesiems buvo pateiktas ekspe-

rimentas (PowerLab 26T įranga), kurio metu 
darbuotojams buvo pateikta 10 teigiamų bei 10 
neigiamų komentarų apie jų bei konkurentų 
organizaciją (iš viso 20 stimulų, išdėstytų atsi-
tiktine seka). Eksperimento metu buvo matuo-

jamas tiriamųjų odos aktyvumo atsako stipru-

mas (electrodermal response, EDR).  

Duomenų analizė. Tyrimo duomenys buvo 

analizuojami statistiniu paketu SPSS v.19. Pasi-

rinktas reikšmingumo lygmuo – 0,05. Atlikta 

statistinė duomenų analizė: apskaičiuoti dažniai, 
vidurkiai, standartiniai nuokrypiai. Empirinio 

skirstinio palyginimui buvo naudojamas Shapi-

ro-Wilk kriterijus. Statistinės išvados tikrintos 

                                                 
7 Tyrimą finansavo Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. PRC-

63/SMP12-168) 

patikrinus duomenų pasiskirstymą pagal norma-

lųjį skirstinį: parametriniais (Pearson tiesinės 
koreliacijos koeficientas) bei neparametriniais 

(Spearman ranginės koreliacijos koeficientas) 
kriterijais.  

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

Pirmosios prielaidos analizė parodė, jog kuo 
labiau darbuotojai įvertino, jog jų asmeninės pa-

žiūros sutampa su jų organizacijos, tuo labiau 
stiprėja didžiavimasis organizacija (r(32) = 

0,624, p < 0,001) ir bendradarbiavimas (r(32) = 

0,477, p = 0,006), didėja darbo atlikimo kokybė 
(r(32) = 0,377, p = 0,033) ir pasitikėjimas savo 
organizacija (r(32) = 0,590, p < 0,001). Tokios 

sąsajos patvirtina, jog darbuotojų asmeninių pa-

žiūrų sutapimas su savo darbovietės skleidžia-

momis vertybėmis ir tikslais yra svarbus aspek-

tas, kuris skatina darbuotojus užmegzti stiprų 
ryšį su savo organizacija.  

Tiriamieji taip pat vertino savo elgesį susi-
dūrus su įvairaus pobūdžio komentarais apie sa-

vo organizaciją. Rasta, jog kuo stipriau darbuo-

tojas reaguoja į kritiką savo darbovietės atžvil-
giu, tuo dažniau imasi veiksmų (pavyzdžiui, 
komentuoja patys) (r(32) = 0,406, p = 0,021). 

Tai galima sieti su tuo, jog įsipareigojimas gali 
būti svarbus faktorius, kuris formuoja ar dar-

buotojai palieka savo organizaciją arba išreiškia 
savo balsą (Hirschman, 1970) 

 

1 lentelė. Reakcijų į teigiamų ir neigiamų ko-

mentarų apie savo bei konkurentų organizaciją 
koreliacijos  

Komentarai 
Teig. 

org. 

Neig. 

org. 

Teig. 

konk. 

org. 

Neig. 

konk. 

org. 

Teig. org. - 0,724 0,727 0,665 

Neig. org. 0,724 - 0,703 0,852 

Teig. konk. 

org. 
0,727 0,703 - 0,742 

Neig. konk. 

org. 
0,665 0,852 0,742 - 

p ≤ 0,001 

 

Tikrinant trečiosios prielaidos kintamųjų ry-

šius nustatyta, jog tie tiriamieji, kurie reagavo į 
komentarus, reagavo statistiškai reikšmingai į 
neigiamus ir teigiamus komentarus tiek apie sa-

vo, tiek apie konkurentų organizaciją (1 lent.), 
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tačiau tik didėjantis emocinis įsipareigojimas 
buvo statistiškai reikšmingai susijęs su tei-

giamais komentarais apie jų organizaciją (r(32) 
= 0,350, p = 0,049).  

Apibendrinus rezultatus galime teigti, jog iš 
įsipareigojimo rūšių išryškėjo emocinio įsiparei-
gojimo svarba. Įdomu ir tai, jog tie darbuotojai, 
kurie reagavo į stimulinę medžiagą, jie reagavo 

tiek į komentarus apie savo, tiek apie konku-

rentų organizaciją.  
 

Išvados 

Įsipareigojimui organizacijai itin domimasi 

sparčių ekonominių pokyčių metu, kai organiza-

cija siekia sukurti palankias sąlygas savo dar-
buotojams. Asmeninių pažiūrų sutapimas su or-

ganizacijos taip pat yra svarbus faktorius tiek 

organizacijai, tiek patiems darbuotojams. Nors 

teigiama, jog visų trijų įsipareigojimo rūšių san-

tykis yra individualus, tačiau tik emocinis įsipa-

reigojimas buvo susijęs su stiprėjančia reakcija į 
teigiamus komentarus apie savo organizaciją. 
Galbūt šis ryšys išryškėjo dėl to, jog emocinis 
įsipareigojimas yra susijęs su susitapatinimu su 
organizacija, o teigiami atsiliepimai susiję su 
teigiamu savęs vaizdu. 
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This paper presents the results of an experiment, which aim was to find out how organizational commitment 

is related with physiological reaction to the comments about employee’s and its competitors' organizations. 
The study involved 32 employees of the same organization (6 men and 26 women), aged from 23 to 62 years. 

The results showed that, if the employees responded to the comments, he or she responded to their 

organization and to theirs competitors, but it was the emotional commitment which was significantly related 

with the increasing reaction of the positive comments about their organization. 
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Patyriminės grupės tapo plačiausiai paplitusia grupių vedančiųjų mokymo forma, siekiančia atitikti 
grupių vedančiųjų parengimui keliamus reikalavimus. Nepaisant didėjančio šių grupių populiarumo 
mokymo programose, vieningo požiūrio į jas nėra. Vieni autoriai pabrėžia šių grupių privalumus, 

kiti atkreipia dėmesį į juose kylančius sunkumus. Šio darbo tikslas yra identifikuoti ir struktūruotai 
aprašyti, kaip grupių vedančiųjų rengimo programos dalyviai suvokia šias grupes savo mokymosi 
pradžioje. Tyrime dalyvavo 8 tarptautinės grupinės terapijos mokymų programos dalyviai. Tyrimas 
buvo organizuojamas ir atliekamas remiantis indukcinės teminės analizės principais ir 
reikalavimais. Analizuojant turimus duomenis šios grupės dalyvių patyrime iškilo dvi pagrindinės 
temų grupės, kurios yra aptariamos šiame darbe: painiava dėl grupės tikslų ir santykiai su kitais 
dalyviais, grupių vedančiaisiais ir supervizoriais.  
 

Daugelis grupinės terapijos teoretikų ir prak-

tikų (pvz., Yalom, Leszcz, 2005; DeLucia ir kt. 

1989; Brabender ir kt. 2004) bei tokius specia-

listus rengiančių ir akredituojančių organizacijų 
(pg. Shumaker ir kt., 2011) be didaktinių moky-

mo būdų akcentuoja profesionalių grupės ve-

dančiųjų darbo stebėjimą, nuoseklią ir kruopščią 
besimokančiojo savarankiškai vedamų grupių 
profesinę priežiūrą, asmeninę dalyvavimo gru-

pėje patirtį bei asmeninės terapijos svarbą gru-

pių vedančiųjų rengimo programose. Todėl pa-

tyriminės grupės tapo plačiausiai paplitusia gru-

pių vedančiųjų mokymo forma, siekiančia ati-
tikti šiuos reikalavimus (Shumaker ir kt., 2011; 

Anderson, Price, 2001; Merta ir kt., 1993). 

Tokiose grupėse dalyviai asmeninio patyrimo 
dėka skatinami suvokti grupėse vykstančius pro-

cesus bei kitus bendrus grupės formavimosi ir 
darbo aspektus, geriau suprasti eilinių grupės 
dalyvių išgyvenimus ir grupės vedančiojo įtaką 
(Yalom, Leszcz, 2005). 

Nepaisant vis didėjančio šių grupių populia-

rumo mokymo programose (Shumaker ir kt., 

2011; Markus, King, 2003; Merta ir kt., 1993), 

vieningo požiūrio į jas nėra. Vieni autoriai (pvz., 
Yalom, Leszcz, 2005; Geller ir kt., 2005) 

atskleidžia šių grupių privalumus, susijusius su 
savo elgesio grupėje įsisąmoninimu. Kiti au-

toriai atkreipia dėmesį į dvigubų ryšių, konku-

rencijos ir kitus sunkumus, iškylančius besimo-

kantiems šiose grupėse (Anderson, Price, 2001; 

Merta ir kt., 1993).  

Lennie (2007), kviesdama gilinti šiose grupė-

se vykstančių procesų supratimą, pažymi, jog 
optimistinis požiūris į patyrimines grupes mo-

kymosi kontekste tiesiog gali kilti iš jų domi-
navimo mokymų programose ir empirinių tyri-
mų stygiaus. Ji rašo, jog plačiai plintantis šių 
grupių taikymas ir stiprūs jose kylantys išgyve-

nimai yra sistemingų empirinių tyrimų reikalau-

jantis reiškinys ir stebisi, kiek daug autorių 
nurodo šių tyrimų stoką. 

Aprašomas tyrimas yra platesnio patyriminių 
grupių mokymosi kontekste tyrinėjimo dalis ir 
jo tikslas yra identifikuoti bei struktūruotai apra-

šyti, kaip grupių vedančiųjų rengimo programos 
dalyviai suvokia šias grupes savo mokymosi 
pradžioje.  

 

Metodika 

Tyrimas buvo organizuojamas ir atliekamas 

remiantis kokybinių tyrimų principais bei reika-

lavimais. Tyrimui pasirinktas Braun ir Clarke 

(2006) siūlomas teminės analizės metodas. Vie-

nas iš jo privalumų yra lankstumas, siejamas su 
gebėjimu atitikti įvairiems teoriniams požiū-

riams. Teminės analizės pagalba kokybinio tyri-

mo duomenyse yra identifikuojamos, analizuo-

jamos ir pristatomos juose iškylančios temos 
(Boyatzis, 1998). Atsižvelgiant į šiame darbe 
keliamus tikslus buvo pasirinkta indukcinė temi-
nė analizė.  

Tyrimui pasirinkti Humanistinės ir egzis-

tencinės psichologijos instituto Grupinės terapi-
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jos mokymo programos dalyviai. Šis tyrimas 
apima dalį pirmojo šios programos etapo, kuria-

me, be teorinių paskaitų, programos dalyviai da-

lyvauja trijose patyriminėse grupėse, kurias ve-

da patyrę grupių vedantieji ir psichoterapeutai. 

Grupės darbą stebi du programos supervizoriai. 
Šios patyriminės grupės trunka tris dienas. Dar-
bas vyksta intensyviai: per dieną būna keturios 
1,5 valandos trukmės sesijos, po kurių vyksta 2 
valandų grupės darbo ir dinamikos aptarimas. 
Aptarimo metu grupės dalyviai, vedantieji ir su-

pervizoriai pateikia savo požiūrius į grupėje 
vykstančius procesus. Interviu vyko pasibaigus 
antrajai patyriminei grupei. 

Tyrimo dalyviai. Tyrime dalyvavo visi vienos 

mokymų grupės dalyviai, t.y. 8 asmenys: 1 vy-

ras ir 7 moterys, kurių amžius nuo 29 iki 48 me-

tų (amžiaus vidurkis 38 metai). 6 dalyviai turi 
psichologinį išsilavinimą, po vieną – gydytojo-

psichiatro ir socialinio darbuotojo. Du pro-

gramos dalyviai nėra turėję jokios grupių vedi-
mo patirties. 4 dalyviai yra atvykę iš Rusijos, 1 
iš Latvijos ir 3 iš Lietuvos.  

Tyrimo eiga. Tyrimo duomenys buvo renka-

mi pusiau struktūruotu interviu. Tyrimo dalyvių 
buvo prašoma papasakoti, koks jiems buvo da-

lyvavimas patyriminėje grupėje, ko jie iš jos ti-
kėjosi, kaip priima patyriminės grupės darbo ap-

tarimą. Taip pat interviu metu buvo užduodami 
tikslinantys klausimai, skirti kuo aiškiau at-
skleisti dalyvių patirtį ir jos supratimą. Interviu 

trukmė nuo 30 min iki 1val. 25 min (vidutinė in-

terviu trukmė – 53 min). Su tyrimo dalyviais, 

kurie atvyko iš Rusijos ir Latvijos, interviu vyko 

rusų kalba. Mokymų programa taip pat vyko ru-

sų kalba. Interviu vyko Instituto patalpose, jau-

kioje, izoliuotoje patalpoje.  

Etiniai reikalavimai. Siekiant atitikti etinius 

reikalavimus, prieš interviu tyrimo dalyviai už-

pildydavo informuotą sutikimą dalyvauti šiame 
tyrime ir gaudavo visą jų apsisprendimui daly-

vauti reikalingą informaciją.  
Duomenų analizė. Interviu duomenys anali-

zuojami pagal Braun ir Clarke (2006) rekomen-

dacijas šešiais etapais: (a) interviu transkribavi-

mas ir daugkartinis skaitymas pasižymint kylan-

čias mintis ir pastabas; (b) pirminis kodavimas, 
kai transkribuoti duomenys sisteminami į kodus; 
(c) temų paieška, kai sukoduoti duomenys gru-

puojami į pirmines temas; (d) pakartotinis duo-

menų, kodų ir temų peržiūrėjimas; (e) temų 

apibrėžimas ir įvardinimas; (f) geriausiai temas 
atspindinčių interviu citatų parinkimas.  

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

Analizuojant turimus duomenis šios grupės 
dalyvių pradiniame požiūryje į patyrimines gru-

pes dominavo dvi temos, kurias galima apibrėžti 
kaip: (a) painiava dėl grupės tikslų; (b) santy-

kiai. 

Pirma tema atspindi grupės dalyvių pasimeti-
mą, kylantį dėl patyriminės grupės mokymo 
kontekste tikslų neapibrėžtumo. Dalyviams daž-

nai kyla klausimas, kuris tikslas – grupės daly-

vio patyrimas ar grupės procesų profesionalus 
supratimas – jiems turi būti ar yra pirminis. Pir-
mą kartą šioje mokymų programoje susidūrę su 
patyrimine grupe jie neretai išgyvena šiuos 
tikslus kaip sunkiai suderinamus (analizėje pa-

teikiamos citatos yra iš skirtingų dalyvių inter-
viu): 

/.../ man nelabai aišku, ką daryti /.../. Patyri-
minis man reiškia spręsti asmenines problemas, 
o mokomasis reiškia, kad jos turi būti arba labai 
mažos arba sąlyginės, ir reikia daugiau anali-

zuoti, prisiminti, kas vyksta /.../ aš visą laiką 
painiojuosi ir nerandu sau vietos.  

Kitas aspektas, atsispindintis pirminiame 

grupinės terapijos mokymo programos dalyvių 
požiūryje į patyrimines grupes, apima dalyvių 
svarstymus, ar patyriminė grupė yra skirta gru-

pės vedančiojo darbo metodų ir įgūdžių de-

monstravimui, ar jų, kaip dalyvių asmeniniam 
patyrimui. 

/.../ man atrodo, kad jei demonstruoji savo 

metodą, tai visgi demonstracija, nors ir 
terapijoj, bet tai nėra gydymas. Tai daugiau mo-

komoji demonstracija su terapiniais efektais. 

/.../ grupės vedantysis čia ateina ne rodyti, kaip 
gerai jis gydo, jis ateina parodyti savo metodo.  

Antra tema apima keletą atskirų potemių: 
mokymo programos dalyvių santykį su kitais 
mokymo programos dalyviais, patyriminių gru-

pių vedančiaisiais ir supervizoriais.  
Kalbėdami apie santykį su kitais dalyviais ty-

rimo dalyviai mini kelis aspektus. Pirmiausia jie 

kalba apie poreikį ir pastangas priimti kitus da-

lyvius.  

/.../ su kai kuriais iš jų gyvenime ne-

bendraučiau /.../ ir jei noriu gauti kokią nors 
pagalbą grupėje, man reikia su jais sąveikauti, 
atsiverti, būti asmeniškai, nuoširdžiai.  
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/.../ aš jau pirmame seminare identifikavau, 
kad man bus sunku, ar tai dėl kai kurių dalyvių, 
ar tai dėl santykių tarp jų, jau taip apčiuopiau. 

Tai aš jau ruošiausi visus tuos mėnesius, kaip aš 
važiuosiu ir kaip aš dirbsiu su tuo. 

Pastebi, jog santykiai grupėje ir už grupės ir-
bų yra susiję ir įtakoja dalyvių elgesį.  

/.../ aš, žinoma, negaliu pamiršti, jog tai žmo-

nės, su kuriais aš ir po to turėsiu bendrauti – sė-

dėti paskaitose ir pan. /.../ būdama grupėje aš 
turiu tai omeny. 

/.../ man yra poreikis (po grupės), sakykim, 
užmegzti ryšį su dalyviais, kurių trūko grupėje 
ar santykis buvo nepakankamai man aiškus. 

Taip pat dalyviai pastebi, kaip keičiasi jų san-

tykis. 

/.../ žmonės, kurių aš nesirinkau, man tampa 
artimi.  

Kalbėdami apie santykį su patyriminės gru-

pės vedančiaisiais tyrimo dalyviai mini savo po-

žiūrį į juos kaip į autoritetingus mokytojus ir 
grupių vedančiuosius.  

/.../ aš tai suprantu, kad jie yra savo srities 

žinovai, ar ne? Jie vienaip ar kitaip atvažiuoja 
vesti grupes ir dirbti. 

Kalbėdami apie santykį su patyriminės gru-

pės supervizoriais tyrimo dalyviai pastebi jų bu-

vimo ir pastebėjimų įtaką dalyvių elgesiui gru-

pėje. Jiems yra svarbi supervizorių nuomonė.  
/.../ tai, kas buvo pasakyta supervizijos metu 

/.../ kitą dieną grupė prasidėjo nuo to. 

Galima pastebėti, jog supervizoriams tyrimo 
dalyviai linkę priskirti grupės vedančiojo 
funkciją paveikti grupės procesus.  

/.../ man atrodo, kad jis (supervizorius) kar-

tais tikslingai sako dalykus ir pastabas /.../. Ta 

prasme, kad jis /.../ trupučiuką veika grupės di-
namiką /.../. 

 

Apibendrinimas 

Apibendrinant šio tyrimo rezultatus galima 
pastebėti, jog pirminiame šios grupės dalyvių 
požiūryje į patyrimines grupes mokymosi kon-

tekste atsispindi pasimetimas dėl nepakankamai 
aiškiai suvokiamų ir apsibrėžiamų grupės tikslų. 
Santykiuose su kitais pradžioje daugiausia 
orientuojamasi į vienas kito priėmimą. Grupės 
vedančiuosius šio tyrimo dalyviai paprastai mini 

kaip autoritetingus specialistus, o kalbėdami 
apie grupės supervizorius akcentuoja jų įtaką 
grupėje. Tai yra, grupės dalyviai patys keičia el-
gesį atsižvelgdami į supervizorių pastebėjimus 
bei mano, jog supervizoriai sąmoningai gali pa-

veikti grupės procesus savo pastebėjimais.  
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Experiential groups became prevailing form of group counselors training which aimed at matching 

requirements for group counselors’ preparation. Despite of enhancing popularity of these groups, there is no 

unified approach to this issue. Some of authors emphasize advantages of these groups; others pay more 

attention to difficulties appearing in them. The goal of this research was to identify and describe how 

trainees of group counseling perceived these groups at the beginning of their training. 8 participants of 

international group therapy training program took part in the research. The research was organized and 

implemented on principles and requirements of inductive thematic analysis. As the result of data analysis 

there appeared two main topics, which are discussed in this paper:  the first – difficulties in understanding of 

goals of experiential group and the second – interrelations with other participants, group leaders, 

supervisors.  
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SENYVO IR SENO AMŽIAUS ŽMONIŲ KOGNITYVINIŲ FUNKCIJŲ SĄSAJOS SU JŲ 
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Tyrimai atskleidžia, kad tiriamieji su aukštuoju išsilavinimu arba naudojantys kompensacines tech-

nikas geba ilgiau išlaikyti geras kognityvines funkcijas. Metodikos: Kognityvinių funkcijų silpnėji-
mo klausimynas (Kronbacho alfa – 0,79), 5 žodžių testas, Krepelino metodika ir 6CIT (Kronbacho 

alfa - 0,67). Klausimai apie tiriamųjų išsilavinimą ir naudojamas kompensacines technikas. Tyrime 
dalyvavo 73 Kauno miesto gyventojai, kurių amžius buvo nuo 65 iki 99 metų. Rezultatai: Tiriamieji 
su aukštuoju išsilavinimu statistiškai reikšmingai geriau vertina savo kognityvines funkcijas (p < 

0,05), tačiau nėra statistiškai reikšmingo skirtumo tarp objektyviai vertinamų kognityvinių funkcijų 
ir išsilavinimo (p > 0,05). Naudojant klasterinę analizę gauta, kad senyvo amžiaus tiriamieji su ne-

stebimais pažintinių procesų pokyčiais dažniau naudoja kompensacines technikas nei seno amžiaus 
tiriamieji su silpnesnėmis pažintinėmis funkcijomis (p < 0,05). Išvados: 1) Kognityvinių funkcijų 
pokyčiai nesiskiria priklausomai nuo amžiaus; 2) Tiriamųjų su aukštuoju išsilavinimu subjektyvus 
savo kognityvinių funkcijų vertinimas geresnis lyginant su kito išsilavinimo tiriamaisiais; 3) Kogni-

tyvinių funkcijų pokyčiai nesiskiria priklausomai nuo kompensacinių technikų naudojimo; 4) Senyvo 

amžiaus tiriamieji su nestebimais kognityvinių funkcijų pokyčiais dažniau naudoja kompensacines 
technikas nei seno amžiaus tiriamieji su žemesniais kognityvinių procesų rodikliais. 
 

Pagyvenusio amžiaus žmonių senėjimas ir 
sveikata yra aktuali tema šiandieniniame pasau-

lyje. Lietuvos statistikos departamento duome-

nimis, 2012m. pradžioje Lietuvoje gyveno 
543,3 tūkst. 65 metų ir vyresnio amžiaus žmo-

nių, tai sudaro 18,1 % visų šalies gyventojų. Pa-

lyginti su 2001m., jų skaičius padidėjo 12,1 % 

(58,7 tūkst.). Prognozuojama, kad šis skaičius 
ateityje dar labiau augs. Gyventojų senėjimas 
turi įtakos pokyčiams visuomeniniame konteks-

te, darbo rinkoje, sveikatos sistemoje. Dėl šių 
priežasčių yra svarbu atkreipti dėmesį į veiks-

nius, kurie gali padėti senyvo ir seno amžiaus 
žmonėms išlikti kuo ilgiau savarankiškais.  

Nors yra manoma, kad tie žmonės, kurie turi 
aukštą protinių gebėjimų lygį vaikystėje, tokį 
patį lygį išlaikys ir senatvėje. Tačiau kitus 50 % 

kognityvinių gebėjimų lygio neatitikimų senat-
vėje paveikia tokie veiksniai kaip genai, išsilavi-
nimas, sveikata (Gow ir kt., 2007). Taigi kai ku-

riuos veiksnius žmogus pats gali kontroliuoti 
siekiant išlaikyti geras kognityvines funkcijas.  

Autoriai teigia, kad senyvame ir sename am-

žiuje labai svarbu įsisąmoninti, kad kognityvi-

nės funkcijos silpsta, ir adekvačiai vertinti, ku-

riose srityse yra reikalingas kompensacinis elge-

sys (pvz., svarbių įvykių užsirašinėjimas silps-

tant atminčiai), kad žmogus galėtų savaran-

kiškai funkcionuoti aplinkoje. Ne mažiau svarbu 

yra suprasti, kad kognityvinių funkcijų silpnė-

jimas gali būti kontroliuojamas pradedant litera-

tūros skaitymu, pabaigiant specializuotomis 

kompiuterinėmis programomis, skirtomis lavinti 

konkrečius kognityvinius procesus (pvz., kom-

piuterinės programos, imituojančios avarines si-
tuacijas kelyje, tokiu būdu siekiant pagreitinti ti-
riamojo reakciją ir sumažinant realią riziką se-

nyvo amžiaus žmogui vairuojant) (Ball ir kt., 

2007; Ball ir kt., 1998). 

Apibendrinant galime teigti, kad reikia at-

kreipti dėmesį į įvairius aspektus, padedančius 
senyvo amžiaus žmonėms kuo ilgiau išlikti sa-

varankiškais. Svarbu orientuotis į prevencinius 
projektus siekiant suteikti senyvo amžiaus žmo-

nėms informacijos apie gebėjimą sau padėti, o 
tuo pačiu nuneigti nuomonę, kad senyvame am-

žiuje jaustis blogai yra normalu. 
 

Darbo tikslas 
Atskleisti senyvo ir seno amžiaus žmonių 

objektyvių ir subjektyvių savo kognityvinių 
funkcijų sąsajas su išsilavinimu ir kompen-

sacinių technikų naudojimu. Darbe keliamos hi-

potetezės:  
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1. Kognityvinės funkcijos silpnėja su amžiu-

mi. 

2. Tiriamųjų su aukštuoju išsilavinimu kog-

nityvinės funkcijos yra geresnės lyginant su kito 

išsilavinimo tiriamaisiais. 
3. Tiriamieji, naudojantys kompensacines 

technikas, išlaiko geresnį kognityvinių funkcijų 
lygį. 

 

Metodika 

Tiriamieji. Tyrime dalyvavo 73 tiriamieji, ku-

rių amžius buvo nuo 65 iki 99 metų. 21 tiria-

masis buvo iš Kauno Panemunės senelių namų, 
19 tiriamųjų iš Kauno Panemunės senelių namų 
pagyvenusių žmonių dienos centro, likę 33 ti-
riamieji – senyvo amžiaus Kauno miesto gyven-

tojai. Dauguma tiriamųjų buvo moterys - 67 % 

(N = 49), o 32,8 % (N = 24) tyrime dalyvavu-

siųjų buvo vyrai. Bendrai visoje tiriamųjų imty-

je daugiausia respondentų buvo turinčių aukštąjį 
išsilavinimą (30 %; N = 22), 20,5 % (N = 15) 

turi aukštesnįjį išsilavinimą, 19,18 % (N = 14) 

vidurinį išsilavinimą, nebaigtą vidurinį turi 
15,07 % (N = 11) tiriamųjų, 13,7 % (N = 10) ti-

riamųjų turėjo pradinį išsilavinimą, vienas tiria-

masis (1,37 %) neturėjo išsilavinimo. Tiriamieji 
buvo suskirtyti į dvi grupes pagal amžių. Tiria-

mieji, kurių amžius buvo 65-75 metai, buvo pri-

skirti pirmajai grupei ir pavadinti „senyvo am-

žiaus“ tiriamaisiais. Šioje grupėje buvo 36 tiria-

mieji. Likusieji 37 tiriamieji, kurių amžius buvo 
76-99 metai, buvo pavadinti „seno amžiaus“ ti-

riamaisiais (tik 6 tiriamieji pateko į trečią lite-

ratūroje minimą „seniausiojo amžiaus“ grupę, 
kurių amžius nuo 90 metų iki 100 metų. Ka-

dangi tokio amžiaus tiriamųjų buvo labai mažai, 
jie buvo prijungti prie seno amžiaus tiriamųjų 
grupės siekiant patikimesnių statistinių rezul-
tatų). Senyvo amžiaus grupėje moterys sudarė 
72,22 % (N = 26), vyrai - 27,78 % (N = 10). Se-

no amžiaus grupėje moterų buvo 62 % (N = 23), 

o vyrų - 37,8 % (N = 14).  

Naudotos metodikos. Subjektyviam pažinti-
nių funkcijų vertinimui naudotas D. E. Broad-

bent ir kolegų (1982) sukurtas kognityvinių 
funkcijų silpnėjimo klausimynas (CFQ), kurio 
Kronbacho alfa – 0,79. Siekiant įvertinti objek-

tyvius pažintinių procesų rodiklius buvo naudo-

jamas 5 žodžių testas, skirtas įvertinti mnestinę 

veiklą; Krepelino metodika, skirta įvertinti dė-

mesio išekimą; Šešių klausimų pažinimo funk-

cijų sutrikimo testas (6CIT), skirtas įvertinti 
bendrą pažintinių funkcijų lygį (Kronbacho alfa 
- 0,67). Tiriamiesiems užduoti papildomi klausi-
mai apie jų išsilavinimą ir kompensacinų techni-
kų naudojimą (pvz., ar užsirašinėja svarbius įvy-

kius / datas, klijuoja lipdukus, kurie padeda atsi-

minti darbus, skaito knygas, domisi politika, 

sprendžia kryžiažodžius). Naudojamų kompen-

sacinių technikų lygis buvo vertinamas dviem 

galimais variantais: tiriamasis naudoja kompen-

sacines technikas arba nenaudoja.  

 

Rezultatai 

Bendrai visi tiriamieji pagal kognityvinius 

rodiklius pasiskirtė taip: subjektyviai vertinan-

čių savo pažintines funkcijas kaip nepakitusias 
yra apie 49 % (N = 36), tuo tarpu likę 51 % (N 

= 37) tiriamųjų teigia jaučiantys savo pažintinių 
funkcijų blogėjimą. 61,6 % (N = 45) res-

pondentų yra su normalia mnestine veikla, liku-

siems tiriamiesiems stebimas mnestinės veiklos 
pablogėjimas. Dėmesio išsekimo požymiais pa-

sižymi 35,5 % (N = 28) tiriamųjų. Daugumai ti-
riamųjų nestebimas dėmesio išsekimas (57,5 %, 

N = 42). Bendrai pažintinių funkcijų blogėjimas 
(6CIT) yra stebimas 43,8 % (N = 32) tiriamųjų. 
Nepakitusios pažintinės funkcijos (6CIT) yra 
stebimos pas 45,21 % (N = 33) tyrime daly-

vavusių respondentų. Tyrime dalyvavusių res-

pondentų pasiskirstymas pagal naudojamas 
kompensacines technikas buvo apytiksliai vie-

nodas: tiriamieji naudojantys kompensacines 

technikas – 47,95 % (N = 35), tiriamieji nenau-

dojantys kompensacinių technikų – 52,05 % (N 

= 38). 

1 hipotezė: Šio tyrimo metu atliekant analizę 
naudojantis Chi-kvadrato kriterijų, nebuvo gau-

tas statistiškai reikšmingas skirtumas tarp tiria-

mųjų amžiaus ir kognityvinių funkcijų silpnė-

jimo tiek remiantis objektyviais duomenimis (p 

> 0,05), tiek subjektyvia tiriamųjų nuomone (p 

> 0,05). 2 hipotezė: Tiriamieji su aukštuoju išsi-
lavinimu geriau vertina savo kognityvines funk-

cijas lyginant su tiriamaisiais, turinčiais kitokį 
išsilavinimą (p < 0,05), tačiau nebuvo gauta 

statistiškai reikšmingo skirtumo tarp tiriamųjų 
išsilavinimo ir jų objektyviais metodais įvertintų 
pažintinių funkcijų (p > 0,05). 3 hipotezė: 
Atliekant analizę naudojantis Chi-kvadrato 

kriterijumi, tarp tiriamųjų kognityvinių funkcijų 
ir kompensacinių technikų naudojimo nebuvo 
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gauta statistiškai reikšmingo skirtumo (p > 

0,05). Kadangi rezultatai neatitinka daugelio ki-

tų tyrėjų gautų rezultatų, iškėlėme prielaidą, kad 
tai galėjo paveikti imties dydis, todėl atlikome 
klasterinę analizę, kurios metu išsiskyrė dvi gru-

pės: senyvo mažiaus tiriamieji su stipresnėmis 
kognityvinėmis funkcijomis ir seno amžiaus ti-
riamieji su silpnesnėmis kognityvinėmis funkci-
jomis.  

Kaip matome lentelėje, į pirmą klasterį pa-

tenka vyresnio amžiaus tiriamieji (78,71 ± 
10,06) su ryškesniais dėmesio išsekimo požy-

miais, didesniais 6CIT metodikos balais, kas ro-

do stebimą pažintinių funkcijų blogėjimą. Pir-
mame klasteryje yra žemesni penkių žodžių at-
gaminimo rodikliai - prastesnė mnestinė veikla. 
Aukšteni CFQ rodikliai - tiriamieji esantys šioje 
grupėje save vertina, kaip jaučiančius pažintinių 
funkcijų blogėjimą. Į šį klasterį patenka 40,91 % 

respondentų, dalyvavusių tyrime.  
Antrame klasteryje amžiaus vidurkis yra ma-

žesnis – 71, 79 ± 6,8 metai. Taip pat stebimi ma-

žesni dėmesio išsekimo rodikliai, žemesni ben-

dri pažintinių funkcijų vertinimo rodikliai 
(6CIT), kas rodo geresnį pažintinių funkcijų 

išlaikymą. Antrame klasteryje tiriamieji atgami-
na daugiau žodžių – geresnė mnestinė veikla, 
taip pat subjektyviai vertinamų pažintinių funk-

cijų (CFQ) rodikliai yra žemesni – tiriamieji ge-

riau vertina savo kognityvines funkcijas. Į antrą-

jį klasterį patenka 59,09 % tiriamųjų.  
Ši klasterinė analizė patvirtina, kad duome-

nys sudaryti iš dviejų grupių tiriamųjų: seno am-

žiaus tiriamųjų su silpnesnėmis pažintinėmis 
funkcijomis ir senyvo amžiaus tiriamųjų su ge-

resnėmis pažintinėmis funkcijomis. Nors nėra 
statistiškai reikšmingo skirtumo tarp šių grupių, 
bet matome tendenciją, kad vis dėlto kognity-

vinės funkcijos yra susijusios su amžiumi.  
Kadangi klasterinės analizės būdu buvo gau-

tos dvi skirtingos grupės, toliau buvo siekiama 
patvirtinti, kad šiose grupėse skiriasi ir kompen-

sacinių technikų naudojimas. Naudojant Chi-
kvadrato kriterijų ši prielaida buvo patvirtinta ir 
gauti rezultatai atskleidė, kad senyvo amžiaus ti-
riamieji su geresnėmis kognityvinėmis funkcijo-

mis dažniau naudoja kompensacines technikas 
nei seno amžiaus tiriamieji su silpnesnėmis kog-

nityvinėmis funkcijomis (p < 0,05). 

 

1 lentelė. Tiriamųjų pasiskirstymas išskirtuose klasteriuose 

Kognityinių funkcijų ir amžiaus rodikliai 
1 klasteris 

 ± std. 
nuokrypis 

2 klasteris 

± std. 
nuokrypis 

Amžius 78,71 ± 10,06 71, 79 ± 6,8 

Dėmesio koncentracija (Krepelino 
metodika) 

5,33 ± 3,8 4,08 ± 3,6 

Bendras pažintinių funkcijų išlaikymas 
(6CIT) 

10,26 ± 4,6 3,59 ± 3,6 

Atmintis (5 žodžių testas) 6,6 ± 2,5 9,5 ± 0,6 

Subjektyvus pažintinių funkcijų vertinimas 

(CFQ) 
11,26 ± 4,3 5,69 ± 3,1 

 

Rezultatų aptarimas 

Šio tyrimo rezultatai nesutampa su daugeliu 
kitų autorių darbais (SINGER ir kt., 2003; 

Gunstad ir kt., 2005). Siekiant paaiškinti, kodėl 
nebuvo gauta skirtumo tarp amžiaus ir kognity-

vinių funkcijų silpnėjimo, galima daryti prielai-

dą, kad tyrime dalyvavo žmonės, kurie savimi 
pasitiki, nejaučia pažintinių funkcijų silpnėjimo, 
yra aktyvūs. Tokiu atveju ir 6CIT metodika ga-

lėjo būti per mažai jautri atsižvelgiant į tyrime 
dalyvavusių respondentų kognityvinių funkcijų 

rodiklius. Remiantis literatūra, reikia paminėti ir 
tokius aspektus kaip padidėjęs kraujo spaudimas 

(Myers, 2008), padidėjęs cukraus kiekis krau-

jyje (Asimakopoulou, Hampson, 2002), mažas 
fizinis aktyvumas (Nilsson, Nilsson, 2009), rū-

kymas (Anstey ir kt., 2007), kurie neigiamai pa-

veikia kognityvines funkcijas ir šie veiksniai 
taip pat galėjo sąlygoti nesutapimus tarp skirtin-

gų tyrimų ir jų rezultatų. Šiame tyrime į aukš-

čiau išvardintus veiksnius nebuvo atsižvelgta, 
nes tyrimo tikslas buvo susijęs su kitais aspek-
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tais.  

Gauti rezultatai atskleidžia, kad tiriamieji su 
aukštuoju išsilavinimu geriau subjektyviai verti-

na savo kognityvines funkcijas nei tiriamieji su 

kitokiu žemesniu išsilavinimu, tai gali būti susi-
ję su didesniu pasitikėjimu savimi. Tokius rezul-
tatus galėjo sąlygoti ir tai, kad aukštąjį išsilavi-
nimą turintys tiriamieji turi aktyvesnį laisvalai-

kį, daugiau veiklos, jaučiasi pranašesni prieš ti-
riamuosius su žemesniu išsilavinimu. Tačiau 
įdomu buvo tai, kad nebuvo gautas statistiškai 
patikimas skirtumas tarp išsilavinimo ir objek-

tyviai įvertintų kognityvinių funkcijų ir šie re-

zultatai nesutampa su F. Stepukonio ir L. 

Puodžienės  (2009) gautais rezultatais, kad tiria-

mieji, kurie buvo įgiję aukštesnįjį išsilavinimą, 

pasižymėjo aukštesniais protinės būklės testo 
įvertinimais. 

Duomenyse išryškėjus dviems skirtingoms 
grupėms buvo gauta, kad tiriamieji, kurie yra se-

nyvo amžiaus su geresnėmis  pažintinėmis funk-

cijomis dažniau naudoja kompensacines tech-

nikas. Ford A. B. ir kiti. (2000), cituodami 

Schaie (1990), teigia, kad žmonės, kurie geba 
adekvačiai prisitaikyti prie kintančių sąlygų ir 
naudoti kompensacines technikas, dažniau yra 

senyvo amžiaus, tuo tarpu seno amžiaus tiria-

mieji dažnai jaučiasi bejėgiai ir stebimas ryškes-

nis jų pažintinių funkcijų regresavimas. Fer-
nįndez-Ballesteros R., (2006) teigia, kad šie 
neatitikimai yra susiję su tuo, kad senyvo am-

žiaus tiriamieji dažniau skaito, sprendžia kryžia-

žodžius, aktyviai dalyvauja visuomeninėje veik-

loje – tai padeda išlaikyti geresnes kognityvines 
funkcijas nei seno amžiaus tiriamieji, kurie daž-

nai yra izoliuoti dėl somatinių problemų, vienat-

vės ir jie nebemato priežasčių, dėl ko naudoti 
kompensacines technikas.  

Šiuo tyrimu atskleista, kad kompensacinių 
technikų naudojimas yra susijęs su kognityvi-
niais rodikliais, tačiau šiems rezultatams įtakos 
galėjo turėti mūsų imtis (tiriamieji buvo moty-

vuoti, aktyvūs, veiklūs). Tačiau ši tema reikalau-

ja papildomų tyrimų ateities perspektyvoje. 
 

Išvados 

1. Kognityvinių funkcijų pokyčiai nesiskiria 

priklausomai nuo amžiaus. 
2. Tiriamieji su aukštuoju išsilavinimu ge-

riau vertina savo pažintines funkcijas lyginant 

su tiriamaisiais, turinčiais kitokį išsilavinimą, ta-

čiau objektyvūs pažintinių procesų įverčiai ne-

siskyrė aukštojo ir kito išsilavinimo grupėse. 
3. Tiriamieji, naudojantys kompensacines 

technikas, nesiskiria pagal subjektyvių kognity-

vinių funkcijų vertinimą. 
4. Senyvo amžiaus tiriamieji su nestebimais 

pažintinių funkcijų pakitimais dažniau naudoja 
kompensacines technikas lyginant su seno am-

žiaus tiriamaisiais, pasižyminčiais silpnesnėmis 
pažintinėmis funkcijomis. 
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Background: Research shows that people with university education orwhose are using compensatory 

techniques is able to maintain better cognitive function in elderly. Method: Cognitive failures questionnaire 

(Cronbach's alpha – 0,79), five-words test, Kreapelin method, 6CIT (Cronbach's alpha – 0,67). Questions 

about education andcompensatory techniques. Investigation was formed with 73 participants of Kaunas 

ranging in age from 65 to 99 years. Results: Participants with university education significantly better assess 

their cognitive function (p < 0,05), but it is no difference between objectively assessed cognitive function and 

level of education (p > 0,05). Cluster analysis shows, that old-old age patcipants with impairment of 

cognitive functions less likely to use compensatory techniques than old age participants with normal 

cognitive function (p < 0,05). Conclusions: a) There is no statistically significant relationship between 

cognitive functions and participant‘s age; b) The participants with university education better asses their 

cognitive functions than participants with different education, c) There is no statistically significant 

relationship between cognitive functions and using compensatory techniques; d) young-old age participants 

with better cognitive functions more often use compensatory techniques than old-old age participants. 
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Sapnų tyrimai padeda geriau suprasti sapnų funkciją ir atsiradimo mechanizmus bei sąmonės feno-

meną apskritai. Yra ir praktinė sapnų tyrimų pusė – miego sutrikimų gydymas bei sapnų interpreta-

vimo naudojimas psichoterapijoje. Tačiau visiems šiems tikslams įgyvendinti reikia tikslios sapnų 
teorijos, o vienas iš svarbiausių kiekvienos sapnų teorijos aspektų yra sapnavimo ir būdravimo są-

sajos. Vienas požiūris vadinamas sąmonės tęstinumo hipoteze. Sapnuose dažnai matoma tai, kas bu-

vo sutikta dieną – tie patys asmenys, panašios situacijos, vietos. XX amžiaus pabaigoje LaBerge ir 
kolegos iškėlė kitą, mąstymo tęstinumo, hipotezę. LaBerge teigia, kad būdravimo ir sapnavimo mąs-

tymai yra panašūs. Sapnuojančio individo sąmonė taip pat turi metakognityvinius sugebėjimus, to-

kius kaip reflektyvus sąmoningumas, bei kitokį aukštesnio lygmens mąstymą. Darbe apžvelgiami ty-

rimai, iš kurių atsirado tęstinumo hipotezių idejos bei pasiūlymai tolimesniems tyrimams. 
 

Sapnai visada kėlė žmonių susidomėjimą. 
Nors iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad mokslinis 

sapnų tyrimas prasidėjo nuo Freud psichoanali-
zės, tačiau iš tikrųjų gana išsivysčiusi Didžio-

sios Britanijos filosofų sapnų tyrimų tradicija 
egzistavo dar kelis amžius iki jo (Lavie, 1986). 
Sapnų tyrimai padeda ne tik geriau suprasti sap-

nų funkciją ir atsiradimo mechanizmus, bet ir 

sąmonės fenomeną apskritai (Macduffie, 2010). 
Yra ir praktinė sapnų tyrimų pusė – miego sutri-

kimų gydymas bei sapnų interpretavimo naudo-

jimas psichoterapijoje. Tačiau šiems tikslams 
įgyvendinti reikia tikslios sapnų teorijos, o vie-

nas iš svarbiausių kiekvienos sapnų teorijos as-

pektų yra sapnavimo ir būdravimo sąsajos. 
Freud analizuodamas sapnus ieškojo simbo-

lių, kuriuos vėliau interpretavo besiremdamas 
pacientui kylančiomis asociacijomis. Freud ap-

rašo vieną iš analizės atvejų – moteris sapnuoja, 

kad bėga nuo persiekiotojo, ir tai yra lytinio ak-

to simbolinis vaizdavimas (Фрейд, 1990). Jis 
nelaiko simboliais vien tik atskirų sapno vaizdi-
nių, pvz. persiekiotojo, laiptų, durų, bet visą 
sapno situaciją. Freud neskiria sapno subjekto 

veiksmų nuo to, kas vyksta aplink tą subjektą. 
Subjektas su vaizdiniais sudaro nedalomą visu-

mą. Taigi pagal Freud sapnas yra viskas, ką in-

dividas patiria miego metu – vaizdiniai, emoci-

jos, mintys. 

Jung visiškai nutyli apie minčių egzistavimą 

sapnuose. Jo dėmesio centre – asmeniniai ir ko-

lektyviniai simboliai, sapnų sąsajos su pasako-

mis, mitais. Nors dažniausiai Jung laiko simbo-

liais tik atskirus sapno objektus (pvz. persona-

žus, daiktus), kartais simbolinę reikšmę turi ir 
sapnuojančio asmens veiksmai ir mintys (Kuja-

lienė, 2008). 
Pirmoje XX amžiaus pusėje dominavo psi-

choanalitinis požiūris į sapnus (Lavie, 1986). 
Sapnai buvo laikomi simboliniais užslėptų troš-

kimų išreiškimais, juose nebuvo vietos paties 
subjekto valiai ar veiksmams. Antroje XX am-

žiaus pusėje prasidėjo sapnų tyrimų atsiskyri-

mas nuo psichoanalizės, kurį vainikavo Kleit-
man ir Aserinsky REM miego atradimas 1953 

metais (Aserinsky, 1953) ir po to ėję Hobson ty-

rimai.  

Freud ir kt. požiūris vadinamas sąmonės tęs-

tinumo hipoteze (continuity of consciousness 

hypothesis). Šį terminą pirmas pavartojo Hall, 
norėdamas aprašyti tai, kad individas sapnuoja 
dienos įvykius (Hobson, Schredl, 2011). Sap-

nuose dažnai matoma tai, kas buvo sutikta dieną 
– tie patys asmenys, panašios situacijos, vietos. 

XX amžiaus pabaigoje LaBerge ir kolegos iškė-

lė kitą, mąstymo tęstinumo, hipotezę (continuity 

of cognition). Ši ideja buvo novatoriška ir atsira-

do iš LaBerge sąmoningų sapnų tyrimų. Į sapną 
pradėta žiūrėti ne kaip į pasąmonės sugeneruotą 
pranešimą, bet kaip į patyrimą, vykstanti realiu 
laiku. LaBerge teigia, kad būdravimo ir sapnavi-
mo mąstymai yra panašūs. Sapnuojančio indivi-
do sąmonė taip pat turi metakognityvinius suge-

bėjimus, tokius kaip reflektyvus sąmoningumas, 
bei kitokį aukštesnio lygmens mąstymą. Iš pra-

džių šie sugebėjimai buvo aptikti sąmoninguose 
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sapnuose, o vėliau ir nesąmoninguose. Viename 
iš tyrimų LaBerge atskleidžia, kad sapnavimo ir 
būdravimo būsenose vienodai dažnai pasireiškia 
vidinis komentavimas, staigus ir fokusuotas dė-

mesys, socialinė savimonė, emocijos, saviref-
leksija. Reikšmingai skiriasi tik sapnuojančio 
asmens gebėjimas daryti pasirinkimus (Kahan, 

LaBerge, 1996). 

LaBerge (1990) taip pat teigia, kad vizualinė, 
garso ir kita informacija, kurią mes suvokiame 
sapnavimo metu, yra haliucinacinio pobūdžio, 
tačiau emocijos ir mintys, kurios atsiranda kaip 
atsakas į tas haliucinacijas, yra tikros. Apžvel-
gęs kelis psichofiziologinius tyrimus, LaBerge 
padaro išvadą, kad jie visi patvirtina požiūrį, jog 
„REM miego metu įvykiai, kuriuos patiriame 

(ar kuriuos mums atrodo, kad patiriame) yra 

CNS veiklos rezultatai, darantys poveikį mūsų 
ANS ir kūnui, tam tikru laipsniu pakeistą speci-
finėmis aktyvaus miego būsenomis, tačiau tas 
poveikis yra homomorfiškas poveikiui, kuris at-
sirastų, jei mes iš tikrųjų patirtume tuos įvykius 
būdravimo būsenoje“. 

Sapnavimo (konkrečiai REM miego) metu 
kai kurie galvos smegenų laukai yra hiperakty-

vuoti, o kai kurie – hipoaktyvuoti lyginant su 

būdravimo būsena. Silpniau aktyvuotos yra dor-

solateralinė prieškaktinė, apatinė viršugalvio, 
orbitofrontalinė žievės. Hiperaktyvuotos yra 

motorinė, premotorinė, pakaušio–smilkininė, 
medialinė prieškaktinė žievės, taip pat migdoli-
nis kūnas, hipokampas ir gumburas (Desseilles, 
2011). Tai rodo, kad sapne egzistuoja tam tikra 

kognityvinė veikla. Pvz., individas aktyviai ku-

ria proto teorijas (theory of mind) – sapnavimo 

metu yra aktyvuota medialinė prieškaktinė žie-

vė, atsakinga už šią funkciją. Tačiau ši veikla 
nėra tapati būdravimo mąstymo veiklai ir skiria-

si nuo jo funkcijų susilpnėjimu, už kurias atsa-

kingi hipoaktyvuoti galvos smegenų laukai. 
Atsižvelgiant į mąstymo tęstinumo hipotezę 

sapnų ataskaitų rinkimas turėtų vykti atskirai 
klausiant tiriamųjų apie tai, kokios mintys jiems 
kilo sapno metu. Jau minėtame LaBerge ir Ka-

han tyrime (1996) buvo atskleista, kad sponta-

niškose sapnų ataskaitose daugiau pasakojama 
apie įvykius, personažus, vietas ir t.t., o kognity-

vinė veikla atmetama kaip nereikšminga, apie ją 
nutylima, todėl susidaro įspūdis, kad sapne kog-

nityvinės veiklos beveik nėra. Tačiau yra ir kita 
problema – kaip atskirti kognityvinę veiklą nuo 

to, ką individas matė sapne? Jei individas aprašo 
tam tikrą personažą kaip agresyvų, ar jis tikrai 
sapnavo būtent agresiją, ar tiesiog sapne klai-
dingai interpretavo personažo elgesį ir mimiką?  

Reikėtų paminėti ir tai, kad sąmonės tęstinu-

mo ir mąstymo tęstinumo hipotezės neprieš-

tarauja viena kitai (Hobson, 2011a), tačiau atsi-

žvelgiant į mąstymo tęstinumo hipotezę reikėtų 
iš naujo apibrėžti, kas yra sapno simbolis. Freud 

sapnų interpretavimo būdas yra nesuderinamas 
su mąstymo tęstinumo hipoteze, kadangi igno-

ruoja kognityvinės veiklos egzistavimą sapnuo-

se. Jei sapuojantis asmuo sapne mąsto ir priima 
sprendimus, jo veiksmai kyla iš jo sąmonės, o 
ne pasąmonės, todėl jie negali būti simbolio da-

limi. Tačiau sapne yra ne tik individo mąstymas, 
bet ir vaizdiniai, kurių atsiradimo mechanizmas 
nėra galutinai aiškus. Būtent vaizdiniai ir galėtų 
būti susiję su pasąmone, todėl į juos ir galima 
žiūrėti kaip į simbolius, kuriuos įmanoma inter-
pretuoti Freud ar kitų psichodinaminių teorijų 
rėmuose. 

Sapnavimo ir būdravimo mąstymai yra ne tik 
panašūs, bet ir skiriasi vienas nuo kito. Jei pana-

šumai yra tam tikru laipsniu apibūdinti, skirtu-

mai lieka neaprašyti ir nepaaiškinti iki galo. 

LaBerge ir Kahan (1996) ištyrė tik aukštesnio 

lygmens kognityvinių sugebėjimų pasireiškimo 
dažnumą nurodydami sapnavimo ir būdravimo 
mąstymų panašumus, tačiau ignoruodami skirtu-

mus. Savo tyrime Hobson (2011b) apibūdina 
sapnavimo mąstymą kaip nelogišką, tačiau ko-

kie būtent kognityviniai defektai jame pasitaiko, 

lieka neaišku. Iškyla savotiškas paradoksas – iš 
vienos pusės, sapnuojantis asmuo turi beveik to-

kius pačius mąstymo sugebėjimus kaip ir būd-

raujantis, tačiau vis dėlto jo mąstymas yra klai-
dingas ir nelogiškas. Kad būtų galima išspręsti 
šią problemą, galima atkreipti dėmesį ne į mąs-

tymo formą, bet į jo turinį, nurodant sapnų atas-

kaitų rinkimo metu smulkiai aprašyti ne tik sap-

no siužetą, bet ir kylančias mintis. Sapnuose taip 
pat dažnai kaip ir būdravimo metu gali pasi-
reikšti socialinė savimonė, tačiau minčių turinys 

gali būti nepagrįstas ir nelogiškas. 
Apibendrinant galima teigti, jog tiek sąmo-

nės, tiek mąstymo tęstinumo hipotezės turi ne-

mažą empirinį pagrindą, tačiau mąstymo tęsti-
numas nėra plačiai ištirtas. Nėra aišku, kokie 
kognityviniai defektai pasitaiko sapnavimo me-

tu, kodėl sapnuojantis asmuo mąsto nelogiškai ir 
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kodėl atsiranda būtent tokio, o ne kitokio pobū-

džio mintys konkrečiam asmeniui. Galbūt sap-

nuojančiojo minčių turinys atspindi gilesnius as-

menybės įsitikinimus apie save, kitus žmones ir 
pasaulį. Tokį ryšį galėtų atskleisti tęstinumo ty-

rimai ieškant koreliacijos tarp sapnuojančiojo 
minčių ir jo asmenybės bruožų, dienos išgyveni-
mų. Jei toks ryšys tarp būdravimo ir sapnavimo 

mąstymų būtų aptiktas, sapnų analizę būtų gali-

ma naudoti pažintinėje elgesio terapijoje auto-

matinių minčių, kertinių ir tarpinių įsitikinimų 
atskleidimui. Tačiau atsižvelgiant į mąstymo 
tęstinumo hipotezę, reikalingas naujas sapnų 
analizės būdas, kuris koncentruotųsi ne į sapnų 
turinį ir simbolius, bet į sapnuojančiojo mintis ir 
emocines reakcijas. Ryšio atskleidimas bei kito-

kio sapnų analizės metodo kūrimas galėtų būti 
tolimesnių tyrimų tikslais. 
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Dreaming research helps to understand functions and causes of dreaming, and consciousness phe-nomenon 

generally. Dreaming research also has its practical uses – sleep disorders‘ treatment and dream 
interpretation for psychotherapy. To succeed in these goals there should exist an accurate dream theory, and 

one of the important aspects of every dream theory is dreaming relations to waking. One of the approaches is 

continuity of consciousness hypothesis. We often dream about our waking experiences – the same people, 

places and situations. LaBerge and colleagues suggests another one, continuity of cognition hypothesis. 

LaBerge argues that dreaming and waking cognition are similar to each other. A dreaming mind also has 

metacognitive abilities such as reflective awa-reness, and other high order cognition. An overview of 

research on continuity hypotheses and suggestions for further research will be made in this paper. 



Jaunųjų mokslininkų psichologų darbai, (2), 2013 

95 

 

 

TRUMPALAIKĖS EKLEKTINĖS POTRAUMINIO STRESO TERAPIJOS (BEPP) 
METODO VEIKSMINGUMAS: VILNIAUS BEPP STUDIJOS PRADINIO TYRIMO 

DUOMENYS 

 

Eglė Mažulytė, dr. Evaldas Kazlauskas, Paulina Želvienė, dr. Miglė Dovydaitienė, dr. Paulius 

Skruibis 

Vilniaus universitetas 

egle.mazulyte@yahoo.com  

 

Potrauminio streso sutrikimas (PTSS), galintis pasireikšti patyrus sukrečiantį gyvenimo įvykį, 
smarkiai sutrikdo žmogaus kasdieninį funkcionavimą. Yra įvairių būdų teikti psichologinę pagalbą 
specialiai PTSS atveju. Vienas jų – trumpalaikės eklektinės potrauminio streso terapijos (BEPP) 
metodas. Šios terapijos efektyvumą patvirtina keli randomizuoti kontroliuojami tyrimai. Vilniaus 
BEPP studijos pradinio tyrimo tikslas – įvertinti BEPP metodo veiksmingumą Lietuvoje ir 
išanalizuoti tiriamųjų PTSS simptomų dinamiką terapijos metu. Tyrime dalyvavo 4 tiriamieji, patyrę 
sukrečiančius gyvenimo įvykius ir turintys kliniškai išreikštų PTSS simptomų. Jų PTSS simptomų 
dinamika BEPP taikymo metu buvo įvertinama kassavaitiniais IES-R matavimais. Pranešime 
pateikiami rezultatai praėjus lygiai pusei BEPP terapijos. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog BEPP 
terapijos metu tiriamųjų PTSS požymiai mažėjo. Greičiausiai ir labiausiai sumažėjo vengimo 
simptomai, o padidinto dirglumo simptomai terapijos taikymo pradžioje ryškiai svyravo ir tik vėliau 
ėmė silpnėti. Praėjus 8 BEPP sesijoms, tiriamųjų savijauta reikšmingai pagerėjo – pasiektas didelis 

terapijos efekto dydis (Cohen d = 1,01). Nepaisant perspektyvių rezultatų, tyrimas turi nemažai 
ribotumų, todėl svarbu ir toliau tęsti tyrinėjimus šioje srityje. 
 

Potrauminio streso sutrikimas (PTSS), kaip 

galima (nors ir nebūtina) sukrečiančio įvykio 
arba psichologinės traumos pasekmė, smarkiai 
sutrikdo žmogaus kasdieninį funkcionavimą. 
Nuo PTSS kenčiantis žmogus išgyvena vis pasi-
kartojantį trauminio įvykio patyrimą – tai gali 

pasireikšti nepageidaujamais prisiminimais, sap-

nais, intensyviu emociniu reagavimu į patirtą 
sukrečiantį įvykį primenančius stimulus ir pan. 
Dėl tokio nuolatos patiriamo traumos „atsikar-
tojimo“ asmuo deda daug pastangų, kad išveng-

tų su patirta trauma susijusių dalykų: minčių, 
jausmų, vietų, situacijų ar pan. Visa tai lydi žy-

mūs emociniai ar kognityviniai (atminties, dė-

mesio koncentracijos ir pan.) sunkumai bei pa-

didėjusios sujaudinimo ir sužadinimo reakcijos. 
Tokia PTSS sukelta būsena gali tęstis praėjus 
net ir ilgam laikui nuo patirtos traumos, tad 

veiksminga psichologinė pagalba yra svarbi 
įveikiant su PTSS susijusius sunkumus.  

Egzistuoja daug įvairių psichologinių pagal-
bos būdų specialiai skirtų PTSS gydymui (Foa ir 
kt., 2009). Vienas iš jų – trumpalaikės eklektinės 
potrauminio streso terapijos (BEPP) metodas. 

Šis metodas buvo sukurtas Olandijos mokslinin-

kų, vadovaujamų B. Gersons (2000), siekiant 

teikti specializuotą profesionalią pagalbą po-

trauminio streso sutrikimą (PTSS) turintiems as-

menims. BEPP terapijos efektyvumas įrodytas 
keliuose randomizuotuose kontroliuojamuose 

tyrimuose. Ši terapija buvo efektyvi ją taikant 
policijos pareigūnams, kenčiantiems nuo PTSS 
(Gersons ir kt., 2000). Pirminio tyrimo metu bu-

vo pastebėta, kad praėjus keturioms savaitėms 
tiriamųjų grupė, gavusi terapiją, ir kontrolinė 
grupė tarpusavyje nesiskyrė, tačiau skirtumai 
išryškėjo terapijai pasibaigus. Pakartotinis įver-
tinimas po trijų mėnesių atskleidė, jog šis skirtu-

mas tarp gavusių pagalbą ir jos negavusių dar 
labiau išryškėjo – tiriamųjų grupės, kuriems bu-

vo taikyta terapija, būsena ir toliau gerėjo. R. 
Bradley ir kolegos (2005) atliktoje meta-anali-

zėje apskaičiavo, kad BEPP terapijos, taikytos 
tyrimo su policijos pareigūnais metu, pasiektas 
efekto dydis buvo 1,30. Vidutiniškai visų veiks-

mingų PTSS terapijų efekto dydis buvo 1,43. 
R. J. Lindauer ir kolegų atlikta studija (2005a) 
parodė, jog BEPP metodas buvo efektyvus ne 
tik jį taikant policijos pareigūnams, bet taip pat 
ir bendrai PTSS klientų populiacijai su įvairaus 
pobūdžio traumomis, o pasiektas efekto dydis 
buvo 1,62. R. Bradley ir kolegų (2005) atliktoje 
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meta-analizėje toks efekto dydis buvo panašus į 
geriausių kognityvinės-elgesio terapijos formų 
efekto dydį. Šios išvados buvo patvirtintos ir ne-

seniai atliktame BEPP efektyvumo tyrime (Nij-

dam ir kt., 2012). R. J. Lindauer taip pat rado 

reikšmingų teigiamų pokyčių ir biologiniuose, 
ypač širdies darbo ritmo, parametruose 
(Lindauer ir kt., 2005b). Taigi šis metodas atne-

šė teigiamų rezultatų taikant jį policijos pareigū-

nams, ugniagesiams ir kitiems asmenims, dėl 
savo profesijos susiduriantiems su trauminiais 

išgyvenimais, o taip pat ir klientams, patyru-

siems įvairias kitas traumas. 
Tyrimo

8
 tikslai. Vilniaus BEPP studija yra 

vykdoma siekiant išsiaiškinti BEPP metodo 

veiksmingumą asmenims, patyrusiems įvairaus 
pobūdžio psichologines traumas Lietuvoje ir dėl 
to patiriantiems reikšmingus PTSS simptomus. 
Taip pat siekiama išanalizuoti PTSS simptomų 
dinamiką BEPP terapijos taikymo metu. 

 

Metodika 

Tyrimo dalyviai ir tyrimo eiga. Pradiniame 

tyrimo etape buvo išplatinti pranešimai apie ga-

limybę gauti nemokamą psichologinę pagalbą 
asmenims, patyrusiems sukrečiančius gyvenimo 
įvykius ir dėl to šiuo metu patiriantiems sunku-

mus kasdieniniame gyvenime. Įvertinus besi-
kreipiančiųjų trauminę patirtį ir kliniškai išreikš-

tus PTSS simptomus (pagal BTQ ir CAPS me-

todikas
9
) buvo atrinkti 4 tiriamieji, kuriems pa-

siūlyta BEPP terapija. Tai – 21 - 33m. amžiaus 
moterys (amžiaus vidurkis – 27m.), patyrusios 

įvairaus pobūdžio trauminius įvykius (pvz., 

smurtas vaikystėje, seksualinė prievarta), atitin-

kančius DSM-IV-TR (American Psychiatric 

Association, 2000) PTSS A kriterijų, ir šiuo me-

tu turinčios reikšmingai išreikštų PTSS požy-

mių. Atrinktiems tiriamiesiems atsitiktiniu būdu 
buvo paskirtas vienas iš dviejų psichologų, spe-

cialiai apmokytų BEPP metodo ir turinčių dides-

nę nei 8m. profesinę patirtį teikiant psichologinę 

                                                 
8 Tyrimą finansavo Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. MIP-

011/2012) 
9 BTQ (Brief Trauma Questionnaire, Schnurr ir kt., 1999) – 

trumpas traumos klausimynas. Lietuvišką klausimyno versiją 
gavus autorių leidimą parengė E. Kazlauskas (2010). CAPS 
(Clinician-administered PTSD Scale for DSM-5 (CAPS): Past 

Month Version) – klinikinė potrauminio streso sutrikimo skalė, 
skirta vertinti praėjusio mėnesio laikotarpį, gavus autorių 
Weathers ir kt. (2012) leidimą buvo išversta į lietuvių kalbą ir 
naudojama Vilniaus BEPP studijoje. 

pagalbą.  
Įvertinimo būdai. Įvykio poveikio skalės re-

vizuota versija (IES-R) (Impact of Event Scale – 

Revised; Weiss, Marmar, 1997) buvo naudojama 

įvertinti tiriamųjų PTSS simptomatikos išreikš-

tumą bei dinamiką intervencijos metu. IES-R 

sudaro 22 klausimai, kurie yra suskirstyti į 3 
subskales (vengimo, invazijos ir padidinto dirg-

lumo), o taip pat apskaičiuojamas ir bendrasis 

įvertis. Šią plačiai pasaulyje naudojamą metodi-
ką į lietuvių kalbą išvertė ir adaptavo E. Kaz-

lauskas ir kt. (2006). Vilniaus BEPP studijoje 

IES-R buvo pateikiama tiek psichologinio įver-
tinimo metu, tiek prieš kiekvieną terapijos sesi-
ją.  

Intervencija. Trumpalaikės eklektinės potrau-

minio streso terapijos metodas (BEPP) – tai 

trumpa, į problemą orientuota psichoterapija 
susidedanti iš šešiolikos 45-60 min sesijų. Susi-
tikimų dažnis – kartą per savaitę. BEPP struktū-

ra apjungia penkis pagrindinius terapijos ele-

mentus: psichoedukaciją, sąlyčio su trauma (ex-

posure) vaizduotėje metodą, darbą su traumos 
užuominomis ir rašymo užduotis, įprasminimo 
bei integracijos etapą ir atsisveikinimo ritualą. 
Susitikimų sesijose nuosekliai vyksta BEPP 
pagrindiniai elementai, tačiau taip pat tos pačios 
sesijos metu gali persidengti atskiri BEPP etapai 

(pvz., BEPP metu vis sugrįžtama prie psicho-

edukacijos, jeigu iškyla poreikis klientui dau-

giau paaiškinti apie PTSS). Terapijos tikslas – 

sumažinti klientų patiriamus PTSS simptomus, 

padėti jiems integruoti trauminį įvykį į savo gy-

venimą ir galiausiai atgauti prarastą kontrolę 
(Gersons ir kt., 2011). Šiame straipsnyje anali-
zuojami pirmų dviejų BEPP etapų PTSS požy-

mių dinamikos duomenys, gauti praėjus lygiai 
pusei BEPP terapijos, t.y. iki 9 sesijos. 

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

Kassavaitiniai IES-R matavimai atskleidė 
mažėjančią dinamiką, o tai reiškia, kad tiriamų-

jų PTSS simptomai mažėjo taikomos BEPP te-

rapijos metu (žr. 1 pav.). IES-R metodikos ben-

dras įvertis metodo taikymo metu keitėsi nuo 
2,32 pradinio įvertinimo metu ir sumažėjo iki 
1,41 po 8-tosios BEPP sesijos. 

Atskirai vertinant IES-R subskales matome, 

kad vengimo simptomai sumažėjo nuo 2,29 iki 
1,09, invazijos simptomai – nuo 2,32 iki 1,63, o 

padidinto dirglumo – nuo 2,38 iki 1,56.  
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1 pav. Potrauminio streso sutrikimo (PTSS) požymių dinamika trumpalaikės eklektinės potrauminio 
streso terapijos metodo (BEPP) taikymo metu. 

 

Didžiausias, o taip pat ir greičiausiai pasireiš-

kęs pokytis buvo pastebėtas IES-R vengimo 

subskalės įverčiuose (žr. 1 pav.). BEPP terapija 
yra orientuota į asmens patirtą traumą, jos metu 
klientas yra skatinamas kalbėti apie tai, dar kar-
tą išgyventi ją vaizduotės pagalba, perdirbti su 
trauminiu įvykiu susijusius jausmus. Taigi as-

muo mokomas nevengti trauminės patirties. Tai 
galima ir susieti su ryškiausiu vengimo simpto-

mų mažėjimu BEPP taikymo metu. 
Savo ruožtu padidinto dirglumo subskalės 

įverčiai taikomos terapijos metu žymiai svyra-

vo, po ketvirtos BEPP sesijos susilygino ir netgi 

šiek tiek viršijo pirminį lygį (2,38 pirminės kon-

sultacijos metu ir 2,39 praėjus 4 sesijoms), o 
ryškus simptomų silpnėjimas matomas tik po 
šešių BEPP susitikimų (žr. 1 pav.). Tokį PTSS 
padidinto dirglumo simptomų svyravimą galėjo 
nulemti tai, kad BEPP terapijos pradžioje (maž-

daug iki 6 susitikimo) vyrauja sąlyčio su trauma 
(exposure) metodas, kuomet klientas vaizduotė-

je stengiasi vėl iš naujo išgyventi trauminę patir-
tį, kaip įmanoma raiškiau įsivaizduodamas visus 
ten buvusius pojūčius. 

Reikšmingą PTSS simptomų sumažėjimą ro-

do ir apskaičiuotas efekto dydis. Palyginus ben-

drus IES-R įverčius pradinio įvertinimo metu 
(M = 2,32; SD = 0,28) ir po aštuonių BEPP sesi-
jų (M = 1,41; SD = 1,22) gautas didelis efekto 

dydis (Cohen d = 1,01). Taigi nustatytas PTSS 

simptomų sumažėjimas praėjus pusei BEPP te-

rapijos rodo reikšmingai pagerėjusią tiriamųjų 
savijautą. Olandijoje atliktuose BEPP veiksmin-

gumo tyrimuose (Bradley ir kt., 2005; Lindauer 

ir kt., 2005a) gauti dar didesni efekto dydžiai 
(1,30 ir 1,62), tačiau jie buvo apskaičiuoti pasi-
baigus visoms šešiolikai BEPP sesijų. Tikėtina, 
kad ir Lietuvoje atliekamo tyrimo metu BEPP 

terapijos efektyvumas prilygs užsienio moksli-
ninkų gautiems rezultatams. 

Nors tyrimo rezultatai patvirtina BEPP meto-

do perspektyvumą Lietuvoje, yra nemažai ribo-

tumų, kurie galėjo turėti įtakos tyrimo rezulta-

tams. Maža tyrimo imtis, kurią sudarė tik mote-

rys ir tai, kad nebuvo palyginamosios grupės ap-

sunkina galimybes plačiau interpretuoti tyrimo 
rezultatus. Čia pateikti tik pradinio tyrimo pusės 
BEPP metodo taikymo rezultatai, o įprastai 
veiksmingumo tyrimuose dar pateikiami ir verti-

nimų praėjus pusei metų ar net daugiau laiko po 
pagalbos suteikimo rezultatai, siekiant įvertinti 
pagalbos veiksmingumo ilgalaikius efektus. Ne-

žiūrint šių ribotumų, tai yra vienas pirmųjų mė-

ginimų Lietuvoje įvertinti specializuotos psicho-

loginės pagalbos veiksmingumą, kuris atsklei-
džia BEPP metodo pozityvų poveikį ir patvirtina 
būtinybę toliau tęsti šiuos tyrimus. 

 

Išvados 

Taikant BEPP metodą Lietuvos populiacijoje 
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asmenims, turintiems kliniškai išreikštų PTSS 
požymių, pastebėtas pozityvus ir reikšmingas – 

PTSS simptomus mažinantis – poveikis. Po aš-

tuonių sesijų, praėjus pusei BEPP terapijos, tyri-
mo dalyvių PTSS požymiai reikšmingai suma-

žėjo ir buvo nustatytas didelis terapijos efekto 

dydis. 

Taikant BEPP metodą pastebėta, kad grei-
čiausiai ir labiausiai terapijos pradžioje mažėjo 
PTSS vengimo simptomai, o PTSS padidinto 

dirglumo simptomai terapijos taikymo pradžioje 
ryškiai svyravo ir pradėjo reikšmingai mažėti 
vėliau. 
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EFFECTIVENESS OF A BRIEF ECLECTIC PSYCHOTHERAPY FOR POSTTRAUMATIC STRESS 

DISORDER (BEPP): PILOT RESULTS FROM VILNIUS BEPP STUDY 
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Posttraumatic stress disorder (PTSD) severely disrupts daily functioning of the affected person. Brief eclectic 

psychotherapy for posttraumatic stress disorder (BEPP) is one of several recently developed psychological 

treatment methods aimed at PTSD. The efficacy of BEPP was supported by several randomized controlled 

trials. The purpose of Vilnius BEPP study was to evaluate the effectiveness of BEPP in Lithuania and to 

analyze changes in PTSD symptoms during therapy. The pilot study included 4 participants with clinically 

expressed PTSD symptoms. The changes in their symptoms were measured every week using IES-R. 

Significant changes in PTSD symptoms were observed after completing half of the therapy. The decrease in 

symptoms of avoidance was the largest and the most rapid. On the other hand, the symptoms of hyperarousal 

varied significantly at the beginning of the therapy, and only after six sessions began to decline. A large 

effect size (Cohen’s d = 1,01) was achieved by 8 BEPP sessions. Despite the promising results, this study has 

a number of limitations, therefore it is important to continue research in this area. 
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Tyrimuose nustatyta, kad egzistuoja ryšys tarp seksualinio pasitenkinimo ir pasitenkinimo kūno 
vaizdu, tačiau rezultatai gana prieštaringi dėl to, kad ilgą laiką pasitenkinimas kūno vaizdu buvo ti-
riamas kaip vienas konstruktas. Tyrimas atliktas Vytauto Didžiojo universitete. Apklaustos 129 stu-

dentės. Tiriamosios turėjo užpildyti MBRSQ (The Multidimensional Body-Self Relations Ques-

tionnaire; Janda, 2001) ir Seksualinio pasitenkinimo skalės moterims (SSS-W) klausimynus. Rezul-

tatai parodė, kad studenčių geresnis išvaizdos vertinimas yra susijęs su didesniu pasitenkinimu sek-

sualiniu gyvenimu, didesniu pasitenkinimu bendravimu apie seksualinį gyvenimą, didesniu pasiten-

kinimu seksualiniu suderinamumu, mažesniu nerimu dėl seksualinio pasitenkinimo poroje, mažesniu 
nerimu dėl asmeninio seksualinio pasitenkinimo, didesniu bendru seksualiniu pasitenkinimu. Geres-

nis fizinės būklės vertinimas ir  didesnis pasitenkinimas kūno sritimis su didesniu pasitenkinimu sek-

sualiniu gyvenimu, didesniu pasitenkinimu seksualiniu suderinamumu, mažesniu nerimu dėl seksua-

linio pasitenkinimo poroje, mažesniu nerimu dėl asmeninio seksualinio pasitenkinimo, didesniu 
bendru seksualiniu pasitenkinimu. Didesnis rūpinimasis išvaizda yra susijęs su didesniu pasiten-

kinimu seksualiniu suderinamumu, o savo kūno svorio vertinimas kaip mažesnio su didesniu pasi-
tenkinimu bendravimu apie seksą. 
 

Pastaruoju metu visuomenėje pasitenkinimas 

kūno vaizdu tapo aktualia problema, kuri sieja-

ma su nuolatiniu dietų laikymusi, plastinėmis 
operacijomis, badavimu, cheminių bei hormoni-

nių preparatų naudojimu, padidėjusia valgymo 
sutrikimų, nerimo bei depresijos rizika (Holt, 
Lyness, 2007). 

Pasitenkinimas kūno vaizdu aktualus tiek vy-

rams tiek moterims, tačiau daugiau tyrinėjamos 
moterys. Remiantis paskutiniais tyrimais (Etcoff 

ir kt., 2004; Swami, 2010) moterų susirūpinimas 
savo išvaizda tapo visuotiniu reiškiniu. Teigia-

ma, kad didesnį ar mažesnį nepasitenkinimą sa-

vo kūnu išgyvena didžioji dauguma moterų ir 
susirūpinimas savo išvaizda tampa norma 
(Etcoff ir kt., 2004; Swami, 2010). 

Nustatyta, kad moterų kūno vaizdo suvoki-
mas yra susijęs su savigarba, tarpusavio pasiti-
kėjimu, mityba, emociniu stabilumu, taip pat su 

seksualiniu elgesiu (Holt, Lyness, 2007). 

Buvo pastebėta, kad nepasitenkinimas kūno 
vaizdu buvo susijęs su nepasitenkinimu poros 

santykiais (Tantleff – Dunn, Gokee, 2002). Anot 

Basson (2002), neigiamos emocijos, tokias kaip 

kaltė, gėda, sumišimas, patiriamos intymios 

veiklos metu, yra susijusios su neigiamu moters 

savo kūno vaizdo vertinimu, t.y. nepasitenkini-

mu kūno vaizdu. Neigiamas kūno vaizdo suvo-

kimas gali paskatinti neryžtingumą, sumišimą 
bei konservatyvumą seksualinės veiklos metu, o 

tai turi įtakos seksualiniam susijaudinimui, o vė-

liau ir seksualiniam pasitenkinimui (Holt ir kt., 

2007). 

Vieną pirmųjų tyrinėjimų šia tema atliko 

Koch, Mansfield, Thurau, Carey (2005), tačiau 
sąsajų tarp seksualinio pasitenkinimo ir pasiten-

kinimo kūno vaizdu nebuvo nustatyta. Vėles-

niuose tyrimuose, Davidson ir McCabe (2005) 

rado neigiamą ryšį tarp pasitenkinimo kūno 
vaizdu ir seksualinio pasitenkinimo (t.y. didėjant 
nepasitenkinimui kūno vaizdu, mažėjo seksua-

linis pasitenkinimas). Ackard, Kearney-Cooke, 

Peterson (1999) atliktame tyrime buvo siekiama 

išsiaiškinti ryšius tarp moterų savo kūno vaizdo 
vertinimo bei jų seksualinio elgesio. Gauti re-

zultatai parodė, kad moterys, kurios buvo paten-

kintos savo kūno vaizdu, buvo seksualiai akty-

vesnės, patyrė daugiau orgazmų, buvo labiau 
patenkintos seksualine veikla, dažniau pačios 
iniciavo seksualinius santykius, geriau jautėsi 
nuogos prieš savo partnerius bei nevengė sek-

sualinių santykių šviesoje. Analogiškos sąsajos 
buvo nustatytos ir kituose tyrimuose (Pujols ir 

kt., 2009; Holt, Lyness, 2007). 
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Taigi naujesniuose tyrimuose randamas stip-

rus ryšys tarp pasitenkinimo kūno vaizdu ir sek-

sualinio pasitenkinimo, nors ankstesniuose tyri-

muose sąsajų tarp šių dviejų reiškinių nebuvo 
nustatyta. Galima manyti, kad toks gautų rezul-
tatų neatitikimas yra susijęs su skirtingu požiū-

riu į pačius seksualinio pasitenkinimo bei kūno 
vaizdo konstruktus: ne visuose tyrimuose atsi-

žvelgiama į šiuos reiškinius sudarančius aspek-

tus, kurių įvertinimas gali atskleisti detalesnes 
sąsajas tarp seksualinio pasitenkinimo ir pasi-
tenkinimo savo kūno vaizdu. 

Ne tik užsienyje, bet ir Lietuvoje atlikta ne-

mažai tyrimų, susijusių su kūno vaizdu (Miški-
nytė, Bagdonas, 2010; Jankauskienė, Kardelis, 
2002; Miškinytė ir kt., 2006). Tačiau kūno vaiz-

do ir seksualinio pasitenkinimo sąsajos dar ne-

buvo nagrinėtos. 
Tyrimo tikslas: ištirti studenčių pasitenkinimo 

kūno vaizdu sąsajas su seksualiniu pasitenkini-

mu poroje. Tyrimo tikslui pasiekti buvo išsikelti 
tokie uždaviniai:  
· Įvertinti studenčių kūno vaizdo ypatumus 

bei pasitenkinimą kūno vaizdu; 

· Nustatyti studenčių pasitenkinimo kūno 
vaizdu ir seksualinio pasitenkinimo sąsajas. 

Išsikelta hipotezė: studenčių didesnis pasiten-

kinimas savo kūno vaizdu yra susijęs su dides-

niu seksualiniu pasitenkinimu. 

 

Tyrimo metodai 

Pasitenkinimas kūno vaizdu nustatytas 
MBRSQ (The Multidimensional Body-Self Rela-

tions Questionnaire; Janda, 2001) klausimyno 5 

subskalėmis: 
· išvaizdos vertinimo – savęs vertinimas kaip 

patrauklaus ar nepatrauklaus, pasitenkinimas ar 

nepasitenkinimas savo kūno išvaizda; 

· fizinės būklės vertinimo – savo fizinės būk-

lės vertinimas kaip geros ar prastos, pasitenkini-
mas ar nepasitenkinimas ja; 

· savo kūno svorio vertinimo – savo svorio 

priskyrimas kategorijai nuo „per mažo svorio“ 
iki „per didelio svorio“; 

· pasitenkinimo kūno sritimis – pasitenkini-

mas ir nepasitenkinimas atskiromis kūno sriti-
mis; 

· orientacijos į išvaizdą – rūpinimasis savo 

išvaizda. 
Klausimyno subskalių patikimumas svyruoja 

nuo 0,57 iki 0,82. Klausimynu matuojami kūno 
vaizdo vertinimo, pažinimo bei elgesio kompo-

nentai. Šis klausimynas pasirinktas, nes atspindi 

tiek pasitenkinimą savo kūnu bei išvaizda, tiek 

veiksmus, atliekamus tam, kad ta išvaizda page-

rėtų, tai hipotetiškai gali skirtingai sietis su sek-

sualiniu pasitenkinimu. 

Seksualinio pasitenkinimo skalė moterims 
(The Sexual Satisfaction Scale for Women (SSS-

W); Meston, 2005), klausimynas naudotas sek-

sualiniam pasitenkinimui poroje matuoti. Klau-

simyną sudaro 6 subskalės: 
· pasitenkinimo seksualiniu gyvenimu (Con-

tentment) – pasitenkinimas seksualinio gy-

venimo emociniu ir fiziniu artumu; 

· pasitenkinimas bendravimu apie seksualinį 
gyvenimą (Communication) – pasitenki-nimas 

bendravimu su romantiniu partneriu apie 

emocinius bei fizinius seksualinio pasitenki-

nimo komponentus; 

· pasitenkinimo seksualiniu suderinamumu 

(Compatibility) – pasitenkinimas savo ir roman-

tinio partnerio seksualiniu suderinamumu (pana-

šūs poreikiai, įsitikinimai, norai, elgsena); 
· nerimas dėl seksualinio pasitenkinimo po-

roje (Concern—Relational) – susirūpinimas dėl 
seksualinio pasitenkinimo sąsajų su romantinių 
santykių kokybe; 

· nerimas dėl asmeninio seksualinio pasiten-

kinimo – susirūpinimas dėl seksualinio nepasi-
tenkinimo įtakos asmeninei gerovei. 

Klausimyno subskalių patikimumas svyruoja 
nuo 0,75 iki 0,94. Ši skalė yra viena iš dažniau-

siai naudojamų moterų seksualinio pasitenkini-

mo poroje įvertinimo skalių, kuria įvertinama 
daug skirtingų šio reiškinio aspektų. 

Tyrime dalyvavo 116 Vytauto Didžiojo uni-
versiteto studenčių, kurių amžius 18-35 metų. 
Visos tiriamosios teigė, kad turi romantinį part-
nerį ir seksualinius santykius su juo.  

Statistinis duomenų apdorojimas atliktas 
SPSS (Statistical Package for Social Science) 

programa. Prieš tikrinant hipotezes nustatyta, 
kad abiejų klausimynų subskalės nėra artimos 
normaliajam skirstiniui, dėl to kintamųjų ry-

šiams tirti buvo taikomas Spearman‘o korelia-

cijos koeficientas. 

 

Rezultatai 

Gauti rezultatai parodė, kad išvaizdos vertini-
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mo subskalė statistiškai reikšmingai siejasi su 
visomis seksualinio pasitenkinimo skalėmis. Fi-
zinės būklės vertinimo ir Pasitenkinimo kūno 
sritimis subskalės statistiškai reikšmingai kore-

liuoja su Pasitenkinimo seksualiniu gyvenimu, 

Pasitenkinimo seksualiniu suderinamumu, Neri-

mo dėl seksualinio pasitenkinimo poroje, Neri-
mo dėl asmeninio seksualinio pasitenkinimo 
subskalėmis; Savo kūno svorio vertinimas sta-

tistiškai reikšmingus ryšius sudaro tik su Pasi-

tenkinimo bendravimu apie seksualinį gyvenimą 
subskale, Orientacijos į išvaizdą subskalė sta-

tistiškai reikšmingus ryšius sudaro su Pasiten-

kinimo seksualiniu suderinamumu ir Seksuali-

nio pasitenkinimo subskalėmis. Rezultatai patei-
kiami žemiau esančioje 1 lentelėje. 

Panašūs ryšiai tarp pasitenkinimo savo kūno 
vaizdu ir seksualinio pasitenkinimo poroje buvo 

nustatyti tiek vyresnių (25-35 metų), tiek jau-

nesnių (18-24 metų) studenčių grupėse 

Rezultatų aptarimas 

Šiuo tyrimu buvo siekiama nustatyti ar egzis-

tuoja ryšys tarp studenčių pasitenkinimo kūno 
vaizdu ir seksualinio pasitenkinimo. Atlikus 

analizę siekiant įvertinti ryšius tarp studenčių 
pasitenkinimo savo kūno vaizdu ir seksualinio 
pasitenkinimo pastebėta, kad tokie ryšiai egzis-

tuoja, nors atsižvelgiant į ryšio stiprumo koe-

ficientus, šie ryšiai yra gana silpni. Tačiau tokie 
rezultatai gali būti susiję su tuo, kad daugumos 
studenčių seksualinio pasitenkinimo subskalių 
rezultatai buvo gana aukšti, t.y tarp tiriamųjų 
nebuvo studenčių, kurių seksualinis pasitenkini-
mas būtų labai mažas. Vis dėlto, nors ryšiai yra 
silpni, tačiau statistiškai patikimi, taigi galima 
daryti prielaidą, kad pakartojus tyrimą su dides-

ne ir įvairesne imtimi šie ryšiai būtų stipresni. 
 

1 lentelė. Studenčių pasitenkinimo kūno vaizdu ir seksualinio pasitenkinimo sąsajos. 

Spearman koef. 
Skalė 1 Skalė 2 Skalė 3 Skalė 4 Skalė 5 

p 

Išvaizdos vertinimas 
0,242 

0,006 

0,196 

0,029 

0,332 

0,0001 

0,323 

0,0001 

0,313 

0,0001 

Fizinės būklės vertinimas 
0,191 

0,023 

0,160 

0,072 

0,252 

0,003 

0,220 

0,007 

0,229 

0,009 

Savo kūno svorio 

vertinimas* 

-0,156 

0,171 

-0,188 

0,033 

-0,129 

0,223 

-0,110 

0,216 

-0,099 

0,090 

Pasitenkinimas kūno sritimis 
0,228 

0,009 

0,062 

0,424 

0,317 

0,001 

0,353 

0,0001 

0,235 

0,006 

Orientacija į išvaizdą 
0,146 

0,139 

0,174 

0,136 

0,244 

0,010 

0,101 

0,282 

0,171 

0,072 
Skalė 1 - Pasitenkinimas seksualiniu gyvenimu; Skalė 2 - Pasitenkinimas bendravimu apie seksualinį 
gyvenimą; Skalė 3 - Pasitenkinimas seksualiniu suderinamumu; Skalė 4 – Nerimas dėl seksualinio 
pasitenkinimo poroje; Skalė 5 - Nerimas dėl asmeninio seksualinio pasitenkinimo. 

*Neigiama koreliacija rodo, kad studentės su žemesniu seksualiniu pasitenkinimu savo svorį vertina kaip 
didesnį. 

 

Interpretuojant tokius rezultatus galima ma-

nyti, kad pasitenkinimas kūno vaizdu yra svar-
bus veiksnys seksualinės veiklos metu. Didesnis 
pasitenkinimas kūno vaizdu suteikia didesnį 
komfortą moteriai apsinuoginant prieš partnerį, 
taip pat tokios moterys turi mažiau pašalinių 
minčių, susijusių su neigiamu kūno vaizdu sek-

sualinės veiklos metu, dėl ko joms tampa leng-

viau atsipalaiduoti bei patirti seksualinį pasiten-

kinimą su savo romantiniu partneriu. 

Šio tyrimo metu pasitenkinimas kūno vaizdu 
buvo vertinamas kaip daugialypis konstruktas 

dėl to, kad buvo siekiama nustatyti, kokie kūno 
vaizdo aspektai yra labiausiai susiję su pasiten-

kinimu kūno vaizdu. Rezultatai parodė, kad 
daugiausiai statistiškai reikšmingų ryšių su sek-

sualiniu pasitenkinimu sudarė išvaizdos vertini-
mas, tokius pačius rezultatus gavo ir Holt ir Ly-

ness (2007) savo tyrimo metu. Išvaizdos vertini-

mo subskalė apima pasitenkinimo savo išvaizda 
bei patrauklumo įvertinimą, taigi nustatyti ryšiai 
rodo, kad seksualiniam pasitenkinimui yra svar-

bu, kad moteris ne tik gerai vertintų savo išvaiz-

dą, bet ir jaustųsi patraukli. 
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Taip pat statistiškai reikšmingus ryšius su be-

veik visomis seksualinio pasitenkinimo skalė-

mis (išskyrus pasitenkinimo bendravimu apie 

seksualinį gyvenimą) sudarė fizinės būklės ver-
tinimo subskalė, tokie rezultatai jau buvo gauti 
Pujols ir kt. (2009) tyrime. Šio tyrimo autoriai 
mano, kad toks atradimas yra reikšmingas, nes 
galima manyti, kad pagerinus fizinę būklę (fizi-
niu aktyvumu, tinkama mityba) galima tikėtis, 
kad pagerės ir seksualinis pasitenkinimas. 

Pasitenkinimo kūno sritimis subskalė taip pat 
koreliuoja su seksualiniu pasitenkinimu, tačiau 
ši subskalė iš dalies atkartoja išvaizdos vertini-
mą, nes ši skalė parodo visumos vertinimą, t.y 
kiek moterys yra patenkintos savo kūno sričių 
visuma. Taigi reikėtų išsamiau palyginti kiek-

vienos kūno srities vertinimą, kaip jis koreliuoja 

su seksualiniu pasitenkinimu. 

Nors ankstesni rezultatai (Holt ir kt., 2007) 

parodė, kad seksualiniam pasitenkinimui labai 
svarbus savo kūno svorio vertinimas, šio tyrimo 
metu matome, kad kūno svorio vertinimo skalė 
statistiškai reikšmingai koreliuoja tik su viena 

seksualinio pasitenkinimo skale: bendravimu 

apie seksualinį gyvenimą. Galima manyti, kad 

svorio vertinimas visgi turi įtakos seksualiniam 
pasitenkinimui, tai pasireiškia kaip drovumas 

kalbėtis apie savo seksualinį gyvenimą su ro-

mantiniu partneriu. 

 

Išvados 

Studenčių pasitenkinimas savo kūno vaizdu 
yra susijęs su seksualiniu pasitenkinimu:  
· didesnis pasitenkinimas savo išvaizda yra 

susijęs su didesniu seksualiniu pasitenkinimu 
poroje (visais jo aspektais);  

· didesnis pasitenkinimas savo fizine būkle 
bei kūno sritimis yra susijęs su visais seksuali-
nio pasitenkinimo poroje aspektais išskyrus pa-

sitenkinimą bendravimu apie seksualinį gyveni-
mą;  
· didesnis pasitenkinimas savo svoriu yra su-

sijęs tik su didesniu pasitenkinimu bendravimu 
poroje apie seksualinį gyvenimą; 
· didesnis rūpinimasis savo išvaizda yra 

susijęs su didesniu pasitenkinimu seksualiniu 

suderinamumu poroje. 
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RELATIONSHIPS BETWEEN FEMALE STUDENTS BODY IMAGE SATISFACTION AND SEXUAL 

SATISFACTION IN A COUPLE 
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Previous studies have shown that there is association between body image and sexual satisfaction in women. 

However, not all the studies have received the following results, because most considered body image to be a 

single construct. The aim of the study was to asses the relationships between female students‘ body image 
satisfaction and sexual satisfaction in a couple.The study was conducted at Vytautas Magnus University, 129 

female students were interviewed. Students had to fill in the Multidimensional Body-Self Relations 

Questionnaire (MBSRQ) and The Sexual satisfaction scale for women (SSS-W).The results of the study shows 

that Appearance evaluation is associated with all sexual satisfaction subscales.Fitness evaluation and body 

areas satisfaction with contentment, compatibility, interpersonal concern, personal concern, sexual 

satisfaction. Self classified weight with communication and appearance evaluation with compatibility. 
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Nustatyta, jog svarbiausias teigiamus pokyčius psichoterapijoje sąlygojantis veiksnys – geras tera-

pinis santykis, todėl svarbu gerai suprasti sąlygas, reikalingas tokio santykio sukūrimui konkrečioje 
kliento – terapeuto poroje. Manoma, kad kliento bei terapeuto lytis reikšmingai veikia terapinio 

santykio pobūdį, o ypač daug sunkumų jame patiria klientai vyrai. Šio tyrimo tikslas – išskirti ir 
aprašyti pokyčiams vykti padedančius ir trukdančius analitinės psichoterapijos klientų vyrų san-

tykio su psichoterapeutėmis moterimis aspektus. Buvo atlikti pusiau struktūruoti interviu su 3 ana-

litinės psichoterapijos klientais vyrais, tyrimo metu turėjusiais nuo 18 iki 22 terapinių sesijų ir ke-

tinančiais psichoterapiją tęsti toliau, ir atlikta kokybinė gautų duomenų analizė remiantis teminės 
analizės metodu. Buvo suformuluotos 4 tyrimo dalyvių terapinį santykį apibūdinančios temos: „Mo-

kytojos radimo“, „Tikslių klausimų“, „Grįžtamojo ryšio galimybės“ bei „Priėmimo ir bendrumo su 
kitu patyrimo“. Jose išryškėja terapeutės kaip vedlės ir mokytojos, padedančios orientuotis psichi-
nėje realybėje, patyrimas, bei didelis tyrimo dalyvių poreikis terapiniame santykyje išsaugoti savo 
galios bei autonomijos pojūtį.  
 

Psichoterapijos proceso tyrimai nustatė, jog 
svarbiausias teigiamus kliento pokyčius sąlygo-

jantis veiksnys – geras terapinis santykis (Lam-

bert, Ogles, 2003; Grencavage, Norcross, 1990). 

Tačiau norint suprasti šio santykio kūrimui ir 
panaudojimui praktikoje reikalingas sąlygas, bū-

tina atsižvelgti į individualias kiekvienos kliento 
– terapeuto poros savybes, darančias įtaką klien-

to buvimo terapiniame santykyje būdui (Nor-
cross, Wampold, 2011). Viena tokių savybių – 

kliento ir psichoterapeuto lytis, kurios reikšmė 
psichoterapijos procesui mokslininkus domina 

jau seniai. Ypač didelis dėmesys skiriamas dar-

bo su vyrais  ypatumams, nes vyrai laikomi pro-

blemine psichoterapijos klientų grupe. Paste-

bima, jog tradiciniam vyriškumui būdingos ver-
tybės - noras išlikti stipriam ir nepriklausomam, 
gėda pripažinti, kad turi problemų, bejėgiškumo 
jausmas prireikus kreiptis pagalbos - trukdo 

užmegzti artimą, pasitikėjimu grįstą ryšį su 
terapeutu ir saugiai dalintis savo sunkumais 

(Good, Robertson, 2010). Osherson ir Krugman 

(1990) mini vyrų klientų dažnai patiriamą gėdos 
jausmą, kylantį dėl psichoterapijos struktūros 
(poreikio laikytis kontrakto, palaikyti akių 
kontaktą su psichoterapeutu) ir proceso ypatumų  
(artimo santykio, susiliejimo su terapeutu troš-

kimo, noro būti mylimam ir galingam). Ran-

dama, jog klientai vyrai psichoterapiją per anks-

ti nutraukia dažniau nei moterys (Cottone ir kt., 

2002). Tai siejama su vyrų terapiniame santy-

kyje dažnai jaučiama įtampa dėl intymumo – 

autonomijos poreikių konflikto, ypač dirbant su 
terapeute moterimi. Tokiais atvejais klientai 

terapiją baigia per anksti, vengdami santykyje 

stiprėjančio intymumo, arba idealizacijos ar nu-

vertinimo keliamų impulsų (Schaverien, 2006).  

Nors šios problemos mokslinėje literatūroje 
aprašomos gana plačiai, dauguma publikacijų 
pagrįstos ne empirinių psichoterapijos klientų 
vyrų patirties tyrimų duomenimis, o autorių 
praktinio darbo pavyzdžiais. Aptikome tik vieną 
tyrimą (Bedi, Richards, 2011), kuriame buvo 

siekiama nustatyti, kokius veiksnius klientai 

vyrai laiko padedančiais kurti terapinę sąjungą 
su terapeutu psichoterapijos pradžioje. Tyrime 

išryškėjo 4 pagrindinės tokių veiksnių kate-

gorijos: „Svarbių temų aptarimas“, „Kliento at-
sakomybė“, „Formali pagarba“ ir „Praktinė pa-

galba“. Trukdantys santykio kūrimui veiksniai 
nagrinėjami nebuvo, taigi žinių apie šią vyrų 
klientų patirties dalį neturime.   

Šiuo metu Lietuvoje žymią psichoterapeutų 
daugumą sudaro moterys, todėl kuo geriau su-

prasti vyro kliento ir moters psichoterapeutės 
santykį paveikiančius veiksnius mums labai ak-

tualu. Todėl šio tyrimo tikslas – išskirti ir apra-

šyti pusiau struktūruotame interviu atsi-
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skleidžiančius veiksnius, formuojančius santykį 
tarp analitinės psichoterapijos klientų vyrų ir 
psichoterapeučių moterų.  

 

Metodika 

Tyrimo dalyviai. Tyrime dalyvavo 3 vyrai, 

ilgalaikės analitinės krypties psichoterapijos 
klientai: Viktoras (26m.), Rytis (28m.) ir 

Robertas (44 metai) (vardai pakeisti). Visi buvo 

vedę, dirbo. Į psichoterapeutes tyrimo dalyviai 
kreipėsi dėl nuo keleto mėnesių iki keleto metų 
trunkančių emocinių bei tarpasmeninių santykių 
sunkumų. 

Tyrimo eiga ir metodai. Buvo atliktas pusiau 

struktūruotas interviu, kurio metu tiriamiesiems 
buvo užduoti klausimai apie su psichoterapija 
siejamus pokyčius, veiksnius, padedančius siek-

ti šių pokyčių, padedančius ir trukdančius san-

tykio su terapeute aspektus, reikšmingiausius ir 
kritinius psichoterapijos momentus. Interviu 

metu tiriamieji buvo turėję nuo 18 iki 22 tera-

pinių sesijų ir ketino psichoterapiją tęsti toliau.  
Duomenų analizė. Transkribuotas interviu 

tekstas buvo analizuojamas kokybiškai, taikant 
teminės analizės metodą, t.y. buvo paeiliui 
koduojami visi kiekvieno interviu segmentai, 

susiję su tyrimo tikslu, o kodai jungiami į 
platesnes temas, kurios aprašomos apibūdinant 
pagrindinius jos bruožus ir iliustruojant juos 
ištraukomis iš interviu teksto.  

 

Rezultatai ir jų aptarimas  

Tyrimo rezultatai rodo, jog santykį su psicho-

terapeute tyrimo dalyviai laiko svarbiu terapiniu 

veiksniu ir su juo sieja savyje pastebėtus poky-

čius. Tai, jog terapinį santykį klientai vyrai arba 
stipriau su vyriškomis lyties normomis besita-

patinantys klientai laiko svarbia keitimosi pro-

ceso dalimi, patvirtina ir anksčiau atlikti tyrimai 
(Cusack ir kt., 2006; Owen, 2010).  

Roberto pasakojime kaip vertingiausias tera-

pinio santykio aspektas išryškėja „Priėmimo ir 
bendrumo su kitu patyrimo“ tema. Apie terapi-

jos pradžioje išgyventą terapeutės priėmimo po-

tyrį jis kalba emocingai, perteikdamas transfor-
muojančią tokio patyrimo galią: „mes pažįstame 
save per kitus žmones, kitų žmonių šviesoje, ir 
staiga tu aptinki savo, tiesiog jausmiškai taip 
tiesiog aptinki savo gyvenimą, kaip reaguoja 
žmogus“. Roberto gebėjimas susitapatinti su 
terapeute ir save pamatyti jos akimis mažina 

kaltės jausmą dėl to, kad savo sunkumų jam ne-

pavyksta įveikti vien valios pastangomis ir lei-
džia ramiau tyrinėti jų priežastis. Jis sako su psi-

choterapeute jaučiantis bendrumą, kurį sieja su 
stipriu jos „moteriškumu ir motiniškumu“. Tači-
au kalbėti apie šių jos bruožų patyrimą Robertui 
sunku: prašomas tai reflektuoti giliau, jis suirzta 
ir atsisako tai daryti, o kitose interviu vietose te-

rapinį santykį apibūdina tik kaip mokytojos – 

mokinio. Čia išryškėja ambivalencija tarp noro 
patirti artimą, tapatumu grįstą ryšį, ir poreikio 
saugoti savo autonomiją, pereinant prie racio-

nalesnio buvimo santykyje būdo. Tai, kad Ro-

bertas visgi ryžtasi atskleisti savo artumo su psi-
choterapeute patyrimą, galima sieti su jo domė-

jimusi teologijos ir analitinės psichologijos stu-

dijomis. Analitinės psichologijos teorija teigia, 
kad darniam asmenybės vystymuisi svarbu in-

tegruoti ir moteriškajam psichiniam principui 

priskiriamas savybes – gebėjimą būti artimame 
ryšyje, dėmesį savo emocijoms bei pasąmonei 
(Jung, 2012). Robertas tyrimo metu vienintelis 

iš dalyvių jau buvo pasiekęs gyvenimo vidurį, 
kai, Jungo (2012) teigimu, pradedamos labiau 

vertinti ir integruoti priešingai lyčiai būdin-

gesnės psichologinės savybės. Gerokai jaunes-

nis ir mažai psichologinių žinių turintis Viktoras 
psichoterapeutės dalyvavimą jo gyvenime per-
teikia gerokai racionaliau, kalbėdamas apie jos 
„įsigilinimą į gyvenimo situacijas“ ir taip pabrė-

žia orientacijos į problemą aspektą. Tačiau 
galima manyti, jog po tuo slypi ir jausmas, jog 

terapeutė stengiasi pamatyti ir tikruosius jo 
norus bei poreikius, jo gyvenimo individualumą 
– tai empatiško, autentiško ryšio bruožai.  

„Mokytojos radimas“ – ir Roberto, ir Ryčio 
pasakojimuose svarbi tema. Robertas save vadi-

na mokiniu, psichoterapeutę – mokytoja. Šis 
mokymasis pagrįstas daugiau naujomis santykio 
patirtimis, nei racionaliomis žiniomis. Patirda-

mas priimantį terapeutės santykį jis mokosi tole-

rantiškiau žvelgti į savo agresiją, o tarp sesijų 
bando sąmoningai taikyti sau iš psichotera-

peutės jaučiamą jautrų, empatišką, „motinišką“ 
santykį („bandžiau esant tokiam skausmui [...] 
tą motiniškumą savyje pagimdyt“). Ryčio san-

tykis su terapeute – mokytoja prieštaringesnis. 
Rami terapeutės reakcija į jam nerimą kelian-

čius dalykus, jo psichinių būsenų normaliza-

vimas padeda jam mokytis suprasti besikei-

čiančias nuotaikas ir atlaikyti įvairius impulsus, 



Jaunųjų mokslininkų psichologų darbai, (2), 2013 

106 

 

pavyzdžiui, norą nutraukti terapiją. Tačiau nors 
Rytis, nuolat remdamasis terapeutės žodžiais, 
pripažįsta didelį jos autoritetingumą, svarbą, jis 
ir pyksta dėl jo („aš Dainai kiekvieną rytą sakau, 
kad aš žiauriai pykstu, kad man reikia eiti į 
psichoterapiją“), jos žodžius vadina „didaktika“, 
stengiasi nureikšminti jos įtaką jam.   

„Tikslių klausimų“ tema taip pat atskleidžia 
santykį su psichoterapeute kaip vedle psicho-

loginių ieškojimų kelyje. Tikslūs jos klausimai 
padeda į situaciją pažvelgti kitaip, pasiekti 
įžvalgų: „a, palauk, tiksliai“, pagalvoji“ (Rytis), 

„klausimų, kurį sau uždavus na ir į jį sau atsa-

kius, daug kas paaiškėja iš tos situacijos pers-

pektyvos“ (Viktoras). Terapeutė savo klausimais 
geba „teisingai nuvesti“ (Viktoras), arba net „iš-

provokuoti“ kliento įžvalgas (Rytis). Tačiau abu 

vyrai, kalbėdami apie psichoterapeutės klausimų 
naudą, pabrėžia, jog atsakymus į jos klausimus 
randa jie patys, taip parodydami, kad ir jie patys 

prisiima dalį atsakomybės už savo keitimąsi bei 
įdeda svarbų indėlį į psichoterapijos procesą.  

Ryčio paminėta „Grįžtamojo ryšio galimy-

bės“ tema atskleidžia prieštaringą psichotera-

peutės teikiamo grįžtamojo ryšio poveikį: Rytis 
ir žavisi jos gebėjimu greitai pastebėti ir jam pa-

rodyti bendravimui trukdančias jo savybes, pa-

vyzdžiui, norą dominuoti ar abejingumą, ir iš-

gyvena stiprią gėdą dėl jų. Gėdos jausmas kelia 
norą užtikrinti, jog dabar jis elgiasi kitaip: „at-
skleidė taip vau, nu kad iš tiesų koks aš buvau, 
man dabar net sunku patikėt, aš dabar taip nie-

kados nesielgiu“. Osherson ir Krugman (1990) 
teigimu, vyrai psichoterapeutės moters akivaiz-

doje dažnai išgyvena gėdą bei menkumą dėl ga-

lingos motinos figūros perkėlimo į ją. Ryčio at-
veju gėdos jausmas skatina norą greitai ištaisyti 
savo trūkumus, nesuteikiant sau galimybės juos 
tyrinėti ir geriau įsisąmoninti. 

Pastarosios trys temos atspindi didžiulį psi-
choterapeutės reikšmingumą tyrimo dalyviams: 
ji suvokiama kaip puikiai pažįstanti psichinę 
realybę, galinti vesti klientus reikiama kryptimi 
ir padėti rasti atsakymus į jiems rūpimus klau-

simus. Tačiau jiems labai svarbus ir gebėjimas 
veikti savarankiškai, išsaugant savo autonomiją, 
jausti savo indėlį į vykstančius pokyčius. Klien-

tų vyrų siekį išsaugoti savo autonomiją, orien-

taciją į problemą atspindi ir minėtame Bedi ir 
Richards (2011) tyrime aprašyti terapinę sąjungą 
kurti padedantys veiksniai. Vyrų dažnai patiria-

mas priklausomybės – autonomijos poreikių 
konfliktas psichodinaminėje psichologijoje yra 
siejamas su ankstyvosios jų psichologinės raidos 
ypatumais: norėdamas sukurti tvirtą vyrišką 
ego, berniukas turi atsiskirti nuo pirminio tapa-

tumu grįsto ryšio su motina ir siekti objekty-

vumu bei autonomija pagrįstų tolesnių ryšių 
(Neumann, 1993; Chodorow, 1978). Santykio su 

motina patirtis dažnai perkeliama į psichotera-

peutę (Schaverien, 2006), todėl mūsų tyrimo da-

lyviai priklausomybę nuo jos stengiasi mažinti 
pabrėždami savo pačių galimybes ar tiesiogiai 
išreikšdami jai pyktį, kylantį dėl nelygiaverčio 
santykio. Šie įveikos būdai padeda jiems atlai-
kyti terapinio santykio keliamą įtampą ir toliau 
siekti norimų pokyčių. 

 

Išvados 

1. Tyrimo dalyviai psichoterapeutę patiria 
kaip vedlę ir mokytoją, padedančią orientuotis 
savo psichiniuose procesuose ir tapti sąmonin-

gesniems. Santykio su ja teikiamas pasitikėji-
mas bei galimybė labiau priimti anksčiau gėdin-

gomis ar nepriimtinomis laikytas savo asmeny-

bės puses įgalina tyrimo dalyvius pačius drąsiau 
tyrinėti savo jausmus, motyvus, santykių patir-
tis. 

2. Tyrimo dalyviams svarbu terapiniame san-

tykyje išsaugoti savo autonomijos bei savaran-

kiškumo pojūtį, jaustis pakankamai stipriems, 

galintiems rasti atsakymus į jiems svarbius klau-

simus. Kadangi vedlės ir mokytojos vaidmens 
priskyrimas terapeutei reiškia ir priklausomybę 
nuo jos, terapinio santykio racionalizavimas, sa-

vo galimybių akcentavimas, galimybė reikšti 
pyktį terapeutei ar mažinti jos reikšmingumą pa-

deda atlaikyti priklausomybės – autonomijos 

poreikių konflikto keliamą įtampą ir tęsti psi-
choterapiją. 

3. Dėl to, kad apie artumo ir tapatumo su 
psichoterapeute patyrimą ir jo terapinį poveikį 
kalba tik vienas iš trijų tyrimo dalyvių, kuris yra 
vyriausias ir turi daugiausia psichologijos žinių, 
galime kelti prielaidą, jog vyriškos lyties klien-

tai linkę vengti tapatinimusi pagrįsto santykio, 
kuris suvokiamas kaip grėsmingas jų asmeni-
niam tapatumui, arba tokį santykį neigti. Norint 
šią prielaidą patikrinti, reikalingi tolesni tyrimai, 
klientų vyrų terapinio santykio ypatumus susie-

jantys su jų raidos ypatumais ir asmenybės 
bruožais.  
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MALE CLIENT AND FEMALE THERAPIST: QUALITATIVE ANALYSIS OF FACTORS LEADING TO 

THE FORMATION OF THERAPEUTIC RELATIONSHIP 

 

Ieva Bieliauskienė, dr. Gražina Gudaitė 

Vilnius University 

ieva.bieliauskiene@gmail.com 

 

Therapeutic relationship is found to be strongly related to psychotherapy success so it‘s essential to 
understand how strong relationship in certain client-therapist dyad may be formed. Gender of both client 

and therapist is considered important in their relationship, while male gender is related to significant 

problems in it. This study is aimed at identifying and describing helpful and hindering aspects of therapeutic 

relationship as seen by male clients of analytical psychotherapy. 3 men who had had between 18 and 22 

psychotherapy sessions and were going to continue it were interviewed using semi-structured interviews, and 

data were analyzed using thematic analysis. 4 themes were identified: „Finding a teacher“, „Precise 
questions“, „Opportunity to receive feedback“ and „Experience of acceptance and closeness“. They reveal 
the participants‘ experience of their psychotherapist as guide and teacher, providing orientation in 
psychological reality, and a strong need to preserve their own sense of power and autonomy.  
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VAIKŲ, TURINČIŲ DĖMESIO IR AKTYVUMO SUNKUMŲ, ASMENYBĖS BRUOŽAI: 
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Vienas iš bandymų aprašyti individualius skirtumus ir numatyti individualų elgesį yra asmenybės 
bruožų ir psichopatologijos ryšių tyrimai. Šis tyrimas analizuoja, kaip vaikų asmenybės bruožai, 
apibūdinti motinos ir tėvo, gali prognozuoti vaikų eksternalius sunkumus. 158 vaikų (80 berniukų, 
78 mergaičių) tėvai ir motinos (N = 316) užpildė klausimynus apie savo 7-10 metų vaikus. Abu 
vaiko tėvai užpildė Hierarchinį vaiko asmenybės aprašą (HiPIC; Mervielde, DeFruyt, 1999) ir 6-18 

metų vaiko elgesio aprašą (CBCL6/18; Achenbach, Rescorla, 2001). Atlikta analizė atskleidė, kad 
vaikai, kurių sunkumai patenka į normos zoną, vertinami kaip mažiau emociškai nestabilūs, turintys 
aukštesnį vaizduotės, geranoriškumo ir sąmoningumo išreiktumą negu vaikai, kurių sunkumai 
patenka į rizikos ir nuokrypio zonas. Hierarchinė regresinė analizė buvo naudojama norint įvertinti 
sąveikas tarp Didžiojo penketo asmenybės struktūros ir dėmesio trūkumo bei hiperaktyvumo 
sunkumų (remiantis CBCL6/18 DSM orientuota skale). Paaiškėjo, kad 31,3 proc. dėmesio trūkumo 
ir hiperaktyvumo skalės duomenų variacijos paaiškina žemesnis geranoriškumo (abiejų tėvų 
vertinimu) ir sąmoningumo (motinos vertinimu) lygis.  
 

Pastarąjį dešimtmetį populiarėjant vaiko as-

menybės tyrimams, pamažu atsiranda studijų, 
analizuojančių vaiko asmenybės bruožų ir psi-
chopatologijos ryšį (Barbaranelli ir kt., 2003; 
De Bolle ir kt., 2009; Klimstra ir kt., 2010; Ko-

telnikova, Tackett, 2009). J. Tackett (2006) tei-

gia, kad sąmoningumas ir neurotizmas gali būti 
tiesiogiai susijęs su asmenybės rizikos fakto-

riais, nulemiančiais vėlesnės psichopatologijos 
išsivystymą. Manoma, kad vaikai, kurių tam tik-

ri labai stipriai išreikšti bruožai ar tam tikra 
bruožų profilio konfigūracija, patiria didesnę 
raidos psichopatologijos išsivystymo riziką, pa-

vyzdžiui, dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo 
sutrikimo, nerimo ar depresijos simptomų išsi-
vystymo (Ehrler ir kt., 1999). Kai kurių tyrimų 
duomenimis, asmenybės bruožai paaiškina 25 

proc. elgesio ir emocijų problemų duomenų va-

riacijos, kai vaiko asmenybę apibūdina patys 
vaikai, ir 32 proc. – kai vaiko asmenybę api-
būdina jo tėvai (Slobodskaya, 2007). Pavyz-

džiui, impulsyvumas ankstyvame amžiuje, kuris 
gali būti susijęs su žemu sąmoningumo lygiu, 

stipriai susijęs su antisocialiu elgesiu suaugys-

tėje. Nesėkmingai prisitaikiusių vaikų asmeny-

bės bruožų profiliai pasižymi žemesniu sutaria-

mumo, sąmoningumo, atvirumo patyrimui ir 
aukštesniu emocinio nestabilumo lygiu negu 
sėkmingai prisitaikiusių vaikų (Rogosch, 

Cicchetti, 2004, cit. pg. Tackett ir kt., 2009). 

Teigiama, kad vaikai, pasižymintys žemu suta-

riamumo, sąmoningumo (Ehrler ir kt., 1999; 
Muris ir kt., 2005) ir atvirumo patyrimui (Ehrler 

ir kt., 1999) lygiu, viduriniosios vaikystės ir pa-

auglystės laikotarpiu turi daugiau sunkumų, 
ypač elgesio problemų. Tyrimai rodo, kad vai-
kystėje ir paauglystėje nedėmesingumo ir hiper-
aktyvumo/impulsyvumo simptomai yra teigia-

mai susiję su neurotizmo ir neigiamai su sutaria-

mumo (Martel ir kt., 2008; Masood, 2009; Mu-

ris ir kt., 2005), sąmoningumo (Martel ir kt., 
2008; Muris ir kt., 2005) ir silpnu atvirumo pa-

tyrimui dimensijomis (Ehrler ir kt., 1999; Muris 

ir kt., 2005), o ekstraversija teigiamai susijusi 

tik su hiperaktyvumo/impulsyvumo simptomais 

(Martel ir kt., 2008). R. P. Martin (1993), tyręs 4 
metų vaikų asmenybės bruožus, nustatė, kad 
neigiamas sąmoningumo polius yra susijęs su 
dėmesio problemomis. Panašūs duomenys gau-

nami ir tiriant suaugusiuosius. Čia hiperakty-

vumo / impulsyvumo simptomams stiprią teigia-

mą prognostinę vertę turi ekstraversija ir neuro-

tizmas, o neigiamą – sutariamumas, kiek silp-

nesnę vertę – sąmoningumas. Nedėmesingumo 
simptomus teigiamai prognozuoja neurotizmas 

ir neigiamai sąmoningumas, kuris paaiškina net 
daugiau kaip pusę nedėmesingumo simptomų 
duomenų variacijos (Parker ir kt., 2004). Atsi-
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žvelgiant į atliktų tyrimų rezultatus, galima kelti 
prielaidą, kad vaikų, kurie neturi dėmesio trūku-

mo ir hiperaktyvumo sunkumų, asmenybės 
bruožų išreikštumas skiriasi nuo vaikų, turinčių 
šių sunkumų. 

Tyrimo
10

 uždaviniai: 1) palyginti vaikų asme-

nybės bruožus grupėse, kuriose skirtingai iš-

reikšti dėmesio trūkumo ir aktyvumo sunkumai; 
2) siekiant numatyti dėmesio trūkumo ir hiper-
aktyvumo sunkumus, įvertinti asmenybės bruo-

žų prognostines vertes. Tyrimo tikslas – išanali-
zuoti, kaip motinų ir tėvų vaiko asmenybės 
bruožų vertinimas gali numatyti jų vaiko sunku-

mus, susijusius su skirtingu dėmesio trūkumo ir 
hiperaktyvumo išreikštumo lygiu. 

 

Metodika 

Tyrimo dalyviai. Tyrimas yra mokslo projek-

to ,Psichologinių sunkumų dinamika vaikystėje: 
asmenybės bruožų, prieraišumo ir mentalizaci-
jos vaidmuo“ dalis. Tyrime dalyvavo vienos sa-

vivaldybės 158 vaikų (80 berniukų ir 78 mergai-
čių) tėvai ir motinos, kurie apibūdino savo 7-10 

metų vaiko asmenybę bei elgesio ir emocinius 
sunkumus (amžiaus vidurkis 8,62). Tiriamieji 
buvo pasirinkti patogiosios atrankos būdu. 

Įvertinimo priemonės. Hierarchinis vaiko as-

menybės aprašas (HiPIC, Hierarchical Perso-

nality Inventory for Children, Mervielde, De 

Fruyt, 1999), skirtas įvertinti 6–12 metų vaikų 
asmenybės bruožus. Klausimyną sudaro 144 tei-
giniai, kurių kiekvienas yra vertinamas pagal 5 
balų skalę. Šio aprašo hierarchinę struktūrą su-

daro 5 aukštesniojo lygmens bruožų skalės – as-

menybės dimensijos: sąmoningumo, geranoriš-

kumo, ekstraversijos, emocinio stabilumo ir 

vaizduotės skalės (skalių Cronbach‘o alpha svy-

ravo nuo 0,79 iki 0,92). Leidimą versti klau-

simyną ir naudoti moksliniams tikslams suteikė 
leidykla Hogrefe Utigivers BV ir vienas iš klau-

simyno autorių F. De Fruyt, su kuriuo buvo su-

derinti išversti teiginiai.  
6-18 metų vaiko elgesio aprašas (CBCL6/18, 

Child Behavior Checklist, Achenbach, Rescorla, 

2001). Klausimyną sudaro 20 teiginių, kurie 
skirti įvertinti vaiko kompetencijas ir adaptyvų 
elgesį, bei 113 teiginių, leidžiančių įvertinti vai-
ko elgesio bei emocinius sunkumus. Šiame tyri-

                                                 
10 Tyrimas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos (sutarties Nr. 

MIP-016/2012) 

me buvo analizuojama DSM orientuota dėmesio 
trūkumo ir hiperaktyvumo sunkumų skalė 
(Cronbach‘o alpha 0,8, Žukauskienė ir kt., 
2012). CBCL6/18 duomenys surinkti ir iš vaiko 
tėvo, ir iš motinos, todėl DSM orientuotos ska-

lės įverčiai buvo skaičiuojami naudojant best 

informant (geriausio informacijos šaltinio) algo-

ritmą, kai simptomas įvertinamas kaip pasireiš-

kiantis vaikui, jei nors vienas iš tėvų įvertino 
teiginį 1 arba 2 balais. 

Statistinė duomenų analizė. Statistinė duome-

nų analizė atlikta SPSS for Windows programos 
18-ąja versija. Gautų rezultatų vidurkiams paly-

ginti buvo taikomas Stjudento t kriterijus, ryšių 
tarp kintamųjų analizei – Spearmano ranginės 
koreliacijos koeficientas. Tyrimo duomenų są-

veikoms įvertinti taikyta hierarchinė dviejų pa-

kopų (block) daugialypė regresinė analizė, o 
veiksniai, kurių įtaka yra nereikšminga priklau-

somam kintamajam, buvo atmesti pritaikius 

žingsninės (Stepwise) regresijos metodą (Čeka-

navičius, Murauskas, 2002).  
 

Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas 

Pirmiausia, remiantis normomis (Žukauskie-

nė ir kt., 2012), tiriamieji buvo suskirstyti į dvi 
grupes: vaikai, kurių dėmesio trūkumo ir hiper-
aktyvumo sunkumai patenka į normos zoną (n = 

137, tai yra vaikai, kurie neturi sunkumų lygi-
nant su bendraamžiais), ir vaikai, kurių dėmesio 
trūkumo ir hiperaktyvumo sunkumai patenka į 
rizikos bei nuokrypio zonas (n = 21, į šią grupę 
pateko tie vaikai, kurių dėmesio trūkumo ir hi-
peraktyvumo sunkumų skalės įvertis buvo di-
desnis arba lygus 93 percentiliui pagal amžių ir 
lytį).  

Statistinė duomenų analizė, pritaikius Stju-

dento t kriterijų ir atsižvelgus į imties dydį bei 
dispersijas, parodė, kad ir motinos, ir tėvai vai-
kus, neturinčius sunkumų, vertina kaip emociš-

kai stabilesnius, turinčius aukštesnį vaizduotės, 
geranoriškumo ir sąmoningumo bruožų išreikš-

tumą, nei vaikus, kurių dėmesio trūkumo ir hi-
peraktyvumo sunkumai patenka į rizikos ir nuo-

krypio zonas (p < 0,05). Panašūs rezultatai pa-

teikiami autorių, tyrinėjusių vaikų eksternalias 
problemas ir asmenybės bruožus: eksternalių 
problemų turintys vaikai pasižymėjo žemesniu 
sutariamumo, sąmoningumo (Barbaranelli ir kt., 
2003; John ir kt., 1994; Meunier ir kt., 2011), 

intelekto / atvirumo patyrimui ir emocinio stabi-
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lumo (Barbaranelli ir kt., 2003) bei aukštesniu 
ekstraversijos lygiu (Barbaranelli ir kt., 2003; 

John ir kt., 1994; Kotelnikova, Tackett, 2009) 

nei jų neturintys. 
Taikant Spearmano ranginės koreliacijos 

koeficientą, ryšių, tarp vaiko asmenybės bruožų 
ir dėmesio trūkumo bei hiperaktyvumo skalių 
analizė atskleidė, kad vaikų, neturinčių sunku-

mų, ir motinų, ir tėvų vertinimu, emocinis nesta-

bilumas su dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo 
sunkumais buvo susijęs teigiamu ryšiu (atitin-

kamai r = 0,229 ir r = 0,259, p < 0,01), o vaiz-

duotė, sąmoningumas ir geranoriškumas neigia-

mu ryšiu (p < 0,01). Kiek kitokie rezultatai buvo 

gauti ištyrus vaikus, kurių sunkumai patenka į 
rizikos ir nuokrypio zonas. Dėmesio trūkumo ir 
hiperaktyvumo sunkumai buvo susiję neigiamu 
ryšiu tik su motinų ir tėvų geranoriškumo asme-

nybės bruožo vertinimu (atitinkamai r = -0,474 

ir r = -0,462, p < 0,01). Siekiant numatyti dėme-

sio trūkumo ir hiperaktyvumo sunkumus, toliau 
buvo analizuojamos prognostinės asmenybės 
bruožų vertės.  

Siekiant nustatyti, kokią dalį dėmesio trūku-

mo ir hiperaktyvumo skalės duomenų variacijos 
prognozuoja motinų ir papildomai tėvų vaiko 
asmenybės bruožų vertinimai kiekvienoje tiria-

mųjų vaikų grupėje, buvo atlikta dviejų pakopų 
hierarchinė daugialypė regresinė analizė. Nepri-
klausomi kintamieji, turintys ryšį su priklau-

somu kintamuoju, į regresijos lygtį buvo įtrau-

kiami dviem etapais: 1) motinų vertinami vaiko 
asmenybės bruožai; 2) tėvų vertinami vaiko 
asmenybės bruožai. Daugialypės regresijos lyg-

tis paaiškina 31,3 proc. dėmesio trūkumo ir hi-
peraktyvumo duomenų variacijos (R2

 = 0,328, 

R
2

adj = 0,313), kai vaiko sąmoningumo bruožas 
motinų vertinimu paaiškino 24,2 proc., gerano-

riškumo bruožas motinų vertinimu papildomai 
paaiškino 5 proc. duomenų variacijos ir tėvų 
vertinamas vaiko geranoriškumas pridėjo 2,1 
proc. Remiantis Beta koeficientų analize, minėti 
asmenybės bruožai neigiamai prognozuoja dė-

mesio trūkumą ir hiperaktyvumą.  
Hierarchinė regresinė analizė vaikų, kurių 

sunkumai patenka į rizikos ir nuokrypio zonas, 

grupėje parodė, kad nei motinų, nei tėvų verti-
namas geranoriškumo asmenybės bruožas neturi 
statistiškai reikšmingos prognostinės vertės nu-

matant labiau išreikštus dėmesio trūkumo ir hi-
peraktyvumo sunkumus.  

Atlikus rezultatų analizę galima teigti, kad 
dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo sunkumams 
numatyti vaikų, kurių sunkumai patenka į nor-
mos zoną, grupėje yra svarbus sąmoningumo ir 
geranoriškumo bruožų išreikštumas, t. y. kuo 
mažiau jie išreikšti, tuo labiau tikėtina, kad vai-
kas gali turėti dėmesio trūkumo ir hiperak-

tyvumo sunkumų. Tėvai šiuos bruožus gali ma-

nyti esant svarbius, nes sąmoningumo bruožas 
siejamas su pasiekimų motyvacija, koncentraci-
ja, atkaklumu ir tvarkingumu. Tėvai tai gali 
suprasti kaip vaiko gebėjimą susikaupti, struk-

tūruoti informaciją, kantriai siekti tikslo. Be to, 
geranoriškumo dimensija apima šias vaiko savy-

bes: egocentrizmas, irzlumas, dominavimas, 

paklusnumas ir altruizmas. Tai yra labiau nu-

kreipiama į tarpusavio santykį. Taigi tėvai vai-
kus, kurių sąmoningumo ir geranoriškumo bruo-

žai išreikšti silpniau, gali matyti kaip turinčius 
daugiau simptomų. Gauti rezultatai iš dalies pa-

tvirtina kitų autorių pateiktas išvadas, jog dė-

mesio trūkumo ir hiperaktyvumo sunkumai tei-
giamai susiję su emocinio nestabilumo ir nei-

giamai su sutariamumo bei sąmoningumo bruo-

žais (De Pauw, Mervielde, 2011; Martel ir kt., 
2008; Martin, 1993; Masood, 2009). Kita vertus 

tyrimas paneigia kai kurių tyrimų rezultatus 
(Martel ir kt., 2008; Parker ir kt., 2004), kadangi 

šiame tyrime tarp ekstraversijos ir hiperakty-

vumo simptomų ryšio nebuvo nustatyta. Svarbu 
pažymėti tai, kad vaikų, kurių sunkumai patenka 
į rizikos ir nuokrypio zonas, grupėje, abiejų tėvų 
vertinami asmenybės bruožai neleidžia numatyti 
galimų stipresnio sunkumų išreikštumo lygio. Šį 
reiškinį galima būtų aiškinti tuo, kad tėvams 
sunkiau įžvelgti ir apibrėžti elgesyje pasireiš-

kiančius vaiko asmenybės bruožus, esant stip-

resniems dėmesio ir aktyvumo sunkumams. Bū-

tent elgesys tėvams yra akivaizdesnis nei asme-

nybės dimensijos. Be to, vaikų, turinčių dėmesio 
trūkumo ir hiperaktyvumo sunkumų, grupė yra 
labai nevienalytė, todėl gali būti, kad asmenybės 
bruožai neprognozuoja simptomatikos dėl sun-

kumų požymių įvairovės. Tyrimo rezultatai pa-

remia požiūrį (Nigg ir kt., 2002; Parker ir kt., 

2004), kad turi būti atskirai nagrinėjamos sąsa-

jos tarp asmenybės bruožų ir dėmesio trūkumo 
simptomų bei tarp asmenybės bruožų ir hiperak-

tyvumo simptomų. 
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Išvados 

1. Vaikai, kurių dėmesio ir aktyvumo sunku-

mai patenka į normos zoną, yra vertinami kaip 

labiau emociškai stabilūs, sutariantys ir sąžinin-

gi bei turintys stipriau išreikštą vaizduotės bruo-

žą nei vaikai, kurių sunkumai patenka į rizikos 
ir nuokrypio zonas.  

2. Numatant vaikų, kurių dėmesio ir aktyvu-

mo sunkumai patenka į normos zoną, sunkumų 

išreikštumą svarbūs silpniau pasireiškiantys są-

moningumo ir geranoriškumo bruožai, o vaikų, 
kurių sunkumai patenka į rizikos ir nuokrypio 
zonas, grupėje asmenybės bruožai yra sunkiau 
apibrėžiami tėvų, todėl galimai netenka prog-

nostinės vertės stipresnių dėmesio ir aktyvumo 
simptomų pasireiškimui. 
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CHILDREN’S WITH ATTENTION–DEFICIT / HYPERACTIVITY DIFFICULTIES PERSONALITY 

TRAITS: EXPRESSION AND PROGNOSTIC POSSIBILITIES 
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This research analyses how personality traits of children defined by mother and father can predict their 

Externalizing difficulties. Both parents (N = 316) of each 158 children were asked to complete the 

Hierarchical Personality inventory for Children (HiPIC; Mervielde, DeFruyt, 1999) and Child Behavior 

Checklist (CBCL6/18; Achenbach, Rescorla, 2001) about their 7-10 year child. Analysis revealed that 

children, whose difficulty level fell within the normal range, are considered to be more Emotionally stable, 

Conscientiousness, Benevolence and have higher expression of Imagination trait comparing to children, 

whose difficulty level is within the borderline and the clinical range. Analysis of hierarchical regression was 

used in order to evaluate the relationship between Big Five structure of personality and Attention-Deficit / 

Hyperactivity difficulties. Analysis showed that the 31,3 % data variance of children Attention-Deficit / 

Hyperactivity scale is explained and predicted by lower level of Benevolence (according to the rating by both 

parents) and Conscientiousness (according to the rating by mother).  
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Paskutiniais Lietuvos darbo rinkos duomenimis, kas dešimta moteris Lietuvoje šiuo metu neturi 
darbo. Darbo netektis stipriai paveikia žmogaus psichologinę savijautą, todėl kyla didelis poreikis 
nagrinėti bedarbių psichikos sveikatą. Dėl įvairių aspektų darbo netektis gali skirtingai paveikti abi 

lytis, todėl šiame darbe yra nagrinėjama šiuo metu neturinčių darbo moterų imtis. Šio tyrimo tikslas 
yra nustatyti bedarbių moterų depresiškumo sąsajas su įvairiais sociodemografiniais veiksniais. 
Šiame tyrime dalyvavo 100 darbo neturinčių bei įvairias socialines problemas patiriančių moterų, 
depresijos lygiui nustatyti naudota Zungo depresijos skalė. Nustatyta, kad aukštesnio depresijos 
lygio galimybę bedarbių moterų imtyje padidina turimas pradinis ar pagrindinis išsilavinimas, 
daugiavaikės šeimos neturėjimas ir darbo netektis per pastaruosius 6 mėnesius. Tuo tarpu 
depresiškumo lygis nėra susijęs su tuo ar tiriamoji tyrimo metu turėjo pastovų partnerį, taip pat 
nerasta sąsajų tarp depresiškumo ir tiriamųjų amžiaus. 
 

Nors šiuo metu situacija darbo rinkoje gerėja 
ir bedarbių moterų skaičius mažėja, moterų ne-

darbas vis dar siekia 10,7 procentų (Lietuvos 
darbo rinka, 2012 12). Kadangi daugelis tyrimų 
rodo, kad darbo netekimas sukelia didelį stresą 
(Zamfir, 2012), kyla poreikis tirti Lietuvos be-

darbių moterų psichikos sveikatą ir galimai su 
jos pablogėjimu susijusius veiksnius. Depresija 
yra vienas dažniausių psichikos sutrikimų, ypa-

tingai moterų imtyje. Tiriant dirbančias moteris 
nustatyta, kad 13,6 procentams būdinga aukšta 
depresija (Pajarskienė ir kt., 2005). 

Nustatyta, kad buvimas bedarbiu yra susijęs 
su didesniu depresijos lygiu (Mossakowski, 

2009; Comino ir kt. 2003), tačiau nėra aišku, 
kokie veiksniai lemia tokį ryšį. Kai kuriuose ty-

rimuose randama, jog vienas iš psichikos svei-
katą bloginančių veiksnių galėtų būti bedar-

bystės laikotarpis (Paul, Moser , 2009). Tačiau 
ne visi tyrimai, bandantys ieškoti ilgalaikės be-

darbystės ryšio su depresija, tokį ryšį randa 
(Zamfir, 2012; Mossakowski, 2009). Aukštesnis 
išsilavinimas yra veiksnys, sumažinantis nedir-

bančių individų depresijos tikimybę, tuo tarpu 
vyresnis amžius šią tikimybę didina (Stankūnas 
ir kt., 2006). Taigi, galima matyti, kad egzis-

tuoja daug demografinių ir socialinių veiksnių 
vienaip ar kitaip veikiančių nedirbančių moterų 
depresiškumą. 

Nagrinėjant šeimos poveikį bedarbių psichi-
kos sveikatai, nustatyta, kad, neturinčioms dar-

bo moterims, partnerio ir vaikų turėjimas veikia 
kaip apsauginis veiksnys, tuo tarpu vyrų grupėje 
šie veiksniai kaip tik blogina psichikos sveikatą 
(Artazkoz ir kt., 2004). Taigi galima matyti, kad 

bedarbių moterų psichikos sveikatos tyrimas yra 
labai specifinė tema, reikalaujanti dar daug ty-

rinėjimo. Nors yra tyrimų, nagrinėjančių pati-
riamos depresijos sąsajas su tiriamųjų sociode-

mografiniais veiksniais, tačiau beveik nėra ty-

rimų, kurie tyrinėtų specifinę nedirbančių mo-

terų grupę. Todėl šiuo tyrimu ir yra siekiama nu-

statyti bedarbių moterų depresiškumo sąsajas su 
įvairiais socialiniais ir demografiniais veiks-

niais. 

Remiantis literatūra, keliamos tokios hipote-

zės: 
1. Aukštesnis depresijos lygis bus susijęs su 

mažesniu turimų artimųjų kiekiu (vaikų bei pas-

tovaus partnerio neturėjimu). 
2. Aukštesnis depresijos lygis bus būdingas 

žemesnį išsilavinimą turinčioms moterims. 
3. Bedarbystės laikotarpis neturės sąsajų su 

depresiškumu, tuo tarpu vyresnis amžius didins 
aukštesnio depresijos lygio galimybę. 

 

Metodika 

Tyrimo dalyviai. Šiame tyrime dalyvavo 100 
moterų. Visos tyrimo dalyvės tyrimo metu buvo 
bedarbės. Tiriamųjų amžius svyravo nuo 22 iki 
59 metų (N = 35,94). Iš viso 50 procentų tyrimo 
dalyvių priklausė socialinės rizikos šeimoms, 
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tačiau visos tyrime dalyvavusios moterys patyrė 
kažkokias socialines problemas (nepilna ir / ar-

ba daugiavaikė šeima, priklausymas rizikos gru-

pei). Visos moterys tyrimo metu dalyvavo Všį 
Psichologinės paramos ir konsultacijų centre 
rengiamo „Kauno miesto ir rajono socialinės ri-
zikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų po-

reikių bei integracijos į darbo rinką“ projekto 
mokymuose. 

Įvertinimo būdai. Tyrimo dalyvių depresijos 
lygiui įvertinti buvo naudojama Zungo depre-

sijos skalė (Zung Self-rating Depression Scale; 

Zung ir kt., 1965). Skalės patikimumas šiame 
tyrime – Cronbach α = 0,796. Zungo depresijos 

skalę sudaro 20 teiginių, kurių kiekvienas yra 
vertinamas nuo 1 iki 4, priklausomai nuo to, 

kaip dažnai tiriamajam tinka pateiktas teiginys 
(nuo „ne“ iki „nuolat“). Didžiausias balas, kurį 
gali surinkti tiriamasis – 80, šiame tyrime di-
desnis nei 50 balų rezultatas buvo laikomas 
aukštu depresijos lygiu. Taip pat moterys patei-
kė kai kuriuos savo socialinius ir demografinius 

duomenis: amžių, išsilavinimą, vaikų skaičių, ar 
šiuo metu turi pastovų partnerį, prieš kiek laiko 
neteko darbo.  

Duomenims apdoroti buvo naudota statistinis 

duomenų analizės paketas SPSS 17.0. Hipote-

zėms tikrinti naudotas χ2
 kriterijus ir ranginė lo-

gistinė regresija. Pasirinktas reikšmingumo lyg-

muo α = 0,05.  

Tyrimo eiga. Tyrimas buvo atliekamas anke-

tavimo būdu, tiriamosioms asmeniškai užpildant 
anketas. 

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

Tyrimo rezultatai parodė, kad tyrimo dalyvės 

Zungo depresijos skalėje vidutiniškai surinko 41 
balą. Toks vidurkis yra artimas klinikinio lygio 
depresijai (PSO, 2013). Tiriamosios buvo su-

skirstytos į tokias skirtingo depresijos lygio gru-

pes: 45,8 proc. tiriamųjų pateko į žemo depre-

sijos lygio grupę (iki 40 balų), 40,6 proc. – vi-

dutinio (nuo 41 iki 50 balų) ir 13,5 proc. aukšto 
(nuo 51 balo - stipriai kenčia nuo depresijos). 

Rastas statistiškai reikšmingas skirtumas tarp 
depresijos lygio ir turimo išsilavinimo bei be-

darbystės laikotarpio. Pradinį arba pagrindinį 
išsilavinimą turėjo 49 proc. tiriamųjų, likusi da-

lis – vidurinį ar aukštesnįjį. Pirmoji grupė tiria-

mųjų pasižymėjo aukštesniu depresijos lygiu nei 
antroji (χ2

 = 6,452; p = 0,04). Taip pat rasta 

skirtumų tarp bedarbystės laikotarpio ir depre-

siškumo – kuo tyrimo metu buvo trumpesnis be-

darbystės laikas, tuo aukštesnis depresijos lygis 
buvo būdingas tiriamosioms (χ2

 = 9,976; p = 

0,04). 

Nerasta statistiškai reikšmingo skirtumo tarp 
depresijos lygio ir pastovaus partnerio turėjimo, 
priklausymo daugiavaikėms šeimoms, priklau-

symo socialinės rizikos šeimoms, bei tiriamųjų 
amžiaus. Didesnė dalis tiriamųjų (57 proc.) ty-

rimo metu neturėjo pastovaus partnerio. Nors 
buvo matoma tendencija, kad neturinčios pas-

tovaus partnerio moterys pasižymėjo aukštesniu 

depresijos lygiu, tačiau šis skirtumas nebuvo 
statistiškai reikšmingas (χ2

 = 5,663; p = 0,059). 

Iš viso 43 proc. tiriamųjų buvo galima priskirti 
daugiavaikėms motinoms (turinčioms 3 ir dau-

giau vaikų). Nors nebuvo rasta statistiškai reikš-

mingo skirtumo (χ2
 = 4,785; p = 0,09), žymiai 

didesnė dalis ne daugiavaikių motinų pasi-
žymėjo aukštu depresijos lygiu (18,5 proc. pa-

lyginti su 7,1 proc.). Nebuvo rasta statistiškai 
reikšmingo skirtumo tarp tiriamųjų amžiaus ir jų 
depresijos lygio (χ2

 = 5,453; p = 0,24). Kaip jau 

minėta anksčiau, 50 proc. tiriamųjų tyrimo metu 
priklausė socialinės rizikos šeimoms. Nerasta 
statistiškai reikšmingo skirtumo tarp pri-
klausymo socialinės rizikos šeimoms ir tiriamų-

jų depresijos lygio. 
Siekiant įvertinti stipresnį depresijos ir socio-

demografinių veiksnių ryšį, buvo atlikta ranginė 
logistinė regresinė analizė. Kaip priklausomas 
kintamasis pasirinktas depresijos lygis, su-

skirstytas į tris grupes. Nepriklausomais kinta-

maisiais pasirinkti: išsilavinimas, bedarbystės 
laikas, amžius, ar tiriamoji turi partnerį bei turi-
mų vaikų skaičius. Nustatyta, kad aukštesnio 
depresijos lygio galimybę padidina pradinis ar 
pagrindinis išsilavinimas (OR = 1,034; SE = 

0,466; p = 0,02), ne daugiavaikė šeima (OR = 

1,023; SE = 0,441; p = 0,02) ir darbo netekimas 

per pastaruosius 6 mėnesius (OR = 1,206; SE = 

0,545; p = 0,02). Kiti kintamieji sąsajų su aukš-

tesniu depresiškumu neturėjo. 
Didžiąja dalimi rezultatai, gauti šio tyrimo 

metu, sutinka su kitų tyrimų, aptariamų litera-

tūroje, rezultatais. Šiame tyrime, priešingai nei 
kituose, nerasta tiriamųjų amžiaus bei jų 
depresijos lygio sąsajų – galbūt tokį skirtumą 
galima būtų paaiškinti tuo, kad tiriamųjų am-

žiaus vidurkis buvo gan žemas (35 metai) ir 
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depresiškumo skirtumai neišryškėjo. Taip pat 
šiame, priešingai nei kituose tyrimuose 
(Artazkoz ir kt., 2004), rasta, jog aukštesnio 
depresiškumo galimybę bedarbių moterų imtyje 
sumažina didesnio vaikų kiekio turėjimas, bet 
ne pastovaus partnerio turėjimas. Tokiu atveju 
greičiausiai derėtų manyti, kad svarbiau yra tu-

rimų santykių kokybė, o ne apskritai jų turė-

jimas, tačiau iš kitos pusės vaikų turėjimas galė-

tų veikti kaip apsauginis veiksnys. Taip pat ras-

ta, jog netekusios darbo moterys, turinčios vai-
kų, darbo netektį matė kaip naują galimybę, kai 
tuo tarpu vyrai – kaip pralaimėjimą (Forret ir 
kt., 2010), kas galėtų reikšti, jog moterys vis dar 
yra labiau linkusios savo materialinę gerovę pa-

tikėti savo partneriams. Todėl ateityje, pla-

nuojant panašius tyrimus, derėtų šiek tiek pla-

čiau panagrinėti tiriamųjų turimų santykių su 
šeimos nariais kokybę ir kokiu būdu jie veikia 
moterų, netekusių darbo, psichikos sveikatą. 

Įdomūs rezultatai gauti nagrinėjant bedarbys-

tės laikotarpio sąsajas su depresiškumu. Nus-

tatyta, jog aukštesnis depresiškumas yra susijęs 
su darbo netekimu per pastaruosius 6 mėnesius. 
Tyrimuose, nagrinėjančiuose psichikos sveika-

tos ir bedarbystės laikotarpio sąsajas randama, 
kad ilgalaikiai bedarbiai pasižymi blogesne psi-
chikos sveikata nei neseniai netekę darbo (Paul, 
Moser, 2009). Tačiau, kaip jau minėta anksčiau, 
moteris darbo netekimas paveikia menkiau nei 

vyrus (Forret ir kt., 2010). Galbūt toks rezultatų 
skirtumas galėtų kelti klausimą apie šios imties 
tiriamųjų darbinę motyvaciją. Rasta, kad bedar-
bių, kurie aktyviai ieško darbo, psichikos svei-

kata yra žymiai prastesnė, negu ilgalaikių bedar-
bių, aktyviai nebedalyvaujančių darbo paieškos 
procese (McKee-Ryan ir kt., 2005). Taip pat, 

nors ir nerasta skirtumų depresijos išreikštume, 
tyrimo rezultatus galėjo paveikti tai, jog pusė 
tiriamųjų priklausė socialinės rizikos šeimoms. 
Yra žinoma, jog dažnai asmenų, kilusių iš tokių 
šeimų, darbinė motyvacija yra labai žema. Todėl 
planuojant tolesnius tyrimus greičiausiai derėtų 
atsižvelgti į tiriamųjų bedarbystės priežastis bei 
motyvaciją vėl sugrįžti į darbo rinką. 

 

Išvados 

1. Neturinčių darbo bei kitų socialinių prob-

lemų turinčių moterų grupėje 13,5 procentų mo-

terų patiria aukštą depresijos lygį. 
2. Nustatytos depresiškumo sąsajos su šiais 

sociodemografiniais veiksniais: pradiniu ar 

pagrindiniu išsilavinimu, turimu mažesniu vaikų 
skaičiumi bei darbo netekimu per pastaruosius 6 
mėn.  

3. Nerasta depresiškumo sąsajų su šiais so-

ciodemografiniais veiksniais: amžiumi, pasto-

vaus partnerio turėjimu bei priklausymu socia-

linės rizikos šeimoms. 
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Currently, women's unemployment in Lithuania is 10.7 %. As job loss causes extreme stress, it is im-portant 

to consider the psychological well-being of unemployed. This study examined the levels of depression of 

women who are currently unemployed. Although there is evidence that unemployment is associated with 

higher levels of depression, there is a lack of studies that examine the depressiveness of unemployed and its 

relations with the various factors. Therefore, the objective of this study was to determine how the non-

working women’s various sociodemographic factors interface with their levels of depression. This study 
included 100 unemployed women, whose depression le-vels were determined by the Self-rating Zung 

Depression Scale. It was found that higher levels of depression are related with primary or basic education, 

owning a small family and job loss during the last 6 months. Meanwhile, the level of depression is not 

associated with the fact that a woman during the study had a steady partner, also it is not associated with the 

age of the participant.  
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Ilgalaikis tėvų politinių represijų patyrimo poveikis antrajai kartai Lietuvos populiacijoje nėra išsa-

miai tyrinėtas. Kitų šalių tyrimai, ypač gausios holokausto antrosios kartos analizės, rodo, jog poli-
tinių represijų patyrimas gali reikšmingai paveikti suaugusių vaikų gyvenimą. Siekiant įvertinti, 
koks galėtų būti poveikis suaugusių asmenų psichologinei savijautai, buvo atliktas politines repre-

sijas išgyvenusių Lietuvoje antrosios kartos tyrimas (n = 145). Gauti rezultatai lyginti su palygina-

mąja grupe (n = 177). Visi tiriamieji pildė paštu siųstas anketas. Atlikus statistinę kiekybinių duo-

menų analizę ir teminę kokybinių duomenų analizę, nustatyta, kad represuotųjų antroji karta pasi-
žymi didesniu potrauminiu dirglumu. Pagal kitus psichologinės sveikatos matavimus grupės nesis-

kiria. Rastas skirtumas gali būti susietas su teminės analizės rezultatais: antrosios kartos atstovai, 
vardindami ilgalaikes tėvų represijų pasekmes savo gyvenimui, minėjo didesnį nervingumą, baimin-

gumą, atsargumą, nerimo jausmą.  
 

Susidūrimas su ilgalaikiu ir sunkiu psicholo-

giniu traumavimu reikšmingai paveikia ne tik 
patį nukentėjusįjį, bet gali paveikti ir jo ar-

timuosius. Politinių represijų ilgalaikio poveikio 
tyrimuose pastebėta, kad represijas išgyvenu-

siųjų vaikai, gimę jau po tėvų represijų, gali 
jausti ilgalaikes psichologines pasekmes (pvz., 

Yehuda ir kt., 1998). XX a. Lietuvos istorijos 

reikšmingos politinės permainos, nepriklauso-

mybės praradimas lėmė okupacinių režimų 
vykdytas politines represijas. Istorikai skaičiuo-

ja, kad nuo sovietų ir nacių okupacinių režimų 
tiesiogiai nukentėjo maždaug trečdalis Lietuvos 
gyventojų (Kuodytė, 2004).  

Tyrimo tikslas buvo įvertinti ilgalaikes poli-
tinių represijų Lietuvoje pasekmes antrajai kar-
tai. Šių pasekmių vertinimas apėmė kiekybinius 
matavimus ir subjektyvų patyrimą, kuris atsis-

pindėjo tiriamųjų atsakymuose į atvirus klausi-
mus.  

 

Metodika 

Tyrimo dalyviai. Tyrime dalyvavo 145 as-

menys, kurių tėvai nukentėjo nuo Lietuvoje 
vykdytų politinių represijų, bet patys tiriamieji 
nebuvo okupacinių režimų represuoti ir neturi 
nukentėjusiojo statuso. Šią grupę sudarė 94 mo-

terys ir 51 vyras, vidutinis jų amžius 45 m., dau-

guma jų gyvena santuokoje, turi aukštesnįjį arba 
aukštąjį išsilavinimą. Šie tiriamieji buvo pava-

dinti represuotųjų antrąja karta, o jų rezultatai 
buvo lyginami su nenukentėjusių grupe. Palygi-

namoji grupė (n = 177) buvo atitinkamai parink-

ta pagal demografinius kintamuosius (amžių, ly-

tį, išsilavinimą, gyvenamą vietą ir šeiminę pa-

dėtį) ir šių tiriamųjų tėvai tiesiogiai nenukentėjo 
nuo politinių represijų, neturi nukentėjusiųjų 
statuso.  

Tyrimo metodai. Visi tiriamieji buvo apklaus-

ti paštu siųstomis anketomis. Anketą sudarė in-

formacija apie tyrimą, demografiniai klausimai, 
klausimynai, vertinantys trauminį patyrimą 
(Harvardo traumos klausimyno įvykių sąrašas, 

Mollica ir kt., 1992; lietuviška versija: Do-

manskaite-Gota ir kt., 2009), potraumines reak-

cijas (Įvykio poveikio skalė – revizuota (IES-R), 

Weiss, Marmar, 1996; lietuviška versija: Kaz-

lauskas, 2001), neviltį (Becko nevilties skalė 

(BHS), Beck ir kt., 1974, lietuviška versija: 
Skruibis ir kt., 2008), vidinės darnos jausmą (Vi-

dinės darnos skalė (SOC), Antonovsky, 1987, 

lietuviška versija: Žaržojutė, 2004). Be to repre-

suotųjų antrosios kartos atstovams buvo užduo-

dami atviri klausimai apie tėvų politinių repre-

sijų patyrimą. Šiame straipsnyje  bus analizuo-

jami atsakymai į klausimus: „Kaip manote, 

kokios įtakos tai, kad Jūsų tėvai (mama / tėvas) 
patyrė politines represijas, turėjo Jūsų gyveni-
mui, charakteriui ir pan.? Kokių dėl to patyrėte 
sunkumų ar apribojimų?“ Iš viso tyrimo anke-

tas užpildė 48.3 % pakviestų antrosios kartos 
atstovų. 

Duomenų analizė. Klausimynais gauti rezul-

tatai buvo analizuojami taikant statistinę duo-
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menų analizės programą SPSS. Atsakymai į at-
virus klausimus buvo analizuojami remiantis te-

minės analizės principais (Boyatzis, 1998; 
Braun, Clarke, 2006). Šia analizę atliko du eks-

pertai. Teminės analizės metu buvo išskirtos ti-
riamųjų atsakymuose pasitaikiusios platesnės ir 
smulkesnės temos.  

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

Psichologinės sveikatos ypatumai represuo-

tųjų antrosios kartos grupėje. Palyginę abiejų 
grupių tyrimo dalyvių  trauminį patyrimą, nu-

statėme, kad tiek vienos, tiek kitos grupės ats-

tovai asmeniškai yra patyrę vidutiniškai po 4 
potencialiai traumuojančius įvykius per gyveni-
mą. Tiek pat kartų abiejų grupių tiriamieji buvo 
traumuojančių įvykių liudininkais arba šiuos 
įvykius patyrė jų artimieji.  

Tiriamųjų potrauminių reakcijų, nevilties ir 
vidinės darnos jausmo rodikliai pateikti 1 len-

telėje. Lentelėje pateikti vidurkiai (M), stan-

dartiniai nuokrypiai (SD) ir reikšmių intervalas 
(min. – maks.). Iš 1 lentelės matome, kad repre-

suotųjų antrosios kartos grupės potrauminių 
reakcijų bendrai, potrauminių įkyrumų, ven-

gimo ir dirglumo reakcijos yra labiau išreikštos. 
Taip pat ši grupė pasižymi labiau išreikšta ne-

viltimi ir mažesniu vidinės darnos jausmu. To-

liau atlikus palyginamąją analizę nustatyta, kad 
statistiškai reikšmingai skiriasi potrauminio 
dirglumo vidurkiai. Palyginus vyrų ir moterų ro-

diklius, rasta, kad šis statistiškai reikšmingas 
skirtumas būdingas vyrų grupei. Lyties faktorius 
yra svarbus traumų psichologijos tyrimuose: 

pastebima, kad moterys patiria mažiau trau-

muojančių įvykių, bet pasižymi labiau išreikš-

tomis potrauminio streso reakcijomis (pvz., 

Breslau, 2002). Ši tendencija nustatyta ir mūsų 
tyrime. Vis dėlto tarpgrupiniame palyginime 
skirtumas tarp moterų potrauminio dirglumo nė-

ra statistiškai reikšmingas, nėra toks besiski-
riantis kaip vyrų grupėje.  

Nustatytas labiau išreikštas antrosios kartos 
potrauminis dirglumas gali būti siejamas su jų 
tėvų ilgalaikiu traumuojančiu patyrimu. Kai ku-

riuose tyrimuose yra nustatomas išsiskiriantis 
politinių represijų antrosios kartos potrauminių 
reakcijų intensyvumas, didesnis pažeidžiamu-

mas, ir tai aiškinama tėvų represijų poveikiu 
(pvz., Yehuda ir kt., 1998). 

 

 1 lentelė. Tyrimo dalyvių potrauminių reakcijų, nevilties ir vidinės darnos jausmo rodikliai 

Skalė 
Represuotų II karta 

(n = 145) 

Nenukentėjusių II karta 

(n = 177) 

IES-R M 

SD 

min.–maks. 

1.46 

0.74 

0 – 3.68 

1.15 

0.86 

0 – 3.36 

IES-R įkyrumai M 

SD 

min.–maks. 

1.63 

0.90 

0 – 3.38 

1.30 

1.04 

0 – 3.75 

IES-R vengimas M 

SD 

min.–maks. 

1.29 

0.71 

0 – 3.88 

1.12 

0.83 

0 – 3.25 

IES-R dirglumas M 

SD 

min.–maks. 

1.38 

0.94 

0 – 3.83 

1.00 

0.99 

0 – 4.00 

BHS M 

SD 

min.–maks. 

5.81 

5.28 

0 – 20 

5.04 

4.68 

0 – 19 

SOC M 

SD 

min.–maks. 

44.60 

6.01 

28 – 55 

45.16 

5.90 

30 – 59 
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Subjektyviai vertinamas tėvų represijų po-

veikis. Siekdami įvertinti, kaip subjektyviai ti-
riamieji vertina tėvų represijų poveikį, užda-

vėme atvirus klausimus. Tiriamųjų atsakymai 
buvo analizuojami remiantis teminės analizės 
metodu ir apibendrinimai pateikti 1 paveiksle.  

Tiriamųjų atsakymuose apie ilgalaikį po-

veikį galima išskirti patirtus sunkumus ir 
subjektyviai jaučiamą poveikį. Dalis tiriamųjų 
minėjo, kad sovietinės okupacijos metais pa-

tyrė apribojimus, diskriminaciją mokykloje, siek-

dami išsilavinimo, leidimo išvykti į užsienį. Kiti 
nurodyti sunkumai: persekiojimas, sovietinės sis-

temos organų vykdomi tardymai, materialiniai ir 
gyvenamos vietos klausimai buvo tiriamųjų pa-

tyrimo dalis. Šis tiriamųjų įvardintas patyrimas su-

tampa su oficialia sovietinės sistemos politika, kai 
ne tik politiniai kaliniai, tremtiniai ar kitaip repre-

suoti žmonės, bet ir jų šeimos nariai buvo laikomi 
įtartinais, „liaudies priešais“ (Burinskaitė, 2006). 
 

 

1 pav. Tėvų patirtų politinių represijų pasekmės antrajai kartai 

 

Subjektyviai vertinamas poveikis tiriamųjų 
gyvenimui įvairus. Dalis minėjo neigiamas pa-

sekmes fizinei ir psichologinei sveikatai, sun-

kias gyvenimo sąlygas. Kiti tiriamieji vardino ir 
teigiamas pasekmes: tėvų represijų patyrimas 
paskatino jų patriotiškumo jausmą, pasididžiavi-
mą tėvais ir teigiamai įtakojo tarpusavio santy-

kius. Tiriamieji džiaugėsi, kad žinojo tiesą apie 
tuometinę sovietinę santvarką, taip pat tuo, kad 

šis patyrimas suteikė tvirtumo, „užgrūdino“ ne 
tik tėvus, bet ir juos pačius. Kai kuriais atvejais 

tiriamieji nurodė, kad tėvų patyrimas turėjo 
įtakos jų visuomeniniam elgesiui – jie nedalyva-

vo komunistinių jaunimo organizacijų veikloje, 
kartais dėl to patirdami diskriminaciją.  

Keletas pavyzdžių iliustruoja, kokia gali būti 
įvairi tėvų politinių represijų įtaka tiriamųjų sa-

vijautai: „Nepatyriau jokių sunkumų. Atvirkš-

čiai, tai paskatino įdomesnei veiklai: rinkti ir 
dainuoti liaudies dainas, slapta įrašinėti iš 
kaimo žmonių partizanines dainas (1982 - 1988 

m.), turiningai švęsti religines šventes ir šia 
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patirtimi dalintis su bendraminčiais draugais.“ 
„Tai kad mano mama patyrė politinę represiją, 
aš augdama ir auklėjama visada buvau su 
prisakymu kažkokiai baimei, nes jinai jau buvo 
prigąsdinta represijos, ir ta baimė buvo die-

giama man, to pasekmėje negavau aukštojo išsi-
lavinimo ir galimybės būti laisvai.“ 

Apibendrinant galima teigti, kad kiekybiniai 

ir kokybiniai tyrimo duomenys papildo vieni ki-

tus. Nustatytas didesnis antrosios kartos dirg-

lumas susidūrus su traumuojančiu patyrimu gali 
būti siejamas su tiriamųjų atsakymuose įvar-
dintomis ilgalaikėmis tėvų represijų pasek-

mėmis. Tai minėtas nervingumas, jautrumas, at-
sargumo jausmas, baimė, nerimas, uždarumas, 
kylantys iš tėvų patyrimo – tyrimo dalyviai su 

tuo susidurdavo neretai. Kaip rodo tyrimai, 

antrosios kartos atstovai dažniausiai nepasižymi 
išskirtine psichopatologija (pvz., Ijzendoorn ir 
kt., 2003), bet šis tėvų traumuojantis patyrimas 
gali būti reikšmingas jų gyvenimui (Danieli, 
1998).  

Išvados 

1. Tyrimo dalyvių, kurių tėvai patyrė poli-

tines represijas Lietuvoje, dabartinė psicholo-

ginė sveikata, tai yra potrauminės reakcijos 
apskritai, nevilties lygis ir vidinės darnos jaus-

mas nesiskiria nuo palyginamosios grupės ati-
tinkamų rodiklių.  

2. Vertinant psichologinę sveikatą tarp gru-

pių nustatytas vienas statistiškai reikšmingas 
skirtumas: represuotųjų antrosios kartos atstovų 
potrauminio dirglumo reakcijos yra intensy-

vesnės nei palyginamosios grupės.  
3. Tyrimas atskleidė, kad patyrusiųjų politi-

nes represijas Lietuvoje suaugę vaikai įvardina 

ilgalaikę šio patyrimo įtaką: tai lėmė jų patirtus 
sunkumus ir apribojimus sovietinės okupacijos 
metais, tai veikė jų savijautą, santykius su 
tėvais, pasaulėžiūrą, nuostatas. Šie kokybiniai 
duomenys siejasi su kiekybiniais matavimais 

gautais rezultatais. 
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THE IMPACT OF PARENTS‘ POLITICAL REPRESSION TO CHILDREN‘S PSYCHOLOGICAL 
HEALTH  

 

Dr. Ieva Vaskelienė, dr. Danutė Gailienė, dr. Evaldas Kazlauskas 
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Long-term consequences of parents‘ political repression to second generation in Lithuania have not been 
thoroughly investigated. Studies in other countries, especially numerous analysis of Holocaust second 

generation, show that these experience might significantly influence lives of grown-up children. In order to 

analyze the impact to psychological health, a study of second generation of survivors of political repression 

in Lithuania was carried out (n = 145). The obtained results were compared with a comparison group (n = 

177). All the participants filled in questionnaires. The results of statistical analysis and thematic analysis 

show that repressed second generation is characterized with more intense posttraumatic hyperarousal. There 

are no other differences according to other measures of current psychological state. The obtained difference 

might be related to the results of thematic analysis: the participants from repressed second generation group 

answering about the long-term consequences of parents’ repression to their lives mentioned increased 
nervousness, fear, caution, sense of anxiety.  
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RAIDOS IR AMŽIAUS YPATUMAIS 
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Analizuojant psichoterapijos efektyvumo tyrimus galima pastebėti, kad pastaruoju metu terapinė 
sąjunga tarp kliento ir psichoterapeuto yra išskiriama kaip vienas pagrindinių veiksnių, turinčių 
įtakos psichoterapijos rezultatams. Keliami klausimai, kokie veiksniai lemia stiprią terapinę sąjun-

gą, kuo ji tokia svarbi siekiant teigiamų kliento pokyčių, kiek ji priklauso nuo kliento ir kiek nuo te-

rapeuto? Kadangi tyrimai rodo, kad gebėjimas kurti produktyvią terapinę sąjungą yra susijęs su 
kliento individualia raida, šiame darbe buvo siekiama plačiau atskleisti kliento ankstesnių santykių 
patirties ir amžiaus įtaką terapinės sąjungos formavimuisi. Tyrimą finansavo Lietuvos mokslo tary-

ba (sutarties Nr.MIP-107/2012/LSS-250000-2150). 

 

Keletą pastarųjų dešimtmečių mokslininkų 
pastangos buvo nukreiptos ištirti veiksnius, tu-

rinčius didžiausią įtaką psichoterapijos efek-

tyvumui ir prisidedančius prie teigiamų kliento 
pokyčių (Norcross, 2002; Lambert, 2006; Kaz-

din, 2006). Pagrindinis dėmesys šiuo metu ski-
riamas terapinės sąjungos tarp kliento ir tera-

peuto formavimuisi, jos reikšmei psichote-

rapijos rezultatams (Castonguay, 2006). Psicho-

terapinio santykio kokybė yra pagrindinis efek-

tyvios psichoterapijos veiksnys (Gudaitė, 2008). 
Terapinė sąjunga yra pripažįstama kaip vienas 
svarbiausių bendrųjų psichoterapijos konstruktų 
(Lambert, 1992; Orlinsky, 2003; Drisko, 2004; 

Krupnick, 2006), nes yra būdinga visoms psi-
choterapijos rūšims, nėra susijusi su specifine 
teorine mokykla ar psichoterapine technika. 

Daugelis atliktų tyrimų patvirtina, kad terapinės 
sąjungos kokybė patikimai prognozuoja psicho-

terapijos rezultatus (Martin, 2000; Horvath, 

Bedi, 2002; Norcross, 2002). Silpna terapinė są-

junga prognozuoja prastesnius psichoterapijos 

rezultatus, didina tikimybę, kad klientas nu-

trauks psichoterapiją anksčiau laiko (Horvath, 

Luborsky, 1993; Horvath, Greenberg, 1994). 

Apibrėžti terapinės sąjungos sąvoką yra ban-

dę nemažai psichologų, tačiau dėl egzistuojan-

čių skirtingų psichologinių teorijų ir modelių 
kol kas nėra vieno bendro šio konstrukto apibrė-

žimo. Bordin (1979) apibrėžia terapinę sąjungą 
kaip bendradarbiavimu pagrįstą santykį tarp 
kliento ir terapeuto, siekiant kartu įveikti kliento 
kančią ir savidestrukcinį elgesį. Šį terapinės są-

jungos apibrėžimą galima vartoti nepriklauso-

mai nuo terapinės mokyklos (Horvath, Lu-

borsky, 1993). Išskiriami trys pagrindiniai tera-

pinės sąjungos komponentai: 1) sutarimas dėl 
terapijos tikslų; 2) sutarimas dėl užduočių ir me-

todų, naudojamų šiems tikslams pasiekti; 3) 
tarpasmeninio ryšio, susidedančio ir apibusių 
teigiamų jausmų, kūrimas (Bordin, 1979). Tera-

pinė sąjunga yra paremta terapeuto ir paciento 
sugebėjimu dirbti kartu išlaikant bendradar-
biavimo santykius, pagrįstus abipusiu pasitikė-

jimu, simpatija, pagarba ir atsidavimu darbui 

(Johnson, 2002). Apibendrinant įvairius literatū-

roje pateikiamus apibrėžimus, dažniausiai yra 
išskiriami šie terapinės sąjungos elementai: 1) 
emocinis kliento ryšys su terapeutu; 2) kliento 
gebėjimas tikslingai dirbti terapijoje; 3) empa-

tiškas terapeuto gebėjimas suprasti ir jo įsitrau-

kimas; 4) kliento ir terapeuto sutarimas dėl 
tikslų ir užduočių terapijoje (Gaston, 1995).  

Klientai ateina į terapiją turėdami skirtingus 
sugebėjimus būti atvirais, pasitikėti kitu, kurti 
teigiamus ir artimus santykius. Todėl planuojant 
gydymą svarbu įvertinti šiuos individualius kri-

terijus. Siekiant kelti tinkamus terapijos tikslus, 

svarbu suprasti, dėl ko klientas labiausiai neri-
mauja, kokie pagrindiniai jo sunkumai ir iššū-

kiai gyvenime (Bordin, 1979). Taigi psichotera-

pijos efektyvumas priklauso ir nuo to, kiek 

sėkmingai terapeutui pavyks susieti kliento tera-

pijoje keliamus tikslus su jo sunkumais, kartu 

atsižvelgiant ir į jo psichologinės raidos ypatu-

mus. 

Ne viena psichologinė paradigma pabrėžia 
ankstyvųjų santykių svarbą individo vystymuisi 
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ir raidai, tarp jų ir C.G. Jungo analitinė psi-
chologija. Remiantis analitine teorija, vaiko san-

tykyje su juo besirūpinančiais žmonėmis susi-
formuoja kompleksai, kurių šviesoje vėliau yra 
vertinami ir santykiai su kitais žmonėmis (Kast, 
1997). Egzistuojantys kompleksai gali turėti įta-

kos ne tik santykiuose su artimais žmonėmis, 
bet, veikdami nesąmoningai, gali paveikti ir psi-

choterapinį procesą bei santykį su psichotera-

peutu. Taip pat analitinėje psichologijoje kelia-

mos prielaidos apie sąsajas tarp kliento amžiaus 
tarpsnio ir jo uždavinių gyvenime bei terapijoje. 
Pasak C.G. Jungo, pirmos gyvenimo pusės už-

daviniai susiję su atsiskyrimu nuo tėvų bei sava-

rankiško Ego formavimusi, suaugusio žmogaus 
tapatumo atsiradimu, profesijos pasirinkimu, 

kompetencijos įgijimu bei stabilių santykių šei-
moje sukūrimu. O antroje gyvenimo pusėje išo-

rinis pasaulis ir santykiai užleidžia vietą vidi-
niams psichiniams procesams, svarbesnis pasi-

daro gyvenimo prasmės klausimas. Šiuolaikinės 
analitinės psichologijos atstovė J. Knox (2007) 
taip pat pabrėžia kompleksų svarbą kliento lū-

kesčių ir terapinės sąjungos formavimuisi. Pa-

sak jos, psichoterapinio proceso patyrimas akty-

vuoja vidinius modelius, susidariusius praeityje 

santykių su tėviškomis figūromis pasekoje. Tuo-

met šie santykiai yra aktyviai išgyvenami santy-

kyje su psichoterapeutu čia-ir-dabar, tačiau daž-

niausiai sąmoningai nesuprantant, kad dabartinis 
santykis yra iškraipomas iš praeities patyrimo 
kylančių  emocijų ir lūkesčių. Taigi geresnis as-

menybės raidos supratimas gali padėti ne tik 

kelti aktualesnius terapijos tikslus bei uždavi-
nius, bet ir geriau suprasti ir atliepti kliento po-

reikius, o tai prisideda prie stipresnės terapinės 
sąjungos kūrimo. 

Kadangi empirinių tyrimų rezultatai rodo, 
kad gebėjimas kurti produktyvią terapinę sąjun-

gą yra susijęs su ankstyvosios raidos patirtimi, 
svarbi ir prisirišimo teorijos perspektyva. Pasak 
Bowlby (1988), terapinės sąjungos kokybė pri-
klauso nuo individo gebėjimo užmegzti artimus, 
prisirišimu pagrįstus santykius. Remiantis prisi-
rišimo teorija, kliento prisirišimas prie tėvų tar-
nauja kaip naujų santykių modelis, kuris taip pat 
turi įtakos ir terapinės sąjungos kūrimuisi 
(Mallinkcrodt ir kt., 1995). Kadangi psichote-

rapija yra tarpasmeninių santykių kūrimo proce-

sas, svarbu suprasti sąsajas tarp kliento prisiri-

šimo stiliaus ir jo patirties ankstyvuosiuose san-

tykiuose, kuri atitinkamai veikia ir terapinių 
santykių kokybę. Klientai, kuriems būdingas 
saugus prisirišimo stilius, yra labiau prisitaikę 
kurti artimus tarpusavio santykius, jiems bū-

dinga stipresnė terapinės sąjungos kokybė 
(Parish, Eagle, 2003; Reis, Grenyer, 2004; 

Kalogerakos, 2009). Klientai, kurių prisirišimo 
stilius nesaugus, yra linkę apibendrinti šią patirtį 
ir tikisi, jog panašų neigiamą santykį jie patirs ir 

su savo terapeutu (Bolton ir kt., 2003). Terapinę 
sąjungą kaip prisirišimo formą veikia individo: 
1) prisirišimo santykių patirtis praeityje; 2) lū-

kesčiai apie savo ir terapeuto elgesį psicho-

terapijoje; 3) tikslų pasiekimo terapiniame san-

tykyje strategijos; 4) streso valdymo, kai šie 
tikslai frustruojami, strategijos (Mallinckrodt, 

2000). Šiuo atveju terapeuto vaidmuo yra prily-

ginamas pirminėms prisirišimo figūroms, todėl 
jo uždavinys yra sukurti saugią, palaikančią ap-

linką, kuri leistų klientui laisvai save išreikšti, 
analizuoti skausmingus jausmus ir mintis. 

Tuomet terapinė sąjunga atlieka saugaus pagrin-

do, kuriuo remdamasis klientas gali tyrinėti save 
ir savo santykius su kitais, vaidmenį.  

Specifinių terapijos tikslų kėlimas gali pri-
klausyti ir nuo kliento amžiaus. Pavyzdžiui, vie-

nas iš svarbiausių tikslų, keliamų dirbant su pa-

augliais, yra atsiskyrimo nuo tėvų ir tapatumo 
formavimosi skatinimas (Zack ir kt., 2007). 

Keliama prielaida, kad net identifikavus tam tik-

rą problemą, stiprus autonomijos ir nepriklau-

somybės troškimas paaugliams dažnai neleidžia 
priimti pagalbos iš suaugusiųjų (Bolton ir kt., 

2003). Žemas įsitraukimo į psichoterapinį santy-

kį laipsnis gali sunkinti terapinės sąjungos tarp 
paauglio ir terapeuto formavimasi. Todėl, norint 
geriau suprasti psichoterapinių santykių dinami-
ką, svarbu išsiaiškinti kliento prisirišimo stilių, 
santykių su tėvais ypatumus, psichoterapijos 
pradžioje skirti papildomą dėmesį teigiamo san-

tykio kūrimui. Be to, ankstyvųjų santykių pa-

tirtis gali turėti sąsajų ir su kitais svarbiais san-

tykiais kliento gyvenime, kurių analizė gali tapti 
tolimesniais terapijos tikslais.  

Nors tiesioginį santykį tarp kliento ir terapeu-

to demografinių duomenų ir terapinės sąjungos 
nustatyti sunku, tačiau yra duomenų, kad am-

žiaus ir lyties faktoriai taip pat turi sąsajų su te-

rapinės sąjungos vertinimu (Luborsky ir kt., 

1983; Wintersteen ir kt., 2005). Specifinės 
klientų ir terapeutų charakteristikų studijos ro-
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do, kad klientai dažniausiai pirmenybę teikia te-

rapeutams, amžiumi, lytimi ir tautybe panašiems 
į save (Atkinson ir kt., 1998). Klientai tikėjosi, 
jog su panašaus amžiaus terapeutais bus leng-

viau susikalbėti, jie geriau supras asmeninių 
santykių problemas. Vis dėlto kol kas nėra duo-

menų, ar šių lūkesčių patvirtinimas turi realios 
įtakos psichoterapijos rezultatams.  

Apibendrinus galima teigti, kad terapinės są-

jungos kokybė turi didelę reikšmę psichotera-

pijos rezultatams ir kliento pokyčiams. Tiek C. 

G. Jungo analitinė psichologija, tiek prisirišimo 

teorija vieningai pabrėžia, kad gebėjimas kurti 

produktyvią terapinę sąjungą yra susijęs su 
ankstesnių santykių patirtimi ir iš to susiforma-

vusiais kliento lūkesčiais santykiams dabartyje. 
Kliento santykiai su reikšmingomis figūromis 
praeityje tarnauja kaip naujų santykių modelis, 
kuris turi įtakos ir terapinės sąjungos kūrimuisi. 
Geresnis kliento individualios raidos ir poreikių 
supratimas gali padėti terapeutams iš anksto nu-

matyti galimas kliūtis formuotis teigiamai tera-

pinei sąjungai ir imtis atitinkamų veiksmų šiems 
sunkumams įveikti. 
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When analysing the research on psychotherapy effectiveness one can notice that lately therapeutic alliance 

between a client and psychotherapist is considered one of the major factors influencing the outcome of 

psychotherapy. However questions remain, which factors determine a strong therapeutic alliance, why it is 

so important in pursuing positive client change, how much it depends on the psychotherapist, and how much 

on the client. Because studies show that the ability to create productive therapeutic alliance is related to 

client's history of individual developement, the aim of this article is to further analyse the relationship 

between the experience of past relationships and formation of therapeutic alliance. 
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2010 ir 2011 metais Lietuvoje nusižudė po 1018 žmonių. Tai beveik po tris kartus daugiau žmonių 
nei kasmet žūva automobilių avarijose. 2010 metais nusižudė 33 10 – 19 metų vaikinai ir merginos, 
o 2011 metais 20 5 – 19 metų jaunuolių iš kurių vienas buvo 9 metų amžiaus. Yra nustatyta, kad ži-
niasklaida gali prisidėti tiek prie suicidogeninės situacijos šalyje gerėjimo, tiek ir prie blogėjimo, 
priklausomai nuo to, kokiu būdu pateiks informaciją apie savižudybes. Šio tyrimo tikslas buvo iš-

tirti, kaip pastarąjį devynmečio savižudybės atvejį nušvietė Lietuvos žiniasklaida. Pasinaudojus 
Gailienės ir Trofimovos (1999) tyrimo metodu buvo išnagrinėti 9 straipsniai laikraščiuose, 9 in-

ternetiniuose portaluose ir 3 televizijos laidos. Tyrimas parodė, kad laikraščiai, internetiniai por-

talai ir televizijos laidos kokybiškai nevienodai pateikė informaciją. Laikraščiai ir televizijos laidos 
skyrė mažiausiai dėmesio savižudybių prevencijai, pagalbai ir alternatyvoms. Labiausiai sui-
cidologų rekomendacijų nesilaiko didieji komerciniai leidiniai bei populiariausių televizijos kanalų 
laidos. 

 

2011 rugsėjo 18 dieną Kėdainių rajone Šėtos 
miestelyje rastas pasikoręs 9 metų ketvirtos kla-

sės moksleivis. Tokio amžiaus vaikai visame pa-

saulyje nusižudo labai retai – 100000 5-14 am-

žiaus berniukų tenka 1,5 nusižudžiusiojo, o 
100000 mergaičių 0,4 nusižudžiusiųjų (PSO 
duomenys) ir Lietuva šiuo atžvilgiu nėra išimtis: 
Lietuvos statistikos departamento duomenimis 

5-9 metų amžiaus grupėje per dešimtmetį nuo 
2000 iki 2010 metų nusižudė 2 vaikai, po vieną 
2000 ir 2002 metais. Tad nieko keisto, kad šis 

įvykis sukėlė nemažą atgarsį visuomenėje, o tuo 
pačiu ir žiniasklaidoje. 

UAB „Mediaskopas“ atlieka žiniasklaidos 
monitoringą – stebimi straipsniai spaudoje ir in-

ternetiniuose naujienų portaluose, kuriuose kal-
bama apie savižudybę. Rezultatai reguliariai yra 
pateikiami Jaunimo psichologinės paramos 
centrui (JPPC). Gavę leidimą naudoti monito-

ringo duomenis tyrimo tikslais, paskaičiavome, 
kaip keitėsi straipsnių kiekis prieš, per ir po 
devynmečio savižudybės (1 pav.). 

 

 

1 pav. Straipsnių apie savižudybę dažnis laikraščiuose ir naujienų portaluose. 
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Iš grafiko matome, kad savaitę iki rugsėjo 18 
dienos Lietuvos spaudoje ir internetiniuose nau-

jienų portaluose kartu apie savižudybes pa-

skelbta 17 straipsnių. Savaitę po rugsėjo 18 die-

nos straipsnių padaugėjo daugiau nei dvigubai – 

iš viso 35 straipsniai. Po mėnesio, spalį - 19 

straipsnių, lapkritį – 12 straipsnių per atitinkamą 
savaitę. Akivaizdu, jog žiniasklaidos dėmesys 
savižudybių temai iš karto po įvykio smarkiai 
išaugo. Tuo pat metu išaugo ir psichikos svei-
katos specialistų susirūpinimas pateikiamos me-

džiagos tinkamumu. 2011 gruodžio 7 dieną Lie-

tuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) ini-

cijavo diskusiją Seime, kurioje dalyvavo LRTK, 
komercinių televizijų atstovas, psichologai, žur-
nalistai, visuomenės veikėjai. Susitikimo metu 
buvo žiūrimos ištraukos iš komercinių televizijų 
laidų „Valanda su Rūta“ ir „Paskutinė 
instancija“, kurių tema 9 metų berniuko savi-
žudybė. Laidoje „Valanda su Rūta“ pasakota 
apie nusižudžiusiojo mamos blogybes, ieškota 
kaltų dėl savižudybės, buvo pasiūlymų steri-
lizuoti motiną. Laidoje taip pat dalyvavo ber-
niuko teta ir sesuo, kurios buvo prisidengusios 

veidus kaukėmis, dengiančiomis tik akis. Dar 
daugiau neetiško ir nerekomenduotino turinio 

būta laidoje „Paskutinė instancija“, kurioje pa-

sakota apie savižudybės būdą, raginama ieškoti 
ir nubausti kaltuosius, rodoma nusižudymo vie-

ta, berniuko motina bei mažametė sesė. Tačiau 
svarbiausia toje laidoje tikriausiai yra sukurta 

dramatiška nuotaika pasitelkiant jaudinančią 
muziką ir rodant vaizdus iš savižudybės vietos. 
Tyrimais įrodyta, kad visuomenės informavimo 
priemonės gali daryti įtaką savižudybių pa-

plitimui šalyje (Gailienė, 1998). Taip pat nu-

statyta, kad žiniasklaidos daroma įtaka savi-

žudybių klausimu nėra vienareikšmiška: žinia-

sklaida gali formuoti tiek teigiamas, tiek nei-

giamas visuomenės nuostatas savižudybių at-
žvilgiu, priklausomai nuo to, kaip pateikiama 
informacija apie savižudybes (Skruibis, 2008). 
Aiškindami imitacijos efektą suicidologai re-

miasi A. Banduros socialinio išmokimo teorija. 
Modeliavimas yra pagrindinis socialinio išmo-

kimo procesas, kurio metu stebint vieno ar kelių 
modelių elgesį ir jo pasekmes išmokstamos 
naujos elgesio formos. Žmogus sugeba įgyti 
naujus elgesio būdus stebėdamas, be pa-

stiprinančios veiklos, dėka gebėjimo simboliškai 
įsivaizduoti modeliuojamus veiksmus. Individas 

kognityvine reprezentacine forma įsisavina 
elgesį, kuris gali būti atkartotas vėliau (Bandura, 
1986). Gailienė ir kt. 1999 metais atlikę tyrimą 
nustatė, kad stipriausiai savižudiško elgesio pa-

vyzdžiai žiniasklaidoje paveikia 15 metų grupės 
tiriamuosius (42,1 proc. iš visų tirtų), kiek ma-

žiau trylikamečius (40,5 proc.) ir vienuo-

likmečius (36,6 proc.), mažiausiai iš tirtų grupių 
buvo paveikta studentų grupė (amžiaus vidurkis 
20,8 metų) – 24,1 proc. tiriamųjų buvo smarkiai 
paveikti. Savižudybės modeliai gali būti patei-
kiami visomis žiniasklaidos priemonėmis. 
Laikraščių ir televizijos įtaka imitaciniam efek-

tui iki šiol tyrinėta plačiausiai, tačiau pas-

taraisiais metais itin išsiplėtė interneto erdvės 
tyrimai (Luxton ir kt., 2012). Būtų tikslinga tirti 
savižudybes, pristatomas keliose visuomenės in-

formavimo priemonėse, nes tokiu atveju imi-
tacijos efektas yra maksimalizuojamas (Stack, 

2000). Spauda ir TV kartu su internetu ir ra-

dijumi galimai sukuria didesnį imitacijos koe-

ficientą. 
Įvairios iniciatyvos, suprasdamos tokių 

mokslinių žinių svarbą gerinant suicidogeninę 
situaciją Lietuvoje, remdamosis atliktais ty-

rimais, PSO rekomendacijomis, jau prieš beveik 
20 metų pateikė rekomendacijas žurnalistams, 

rašantiems apie savižudybes (Gailienė, 1994). 
Vieną pavyzdį tokių rekomendacijų galime rasti 
Jaunimo psichologinės paramos centro inter-
netiniame puslapyje (www.jppc.lt). Tai, kad žur-
nalistų bendruomenė neignoruoja šių rekomen-

dacijų, rodo Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos 
kodekse savižudybių temai skirtas atskiras 49 
straipsnis, kurio dalis sutampa su rekomen-

dacijomis. Nors specialistai jau senokai yra pa-

teikę gaires, kuriomis remiantis galima būtų for-
muoti savižudybių prevencijos strategijas vals-

tybiniame lygmenyje (Gailienė, 2001), tačiau ta 
linkme pajudėta mažai. Gailienė (2001) kaip 
vieną iš pagalbos padidėjusios suicidinės rizikos 
grupėms ir asmenims tikslų numato, kad reikia: 
pasiekti nuolatinio atitinkamų valstybinių insti-
tucijų ir nevyriausybinių organizacijų bendra-

vimo su žiniasklaida, mažinant netinkamai pa-

teikiamos informacijos apie savižudybės kelia-

mą pavojų. Siekti, kad įstatymu būtų apibrėžti 
netinkami, imitacijos efektą sukeliantys savižu-

dybės pateikimo būdai. 
Šiame darbe buvo pasirinkta nagrinėti 

konkretų 9 metų berniuko savižudybės atvejį, 
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kadangi tyrimais yra įrodyta, kad nepilnamečių 
savižudybės dažniausiai sulaukia jų skaičiui 

neproporcingai didelio žiniasklaidos dėmesio 
(Gailienė, 1998), kuris, kaip rodo kiti tyrimai, 
taip pat labiausiai veikia nepilnamečius (Gailie-

nė ir kt., 1999). Šiame tyrime, skirtingai nei 
ankstesniuose, be spausdintų leidinių bus ana-

lizuojami internetinių naujienų portalų straips-

niai ir televizijos laidos, kurias galima peržiūrėti 
internete. 

 

Tikslas 

Išanalizuoti kaip Lietuvos žiniasklaida patei-
kė devynmečio berniuko savižudybę: 
· ar skiriasi skirtingų žiniasklaidos priemonių 

(laikraščių, internetinių tinklalapių ir televizijos) 
savižudybės pateikimas; 
· ar pranešant apie savižudybes laikomasi 

suicidologų rekomendacijų; 
· kokių savižudybės imitacijos riziką skati-

nančių požymių pranešimuose daugiausiai. 
 

Metodika 

Tyrimo duomenys: išanalizuota 18 straipsnių, 

publikuotų visuose Lietuvos dienraščiuose ir in-

ternetiniuose naujienų portaluose nuo 2011 rug-

sėjo 18d. iki 2011 gruodžio 31d., kuriuose kal-
bama apie devynmečio berniuko savižudybę. 
Duomenis JPPC teikia UAB „Mediaskopas“. Į 
tyrimą nebuvo įtraukti straipsniai, skelbti nuo 

rugsėjo 28 d. iki spalio 5 d., kadangi šios sa-

vaitės apžvalgos JPPC negavo. 

Tyrime panaudotos trys televizijos laidos: 

LNK „Valanda su Rūta“, TV3 „Paskutinė ins-

tancija“ bei Lietuvos Ryto televizijos „Lietuva 
tiesiogiai“, kurių pagrindinė tema buvo devyni-

mečio berniuko savižudybė. Visos šios laidos 
rodytos nepraėjus mėnesiui nuo savižudybės, o 
vėliau laisvai prieinamos internetu. 

Visos publikacijos buvo vertinamos pagal 

schemą, naudotą D. Gailienės ir J. Trofimovos 
1999 tyrime. Šią schemą sudaro keturios grupės 
požymių: 

1. Formalieji požymiai (kuriame laikraščio 
puslapyje spausdinama, ar yra žodis „savi-
žudybė“ straipsnio pavadinime, ar iliustruotas 
nuotraukomis). 

2. Turinys (kas aprašoma – savižudybė ar 
mėginimas nusižudyti, išplėstinė savižudybė, 
įžymybės savižudybė; ar nurodomas savižudy-

bės būdas, veikėjo duomenys, ar pateikiamos 

objektyvios žinios, pagalbos galimybės). 
3. Savižudiško poelgio vertinimas (iš viso 

nevertinama ar vertinama kaip politinis protes-

tas, sensacija, tragedija, psichinio sutrikimo pa-

darinys, racionalus poelgis, nusikaltėlio poelgis, 
ar nurodomi teigiami arba neigiami šio poelgio 
padariniai). 

4. Aprašymo stilius (ar santūrus, objektyvus, 
aiškus, ar romantizuojantis ir pan.). 

Iš viso vertinimo schemoje 27 požymiai 
(Gailienė, 1999). Taip pat stebėta, ar prie 
straipsnių yra pateikiami straipsnių autoriai, 
taigi iš viso 28 požymiai. Visi šie požymiai lei-
džia pasižiūrėti ar laikomasi suicidologų reko-

mendacijų bei analizuoti savižudybės riziką 
skatinančius požymius. 

Vertinant televizijos laidas buvo naudojama 

modifikuota aukščiau pateiktos schemos versija. 
Ši versija autoriaus buvo modifikuota taip, kad 
būtų galima vertinti televizijos laidas pagal tuos 
pačius požymius kaip ir straipsnius. 

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

Visi atrinkti straipsniai ir televizijos laidos 

buvo vertinamos vieno tyrėjo pagal anksčiau ap-

rašytus požymius. 
Išanalizavus duomenis paaiškėjo, kad straips-

niai internete ir publikacijos laikraščiuose daž-

nai savo kokybiniais rodikliais nesiskyrė, todėl 
toliau pateikiami bendri internetinių ir spaus-

dintų publikacijų duomenys, išskyrus kelis atve-

jus, kuomet skirtumai buvo labai ryškūs. 
Žodis „savižudybė“ ir panašūs žodžiai, lei-

džiantys suprasti, jog straipsnyje bus kalbama 
apie savižudybę, buvo pavartotas 44 proc. pub-

likacijų. Straipsnis ar jo anotacija pirmame pus-

lapyje pasitaikė 33 proc. publikacijų laikraš-

čiuose. Iš visų publikacijų 72 proc. buvo su 
nuotraukomis, tačiau būtina pažymėti, kad tik 
keliuose straipsniuose nuotraukos vaizdavo įvy-

kio vietą, nusižudžiusiojo artimuosius ar patį 
devyni-metį (pvz., Lietuvos rytas „Girtai 
motinai – baisus alkano vaiko kerštas“). Daugu-

moje kitų straipsnių nuotraukos neutralios. In-

ternetiniuose straipsniuose nuotraukos buvo 

pateikiamos beveik 2 kartus dažniau. Tik prie 
vieno straipsnio internetiniame portale nebuvo 

nuotraukos. Ryškiai išsiskyrė publikacijose pa-

teikiama informacija apie prevenciją, pagalbos 
būdus, alternatyvas suicidiškam elgesiui. Iš viso 
informacija apie galimus pagalbos būdus (pvz. 
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savanorių linijų telefonai) buvo pateikta 44 

proc. nagrinėtų straipsnių, tačiau internetiniuose 
portaluose tris kartus dažniau nei laikraščiuose. 
Tik vienas straipsnis internete nepateikė psicho-

loginės pagalbos telefonų. Tokie skirtumai tarp 
internetinių portalų straipsnių ir straipsnių 
laikraščiuose pateikiant prevencinę informaciją 
ir nuotraukas galėjo atsirasti dėl fiziškai apri-
boto laikraščių spaudos ploto, tuo tarpu inter-
netiniuose puslapiuose galima patalpinti tokią 
informaciją neaukojant reklamai skirto ploto. 

Savižudybės būdas aprašytas 3 straipsniuose 
iš 18 analizuotų (pvz., Lietuvos rytas „Girtai 
motinai – baisus alkano vaiko kerštas“, Lrytas.lt 

„Po devynmečio savižudybės Šėtos miestelyje – 

kraupios spėlionės“). 22 proc. analizuotų 
straipsnių buvo pateikta medžiaga, kuri tie-

siogiai arba netiesiogiai leidžia identifikuoti nu-

sižudžiusįjį ar/arba jo artimuosius. Tik maždaug 
kas ketvirtame straipsnyje pateikiami mokslinių 
tyrimų, statistiniai duomenys. 

83 proc. analizuotų straipsnių niekaip never-
tino savižudiško elgesio. 11 procentų pateikė 
įvykį kaip sensaciją, 56 proc. kaip tragediją. 
Trečdalyje visų publikacijų galima buvo įžvelgti 
moralizavimo požymių. Tiesa, moralizuojamas 
buvo ne pats savižudiškas elgesys, o berniuko 
motina, turinti priklausomybę nuo alkoholio. 17 

proc. straipsnių savižudybė buvo pateikta kaip 
racionalus veiksmas. Išanalizavus straipsnius 
paaiškėjo, kad buvo tik po vieną straipsnį, 
kuriame savižudybė kriminalizuojama, aprašo-

mi neigiami arba teigiami jos padariniai. Dau-

guma analizuotų straipsnių (72 proc.) buvo ap-

rašyti santūriai, objektyviai, aiškiai. 22 proc. 
miglotai, ambivalentiškai. 11 proc. straipsnių sa-

vižudybė aprašyta romantizuojant, heroizuojant. 

Tik prie pusės straipsnių buvo nurodyti jų 
autoriai. 

Nebuvo nei vieno straipsnio, kuris būtų pa-

rašytas atsižvelgiant į visas suicidologų reko-

mendacijas. Dažniausiai buvo nesilaikoma reko-

mendacijos nedėti nuotraukų (nesilaikyta 72 

proc. straipsnių), nepateikti savižudybės kaip 
tragedijos (nesilaikyta 56 proc. straipsnių), ne-

rašyti žodžio „savižudybė“ ar pan. straipsnio pa-

vadinime (nesilaikyta 44 proc. straipsnių). 

Didieji leidėjai (pagal UAB „Mediaskopas“ 
didžiųjų leidėjų grupei „G7“ priklauso „Lie-

tuvos rytas“, „Lietuvos aidas“, „Respublika“, 
„Lietuvos žinios“ ir kt.) pranešdami apie 

savižudybę rekomendacijų nesilaikė beveik 1,4 
kartų dažniau nei visi kiti leidiniai. Tarp in-

ternetinių portalų tokie skirtumai nepastebėti. 
Televizijos laidų, skirtų išskirtinai devyni-

mečio savižudybei, nebuvo daug. Šiame darbe 
buvo analizuotos trys kokybiškai pakankamai 

skirtingos televizijos laidos. 

Visuose trijuose laidų pavadinimuose ar 
anonsuose buvo vartojamas žodis „savižudybė“. 

Tiek „Valandoje su Rūta“, tiek ir „Paskutinėje 
instancijoje“ buvo rodomi vaizdai ir filmuota 
medžiaga iš savižudybės vietos. Laidoje „Pas-

kutinė instancija“ buvo rodoma ne tik nusi-

žudžiusiojo motina, teta, tačiau ir jaunesnysis 3 
metų brolis (veidas paslėptas). Šioje laidoje la-

bai dramatiškai nupasakojamas savižudybės bū-

das. Minėtose dvejose laidose nurodomi ir de-

vynmečio duomenys: laidoje „Valanda su Rūta“ 
ne visiškai tiesiogiai, tuo tarpu „Paskutinė ins-

tancija“ nesiėmė jokių veiksmų devynmečio ta-

patybei apsaugoti. Pastaroji laida iš kitų dviejų 
išsiskyrė ir tuo, kad nepateikė jokių statistinių, 
mokslinių tyrimų duomenų bei nekalbėjo apie 
prevenciją, pagalbą ir alternatyvas. Laidose 
„Paskutinė instancija“ ir „Valanda su Rūta“ de-

vynmečio savižudybė buvo vertinama kaip sen-

sacija, tragedija. Santūriai, aiškiai ir objektyviai 
apie savižudybę kalbėta tik laidoje „Lietuva tie-

siogiai“, „Valanda su Rūta“ miglotai, ambi-
valentiškai, o „Paskutinė instancija“ ne tik mig-

lotai ir ambivalentiškai, tačiau ir heroizuojant, 
romantizuojant. Iš analizuotų laidų stipriai iš-

siskyrė „Paskutinė instancija“, kuri, susidaro įs-

pūdis, apskritai nesilaikė suicidologų rekomen-

dacijų pateikiant savižudybes bei žurnalistų eti-
kos kodekso. 

 

Išvados 

1. Lietuvos žiniasklaidoje devynmečio ber-
niuko savižudybė buvo nušviesta kokybiškai ne-

vienodai. Skyrėsi pateikimo tendencijos laikraš-

čiuose, internetiniuose portaluose ir televizijoje. 

2. Laikraščiuose mažiausiai dėmesio skirta 
prevencijai, pagalbai ir alternatyvoms. Tas pat 

pasakytina ir apie televizijos laidas. 

3. Labiausiai rekomendacijų nesilaiko didieji 
leidėjai bei didžiausius reitingus turinčių TV 
kanalų laidos, jų publikacijose ir laidose rasta 
daugiausiai savižudybės imitacijos efektą 
skatinančių požymių. 
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A SUICIDE OF A 9-YEAR-OLD BOY IN LITHUANIA‘S MEDIA 

 

Jonas Eimontas, dr. Danutė Gailienė 

Vilnius University 

jonaseimontas@gmail.com 

 

1018 people commited suicide in Lithuania during the year 2010  and the same number during the year 

2011. It is three times the number of people that have died in car accidents during the same years. In 2010 33 

people aged 10 to 19 have commited suicide and in 2011 20 people of the aged 9 to 19 have commited 

suicide. It has been proven that media can influence suicidal ideation and behavior both ways depending on 

how it reports on suicide. The purpose of this research was to investigate how Lithuania‘s media reported on 
the suicide of the 9-year-old boy who commited suicide in 2011. Results suggest that newspapers, web pages 

and TV shows report on suicide qualitatively different. News papers and TV shows pay the least attention to 

suicide prevention, help and alternatives to suicide. Biggest commercial news papers and TV channels ignore 

recommendations for reporting on suicide the most. 
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Studijų pasirinkimas yra tik vienas pirmų žingsnių karjeros kelyje. Studentų profesinis pasirinkimas 
gali būti svarbus veiksnys numatant, kiek studentas bus įsipareigojęs dirbti pagal pasirinktą pro-

fesiją bei kiek jis norės tapti lyderiu savo profesijoje, kilti karjeros laiptais, vadovauti. Šio darbo 
tikslas buvo išsiaiškinti, kaip siejasi profesinio mokymo įstaigų, kolegijų ir universitetų skirtingų 
studijų krypčių studentų įsipareigojimas profesijai, pasitenkinimas profesiniu pasirinkimu ir karje-

ros aspiracijos. Tyrime, atliktame 2012 m., dalyvavo 152 studentai. Gauti rezultatai patvirtino prie-

laidą, kad šie trys konstruktai tarpusavyje susiję: karjeros aspiracijos ir normatyvinis bei afektinis 
įsipareigojimas karjerai susiję teigiamai, tačiau tęstinis įsipareigojimas su karjeros aspiracijomis 
koreliuoja neigiamai, bendras pasitenkinimas profesiniu pasirinkimu, pasitenkinimas dėl galimo 
karjeros tikslų įgyvendinimo ir pasitenkinimas dėl galimos finansinės sėkmės teigiamai koreliuoja 
su afektiniu ir normatyviniu įsipareigojimu karjerai, karjeros aspiracijos siejasi su pasitenkinimu 
dėl karjeros tikslų, galimos finansinės sėkmės bei pasitenkinimu dėl tobulėjimo. Be to, socialinių 
mokslų studentų aukštesnės karjerų aspiracijos, tačiau mažesnis pasitenkinimas profesiniu pasirin-

kimu nei tiksliųjų mokslų studentų.  
 

Profesijos pasirinkimas yra vienas iš pirmųjų 
žingsnių karjeros planavime, galinčių nulemti 
visą tolesnę karjeros kryptį. Tai, kiek studentas 
bus įsipareigojęs dirbti pagal pasirinktą profesi-
ją, kiek jis norės tapti lyderiu savo profesijoje, 
kilti karjeros laiptais, vadovauti, gali būti reikš-

mingai susiję su šiuo pirmuoju karjeros žings-

niu. 

Įsipareigojimas profesijai (occupational 

commitment) – tai sąvoka, nusakanti asmens ke-

tinimus tęsti arba netęsti veiklą, susijusią su pro-

fesija. Jis skiriamas į afektinį (affective), norma-

tyvinį (normative) ir tęstinį (continuance) 

(Meyer, Allen, 1990; Meyer ir kt., 1993). Afek-

tinis įsipareigojimas profesiniam pasirinkimui 
reiškia troškimą likti profesijos atstovu, tęstinis 
– reikiamybę ir normatyvinis – privalėjimą ne-

keisti pasirinktos profesijos (Meyer, Allen, 

1990). Afektinis įsipareigojimas siejasi su tei-
giama patirtimi, susijusia su profesija, pavyz-

džiui, individo savijauta, pagarba, kurią jaučia 

būdamas profesijos atstovu, saviraiškos galimy-

bėmis. Normatyvinis įsipareigojimas yra sociali-
zacijos rezultatas: kai tiesioginis ar netiesioginis 

spaudimas pastiprina individo nuostatas, kad 

priimtiniau yra likti ištikimu profesijos atstovu 
nei ją pakeisti. Tęstinis įsipareigojimas susijęs 
nuostata, kad profesiją nenaudinga keisti dėl jai 

paaukoto laiko, pastangų, finansų ir dėl to, kad 
nėra kuo jos pakeisti. Tęstinis įsipareigojimas 
nereiškia, kad individas nori nekeisti profesijos, 
jam tiesiog naudinga likti savo profesijos atsto-

vu. Taigi skirtingų įsipareigojimo profesijai as-

pektų sąveika gali būti prieštaringa (Shore, 

Tetrick, 1991; Meyer ir kt., 2002).  

Šios įsipareigojimo profesijai sampratos 
ištakos – įsipareigojimo organizacijai (organi-

zational commitment, 1990) modelyje, nusakan-

čiame afektinį įsipareigojimą organizacijai kaip 
norą likti organizacijos nariu, tęstinį įsipareigo-

jimą kaip reikiamybę likti organizacijos nariu ir 
normatyvinį įsipareigojimą kaip privalėjimą lik-

ti organizacijos nariu (Meyer, Allen, 1990). Įsi-
pareigojimo profesijai dimensijos teigiamai ko-

reliuoja su organizacinio įsipareigojimo dimen-

sijomis (Meyer ir kt., 1993; Blau, 2003). Taigi 

įsipareigojimas organizacijai nusako santykį su 
organizacija ir ketinimus likti arba nelikti orga-

nizacijos nariu, o įsipareigojimas profesijai nu-

sako asmens ketinimus tęsti arba netęsti veiklą, 
susijusią su profesija (Meyer, Allen, 1990; 
Meyer ir kt., 1993). 

Pagal įvairių autorių tyrimus, įsipareigojimas 
profesijai turi ryšį su asmens psichologine ge-

rove ir profesiniu pasitenkinimu (Cohen, 2007; 

Meyer, Allen, 1991; Meyer ir kt., 1991; Meyer 
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ir kt., 2002). Su įsipareigojimu profesijai teigia-

mai koreliuoja progresas, susijęs su profesija, ir 

įgūdžių lavėjimas (Meyer ir kt., 1993; 
Nogueras, 2006; Simo ir kt., 2010; Passarelli, 

2011) ir suvokiamas akademinės veiklos sėk-

mingumas (Griggs ir kt., 1992), teigiami lūkes-

čiai ir jų išpildymas, kai tie lūkesčiai turi asme-

niui didelę svarbą (Meyer ir kt., 1998), kai ku-

rios asmenybės savybės (Wang ir kt., 2006). 
Su įsipareigojimu profesijai neigiamai kore-

liuoja profesijos nutraukimo intencijos (Snape ir 

kt., 2008), neurotiškumas (Wang ir kt., 2006), 
mažesnis įsipareigojimas profesijai gali būti ta-

da, kai egzistuoja įvairūs barjerai karjerai dėl 
stereotipų, lyties ar tautybės skirtumų, karjeros 
alternatyvų stygiaus (Meyer, Allen, 1990; Meyer 
ir kt., 1993; Blau, 1999; Blau, 2003; Leal – 

Muniz, Constantine, 2005).  

Taigi dauguma tyrimų nagrinėja įsipareigoji-
mo profesijai sąsajas su psichologine gerove, 
profesiniu pasitenkinimu, akademinės veiklos 
sėkmingumu ir pan., tačiau yra nedaug duome-

nų apie studentų įsipreigojimo profesijai ir pasi-
tenkinimo profesiniu pasirinkimu sąsajas. Jį ga-

lima skirti į bendrą pasitenkinimą, pasiten-

kinimą dėl siekiamų tikslų įgyvendinimo, pasi-
tenkinimą dėl tobulėjimo karjeroje bei pasiten-

kinimą dėl finansinės sėkmės (Greenhaus ir kt., 

1990; Walfish, Walraven, 2005). Nusivylimas 

profesiniu pasirinkimu gali stipriai pakeisti stu-

dento ateities ketinimus: nusivylę ir nepatenkinti 
savo profesiniu pasirinkimu studentai dažniau 
susiduria su abejonėmis dėl savo ateities 
(Griggs ir kt., 1992), kas gali lemti įsipareigoji-
mą pasirinktai profesijai. 

Nemažiau svarbios tiek įsipareigojimui pro-

fesijai, tiek pasitenkinimui pasirinkta studijų 
programa yra karjeros aspiracijos. Tradiciškai 
jos apibrėžiamos kaip individo troškimas siekti 
specifinės karjeros (pvz., advokato ar mediko). 
Tačiau karjeros siekti galima ne tik prestižinėse 
specialybėse, todėl Michael P. Gray ir Karen M. 
O’Brien (2007) siūlo matuoti individo siekį kilti 
karjeros laiptais, siekti lyderio pozicijos, vado-

vauti. Karjeros aspiracijos gali skirtis tarp lyčių 
ir etninių grupių, atitikti arba neatitikti rinkos 

poreikių. Pavyzdžiui, aspiracijas siekti sociali-
nių mokslų turi daugiau studentų nei rinkoje tam 
yra poreikis (Arabona, Novy, 1991, cit. pg. Metz 

ir kt., 2009). Taip pat aspiracijos gali atitikti 

arba neatitikti realių studentų lūkesčių (Metz ir 
kt., 2009; Watson ir kt., 2002). Literatūroje 
menkai nagrinėjama ar studentų su aukštesniu 
įsipareigojimo profesijai lygiu bus aukštesnės ir 
karjeros aspiracijos bei kiek karjeros aspiracijos 

gali būti susijusios su skirtingais pasitenkinimo 
profesiniu pasirinkimu aspektais. 

 

Tikslas 

Ištirti studentų pasitenkinimo profesiniu pasi-
rinkimu, įsipareigojimo profesijai bei karjeros 
aspiracijų raišką bei ryšius. 

Uždaviniai: 
1. Išnagrinėti ryšius tarp studentų pasiten-

kinimo profesiniu pasirinkimu, karjeros aspira-

cijų ir įsipareigojimo profesijai. 
2. Palyginti įsipareigojimą profesijai, pasi-

tenkinimą profesiniu pasirinkimu ir karjeros as-

piracijas tarp skirtingų studijų krypčių studentų. 

 

Metodika 

Tyrime dalyvavo 152 Vilniaus profesinio mo-

kymo įstaigų (36 proc.), kolegijų (33 proc.) ir 
universitetų (32 proc.) I-III kursų studentai - 

45,4 proc. vyrų (amžiaus vidurkis 19,52, SD = 

0,95) ir 54,6 proc. moterų (amžiaus vidurkis 
20,6, SD = 1,99). Didesnę pusę (59,2 proc.) su-

darė socialinių mokslų studentai, 40,8 proc. bu-

vo tiksliųjų mokslų specialybių studentai. 
Tyrime buvo naudota: 

· Karjeros aspiracijų skalė (Gray, 

O‘Brien, 2007);  
· Įsipareigojimo profesijai skalė (sukurta 

remiantis N. J. Allen ir J. P. Meyer (1993) trijų 
faktorių profesinio įsipareigojimo modeliu);  
· Pasitenkinimo profesiniu pasirinkimu 

skalė (sudaryta remiantis J. H. Greenhaus, S. 

Parasuraman ir W. M. Wormley (1990) pasiten-

kinimo karjera modeliu). 

Tyrimas vyko paskaitų metu, suderinus su 

mokymo įstaigų administracija. Tyrimas atliktas 

2012 m. gegužės mėnesį.  
 

Rezultatai ir jų aptarimas 

Tyrimo rezultatai rodo, kad skirtingų studijų 
krypčių studentų karjeros aspiracijos, įsipareigo-

jimas profesijai ir pasitenkinimas profesiniu pa-

sirinkimu skiriasi (žr. 1 pav.). 



Jaunųjų mokslininkų psichologų darbai, (2), 2013 

133 

 

 
1 pav. Skirtingų studijų krypčių studentų įsipareigojimo, pasitenkinimo bei aspiracijų palygi-
nimas (proc.). 

 

Palyginus Stjudento kriterijumi gauta, kad 

karjeros aspiracijos statistiškai reikšmingai (p < 

0,05) didesnės socialinių (vid. = 2,58) nei tiks-

liųjų mokslų studentų (vid. = 2,37), tačiau bend-

ras pasitenkinimas, pasitenkinimas dėl galimos 
finansinės sėkmės ir pasitenkinimas dėl karjeros 
tikslų įgyvendinimo didesnis tiksliųjų mokslų 
studentų (skalių vidurkiai atitinkamai lygūs 3,63 
ir 4,06; 3,53 ir 3,87; 3,21 ir 3,92). Įsipa-

reigojimas tarp tiksliųjų ir socialinių mokslų 
studentų reikšmingai nesiskiria (p > 0,05). Gau-

tus rezultatus galima paaiškinti tuo, kad socia-

linių mokslų studentų aspiracijos gali būti dides-

nės net ir tuo atveju, jei jų lūkesčiai neatitinka 
realių rinkos poreikių (Metz ir kt., 2009; Watson 
ir kt., 2002). O tiksliųjų mokslų studentai, nors 
ir yra patenkinti savo profesijos pasirinkimu, ne-

turi didelio siekio būti lyderiais savo karjeroje. 
Analizuojant studentų įsipareigojimo pasi-

rinktai profesijai, karjeros aspiracijų ir pasiten-

kinimo profesiniu pasirinkimu sąsajas gauti 
Pearsono koreliacijos rezultatai rodo, kad bend-

ras pasitenkinimas profesiniu pasirinkimu, pasi-

tenkinimas dėl galimos finansinės sėkmės ir pa-

sitenkinimas dėl galimų karjeros tikslų įgyven-

dinimo statistiškai reikšmingai teigiamai kore-

liuoja su afektiniu ir normatyvinis įsipareigoji-

mas profesijai (p < 0,05, koreliacijos koeficien-

tai r nuo 0,366 iki 0,674). Tai reiškia, kad stu-

dentų bendras pasitenkinimas profesiniu pasirin-

kimu ir pasitenkinimas, nukreiptas į ateities kar-
jeros ir finansinę sėkmę, yra susijęs su pareigos 
jausmu tęsti profesiją ir su noru tęsti profesiją 
dėl to, kad ji patinka. 

Karjeros aspiracijos teigiamai koreliuoja (p < 

0,05) su pasitenkinimu profesiniu pasirinkimu 

dėl tobulėjimo (r = 0,163), dėl galimų karjeros 
tikslų įgyvendinimo (r = 0,207) ir dėl galimos 
finansinės sėkmės (r = 0,183). Vadinasi studen-

tai, kurie jaučia, kad pasirinkta profesija leidžia 

tobulėti, kelti karjeros tikslus ir padės užtikrinti 
finansinę sėkmę, turi aukštesnes aspiracijas. 
Taip pat gali būti taip, kad studentai, kurių aukš-

tos aspiracijos, yra labiau linkę jausti, kad jų 
profesinis pasirinkimas leidžia tobulėti bei siekti 
karjeros tikslų ir finansinės sėkmės. 

Tęstinis įsipareigojimas nekoreliuoja su pasi-
tenkinimu (p > 0,05), o su karjeros aspiracijomis 

koreliuoja statistiškai reikšmingai neigiamai (p 

< 0,05). Tęstinis įsipareigojimas reiškia siekį 
tęsti karjerą dėl to, kad jai buvo paaukota daug 

laiko, pastangų ir finansų ir tai visiškai nereiš-

kia, kad individas domėsis profesija daugiau, 
nei reikia, ar ji jam patiks (Meyer, Allen, 1990; 
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Meyer ir kt., 1993). Tuo galima paaiškinti ir ma-

žesnį norą kopti karjeros laiptais: šitoks neigia-

mas tęstinio įsipreigojimo ir aspiracijų ryšys 
reiškia, kad asmuo nekeis savo profesijos, bet ir 
nesieks tapti joje lyderiu. Taip pat pastebėtina, 

kad pasitenkinimas tobulėjimu pasirinktoje pro-

fesijoje neturi ryšio su įsipareigojimu (p > 0,05). 

Taigi galima daryti išvadą, kad pasitenkinimas 
tobulėjimu nėra svarbiausias su įsipareigojimu 
profesijai susijęs veiksnys. 

 

1 lentelė. Studentų pasitenkinimo, aspiracijų ir įsipareigojimo Pirsono koreliacijų koeficientai r. 
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Pasitenkinimas dėl galimų 
karjeros tikslų 
įgyvendinimo 

r 0.766       

p-

reikšmė 
0.000       

Pasitenkinimas dėl 
galimos finansinės sėkmės 
ateityje 

r 0.619 0.723      

p-

reikšmė 
0.000 0.000      

Pasitenkinimas dėl 
tobulėjimo 

r 0.239 0.276 0.175     

p-

reikšmė 
0.003 0.001 0.032     

Afektinis įsipareigojimas 

r 0.674 0.550 0.432 0.137    

p-

reikšmė 
0.000 0.000 0.000 0.094    

Normatyvinis 

įsipareigojimas 

r 0.431 0.406 0.366 
-

0.033 
0.441   

p-

reikšmė 
0.000 0.000 0.000 0.686 0.000   

Tęstinis įsipareigojimas 

r 0.113 0.131 0.105 
-

0.047 

-

0.017 
0.452  

p-

reikšmė 
0.167 0.110 0.202 0.568 0.837 0.000  

Karjeros aspiracijos 

r 0.082 0.207 0.183 0.163 0.197 
-

0.077 

-

0.264 

p-

reikšmė 
0.320 0.011 0.025 0.046 0.016 0.347 0.001 

 

Išvados 

1. Socialinių mokslų studentų aukštesnės 
karjerų aspiracijos, tačiau mažesnis pasitenkini-
mas profesiniu pasirinkimu.  

2. Karjeros aspiracijos ir normatyvinis bei 

afektinis įsipareigojimas karjerai susiję teigia-

mai, tačiau tęstinis įsipareigojimas turi neigiamą 
ryšį su studentų karjeros aspiracijomis.  

3. Bendras pasitenkinimas profesiniu 

pasirinkimu, pasitenkinimas dėl galimo karjeros 
tikslų įgyvendinimo ir pasitenkinimas dėl gali-
mos finansinės sėkmės teigiamai koreliuoja su 
afektiniu ir normatyviniu įsipareigojimu karje-

rai. Karjeros aspiracijos siejasi su pasitenkinimu 

dėl karjeros tikslų, galimos finansinės sėkmės 
bei pasitenkinimu dėl tobulėjimo. 
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Occupational choice is one of the first steps in a career path. The extent to which a person is happy with the 

choice of a profession, can anticipate wheather a student will be commited to his career, will he want to 

become a leader. The aim of this study was to find out how occupational commit-ment, satisfaction with the 

choice of proffession and career aspirations relate with each other. The survey was conducted in 2012 and  

152 students from vocational schools, colleges and universities participated. The results confirmed the 

assumption that these constructs are interrelated: career as-pirations and affective and normative 

commitment are related positively, but continuance commi-tment and career aspirations are correlated 

negatively, the overall satisfaction with occupational choice, satisfaction for a possible career goals and 

satisfaction of the possible financial success positively correlates with affective and normative commitment, 

career aspirations are positively correlated to the satisfaction of career goals, potential for financial success 

and the satisfaction of a development. In addition, social science students have higher career aspirations but 

are less satis-fied with occupational choice than science students. 
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Tyrime įvertinta pirminės analogijos sprendimo būdo ir užuominos pateikimo reikšmė analogijos 
perkėlimo rezultatui. Tyrime dalyvavo 109 mokyklų mokiniai, nuo 16 iki 19 metų amžiaus. Siekiant 
įvertinti analogijos perkėlimo priklausomybę nuo pirminės analogijos sprendimo būdo ir užuominos 
pateikimo, tiriamieji suskirstyti į keturias skirtingas sąlygas: 1) su aptarimu, su užuomina; 2) su 
aptarimu, be užuominos; 3) be aptarimo, su užuomina; 4) be aptarimo, be užuominos. Tiriamieji 
sprendė vieną taikinio uždavinį prieš tai susipažinę su trimis pirminėmis problemomis, kurios su 

taikinio analogija sudarė skirtingus porų panašumus: struktūrinis panašumas, paviršinis 
panašumas, jokio panašumo. Tyrimo rezultatai parodė, kad pirminę analogiją sprendžiant su 
aptarimu taikinio sprendimo rezultatai geresni, o užuominos pateikimas neturi reikšmingos įtakos 
analogijos perkėlimui. Struktūriškai panaši analogija yra dažniau identifikuojama kaip analogija 
nei paviršiumi panaši analogija. 
 

Šiuolaikinėje visuomenėje vis dažniau susi-
duriama su naujomis problemomis. Dažnai įvai-
riose organizacijose ir institucijose yra verti-

nami žmonės, kurie sugeba greitai ir efektyviai 
spręsti vis naujai iškylančias įvairias problemas. 
Vienas paprastesnių problemos sprendimų būdų 
yra prisiminti iš praeities bu-vusią situaciją ir ją 
pritaikyti sprendžiamai naujai problemai. Tokiu 

atveju, kai problema sprendžiama tokiu pačiu 
principu kaip anks-tesnioji, yra sakoma, kad 

sprendžiama ana-logiškai ankstesnei problemai  
(Cantrambone ir kt., 2006). Problemos spren-

dimo laikas žymiai sutrumpėja, sprendimas yra 
efektyvesnis ir tikslesnis (Nokes, 2009). Tam, 

kad nauja problema būtų išspręsta pagal anks-

tesnę patirtį, pirmiausia analogiška problema ar 
situacija turi būti atgaminama iš ilgalaikės at-
minties (Nokes, 2009; Gentner, Colhoun, 2010). 

Susigrąžinta analogiška problema sugretinama 

ir palyginama su naująja situacija ir tada pri-
taikoma naujam problemos sprendimui, šis pro-

cesas vadinamas analogijos perkėlimu 
(Holyoak, Koh, 1987). Šis perkėlimas yra vei-
kiamas įvairių faktorių, kurie lemia analogijos 
perkėlimo sėkmingumą, tačiau tyrimų rezultatai 
vis dar nėra vienareikšmiški atskleidžiant kokie 
faktoriai ir kaip stipriai veikia analogijos per-

kėlimą. O analogijos perkėlimas yra svarbus 
mokymosi, samprotavimo, kūrybinio mąstymo 
bei kituose procesuose. 

Analogijos sampratą lengviausiai suprasti re-

miantis psichometrine tradicija. Pagal šią tradi-
ciją analogija apibūdinama tokia forma: A:B: 
:C:D – tai reiškia, kad A ir B sieja toks pats 
ryšys kaip ir C su D. Pati užduotis dažniausiai 
formuluojama tokia forma: A:B: :C:?, tada 

analogiškai A ir B santykiui įvertinamas C ir D 
ryšys ir įvardijamas D objektas (Pierce, 
Gholson, 1994; Gick, Holyoak, 1980). Anksčiau 
spręsta problema yra vadinama pirmine proble-

ma, o naujoji – kurią reikia išspręsti – taikinio 

problema. Norint suprasti analogijos perkėlimo 
procesą svarbu suprasti kaip analogijos gali 
skirtis viena nuo kitos (Ross, Kilbane, 1997). 

Vienas pagrindinių, tradicinių analogijos pana-

šumų skirstymų yra pagal jų panašumą, t.y. 

skiriamos struktūriškai panašios analogijos ir 

paviršiumi panašios analogijos. Paviršinis pana-

šumas nurodo analogijų panašumą pagal objektų 
pavadinimus, o struktūrinis panašumas – ryšius 
tarp sprendimo komponentų arba sprendimo 
principo, kitaip tariant, kai dviejų analogijų ob-

jektai atitinka vienas kitą ne pavadinimais, o 
savo ryšiais, funkcija ir prasme atitinkamoje si-
tuacijoje (Chen, 2002; Gentner, Colhoun, 2010). 

Struktūrinis panašumas nurodo kaip turi būti 
išsprendžiama problema, o paviršinis panašu-

mas dažnai suklaidina sprendėją, nes sprendimo 

principas netinka sprendžiamai problemai. Ta-

čiau remiantis atliktais tyrimais (Chen ir kt., 

2004; Hummel, Holyoak, 1997; Spellman, 

Holyoak, 1992) nustatyta, kad tiriamieji pavir-
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šiumi panašią analogiją susigrąžina dažniau nei 
struktūriškai panašią analogiją. 

Taip pat pastebima, kad įgudę analogijų 
sprendėjai geriau pastebi struktūrinius panašu-

mus ir analogijos perkėlimas vyksta efektyviau 
lyginant su ne tokiais įgudusiais, kurie dažniau-

siai ir yra linkę labiau pastebėti paviršinius pa-

našumus ir mėgina pritaikyti paviršiumi panašią 
analogiją (Bearman ir kt., 2007; Ball ir kt., 

2004). Dažniausiai šią klaidą daro ir maža-

mečiai (Pierce, Gholson, 1994; Chen, 1999) ar 
vyresnio amžiaus žmonės (Scullin ir kt., 2011), 

tačiau visos amžiaus grupės sėkmingai sprenk-

džia nesudėtingas, turinčias mažiau struktūrinių 
ryšių analogijas. Gentner ir kolegų (2003) 
atliktas tyrimas atskleidė dar vieną svarbų fak-

torių analogijos perkėlime: pirminės analogijos 
išmokimas. Jei pirminė analogija buvo gerai įsi-
sąmoninta, ji lengviau susigrąžinama kaip nau-

dinga esamai problemai spręsti. Taip pat taikinio 
problema yra sprendžiama efektyviau, jei tiria-

miesiems yra pateikiama užuomina, kad 
anksčiau išspręsta situacija gali būti naudinga ir 
naujai problemai išspręsti (Novick, 1988; Chen 

ir kt., 2004). Taigi analogijos perkėlimą veikia 
ne vienas faktorius, norint gerinti sprendimų 
efektyvumą taikant analogijas reiktų kiek įma-

noma šalinti neigiamus faktorius, pavyzdžiui, 
gebėjimų trūkumus, ir atkreipti dėmesį į tei-
giamus faktorius, tokius kaip analogijos įsisavi-
nimas ar struktūrinis panašumas. 

Šio darbo tikslas – įvertinti pirminės analo-

gijos sprendimo būdo ir užuominos pateikimo 
reikšmę analogijos perkėlimui rezultatui.  

Keliami uždaviniai: 1. Įvertinti pirminės ana-

logijos aptarimo ryšį su analogijos perkėlimu. 2. 
Įvertinti užuominos pateikimo reikšmę analogi-
jos perkėlimui. 3. Palyginti paviršiumi ir struk-

tūriškai panašios pirminės analogijos atgavimo 
ypatumus. 

 

Metodika 

Tyrime dalyvavo 109 tiriamieji, Lietuvos vi-

durinių ir pagrindinių mokyklų moksleiviai. Ti-
riamieji 16-19 metų moksleiviai, amžiaus vidur-
kis 17,42 (standartinis nuokrypis 0,946). Iš viso 
57 vaikinai (52 %) ir 52 merginos (48 %). Tiria-

mieji atsitiktinai suskirstyti į 4 skirtingas są-

lygas: I-oje sąlygoje 28 tiriamųjų, II-oje – 27, 

III-ioje – 25, IV-oje – 29.  

Tyrime naudoti keturi tekstiniai matematiniai 

uždaviniai. Trys uždaviniai – pirminės proble-

mos, savarankiško sprendimo nereikalavo, o 
ketvirtą – taikinio problemą, tiriamiesiems rei-
kėjo išspręsti savarankiškai. Struktūriškai pana-

šūs uždaviniai pritaikyti iš Novick ir Holyoak 
(1991) atlikto tyrimo. Šių uždavinių struktūra ir 
sprendimo principas sutapo, o paviršinio pana-

šumo analogijos neturėjo. Antroji uždavinių po-

ra sutapo paviršiumi – objektų pavadinimai pa-

našūs, tačiau sprendimo būdas ir eiga visiškai 
skirtingi, o trečioji neturėjo nieko bendra (nei 
paviršinio, nei struktūrinio panašumo). Visiems 
tiriamiesiems buvo pateikiami visi keturi už-

duočių lapai, kuriuose taip pat pateikti demo-

grafiniai klausimai ir papildomi klausimai apie 

analogijos perkėlimą (ar spręsdami uždavinį rė-

mėsi kuria nors iš anksčiau spręstų užduočių, 
kuria ir pan.). Tiriamieji buvo atsitiktinai su-

skirstyti į keturias grupes su skirtingomis sąly-

gomis: 

· Visi keturi uždaviniai pateikiami 

neišspręsti. Pirmieji trys sprendžiami kartu su 
tyrimo autore (aptariami sprendimo metodai, 

taikomos matematinės formulės, jų paskirtis, 
išsiaiškinami neaiškumai). Paskutinį sprendė sa-

varankiškai prieš tai gavus užuominą, kad vie-

nas iš anksčiau spręstų uždavinių gali būti nau-

dingas. 

· Analogiškai ankstesniajai sąlygai, 
išskyrus sprendžiant savarankiškai ketvirtą už-

duotį užuomina nepateikiama. 
· Pirmuosius tris uždavinius gauna iš-

spręstus. Juos turi savarankiškai išanalizuoti. 
Paskutinį uždavinį sprendžia savarankiškai kar-
tu gaudami užuominą, kad vienas iš anksčiau 
spręstų uždavinių gali būti naudingas. 
· Analogiškai anksčiau pateiktai sąly-

gai, išskyrus sprendžiant savarankiškai ketvirtą 
užduotį užuomina nepateikiama. 

Paskutinės užduoties sprendimas vertinamas 

3 balų sistemoje (neišspręsta, dalinai išspręsta, 
išspręsta). Jeigu užduotis pradėta spręsti ar iš-

spręsta tokiu pačiu principu kaip ir pirminė ana-

logija, laikoma, kad tiriamasis susigrąžino tei-
singą analogišką pirminę problemą, atitinkamai 
jeigu tiriamasis bandė taikyti nepanašaus užda-

vinio ar paviršiumi panašaus uždavinio sprenk-

dimo būdą, laikoma, kad buvo susigrąžinta ati-
tinkama pirminė problema. Tiriamieji uždavi-
nius sprendė grupėse, tarpusavyje nesitardami, 
vidutiniškai po 10-15 žmonių vienoje grupėje. 
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Visoms tiriamųjų grupėms buvo skirta po 40 
minučių.  

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

Analizuojant rezultatus pirmiausia tiriamieji 

buvo suskirstyti į du pogrupius  pagal tai, kokiu 

būdu sprendė pirminę problemą, rezultatai pa-

teikti 1 lentelėje. Grupėje, kurioje pirminę prob-

lemą sprendė su aptarimu, taikinio uždaviniui 
teisingą sprendimą pritaikė 56 % ti-riamųjų, o 
grupėje, kur pirminė problema pateikta be 
aptarimo, teisingą sprendimo principą pritaikė 
30 % tiriamųjų. Analogiško sprendimo pritaiky-

mo rezultatai statistiškai reikšmingai skiriasi 
tarp šių grupių (χ2

 = 7,940; p < 0,05). Šie re-

zultatai patvirtino T.J. Nokes (2009), L. S. 

Fuchs ir kt. (2003) iškeltas prielaidas, kad kai 
pirminė analogija yra ne tik pateikiama, bet 
kartu ir aptariama, išanalizuojama, analogija 
perkeliama lengviau. Taip pat buvo išnagrinėti 
sprendimo rezultatai tarp grupių, kurios gavo 
užuominą dėl pirminės analogijos naudingumo 
ir kurios tokios užuominos negavo. Grupės ti-
riamieji, kuriems buvo pateikiama užuomina, 

teisingai analogišką sprendimą pritaikė 51 % ti-

riamųjų, o grupėje, kurioje užuominos nebuvo, - 

36 % tiriamųjų. Nors matomas sprendimo efek-

tyvumo skirtumas, jis nėra statistiškai reikš-

mingas (χ2
 = 2,575; p > 0,05). Suskirsčius tiria-

muosius į grupes pagal 4 skirtingas sąlygas ti-
riamieji, gavę užuominą ir sprendę užduotį su 
aptarimu / be aptarimo, pagal sprendimo efekty-

vumą nesiskyrė (χ2
 = 2,268, p > 0,05). O tiria-

mieji, negavę užuominos ir sprendę su aptarimu, 

statistiškai reikšmingai geriau išspręsdavo tai-

kinio uždavinį nei sprendę pirmines užduotis be 
aptarimo (χ2

 = 5,914, p < 0,05). Lyginant pa-

viršiumi ir struktūriškai panašių analogijų at-
gavimą pastebėta, kad pasirinkusių struktūriškai 
panašią analogiją buvo daugiau nei pasirinkusių 
paviršiumi panašią analogiją (χ2

 = 7,348; p < 

0,05). Tačiau paviršiumi panaši analogija buvo 
pasirenkama dažniau nei visiškai nepanaši ana-

logija (χ2
 = 22,730; p < 0,005), taigi paviršiumi 

panaši analogija klaidino tiria-muosius, bet tik 

tuos, kurie nesugebėjo atpažinti struktūriškai pa-

našios analogijos. Daugiausiai tiriamųjų, susi-

grąžinusių struktūriškai panašią analogiją, buvo 

grupėje su sprendimo aptarimu bei pateikta 
užuomina, o paviršiumi panašią problemą susi-
grąžino daugiausiai tiriamųjų, kurie sprendė už-

davinius be aptarimo ir negavo užuominos.
 

1 lentelė. Analogiško sprendimo pritaikymas pagal skirtingas tiriamųjų sąlygas 

Tiriamųjų sąlyga 
Pritaikytas 

analogiškas 
sprendimas 

Nepritaikytas 

analogiškas 
sprendimas 

Kriterijaus 

reikšmė 
Imtį suskirsčius į 2 pogrupius: 

 
Su aptarimu 31 (56 %) 24 (44 %) χ2

 = 7,940 

p = 0,005 Be aptarimo 16 (30 %) 38 (70 %) 

 
Su užuomina 27 (51 %) 26 (49 %) χ2

 = 2,575 

p = 0,109 Be užuominos 20 (36 %) 36 (64 %) 

Imtį suskirsčius į 4 pogrupius:  

Su užuomina 
Su aptarimu 17 (61 %) 11(39 %) χ2

 = 2,268 

p = 0,132 Be aptarimo 10 (40 %) 15 (60 %) 

Be 

užuominos 

Su aptarimu 14 (52 %) 13 (48 %) χ2
 = 5,914 

p = 0,015 Be aptarimo 6 (21 %) 23 (79 %) 

 

Šie rezultatai panašūs į D. Gentner ir kt. 

(2003) gautus rezultatus, kurie parodė, kad, jei-

gu pirminė analogija yra gerai išmokta, yra ne-

būtina suteikti tiriamiesiems užuominą apie pir-
minės analogijos naudingumą tam, kad analogi-
ja būtų sėkmingai perkelta. Tai įvyksta dėl to, 
kad geresnis pirminės analogijos įsisavinimas 
leidžia lengviau pastebėti analogijų struktūrinį 
panašumą. 

Išvados 

Atlikus tyrimą gauta, kad pirminę, analogišką 
problemą aptarus, ją geriau įsisavinus taikinio 
uždavinio sprendimo rezultatai geresni. Pirminė 
analogija buvo geriau išmokta, geriau suprasti 
uždavinio struktūriniai ryšiai, taigi analogijos 
perkėlimas buvo efektyvesnis. O užuominos pa-

teikimas, kad vienas iš anksčiau spręstų užda-

vinių gali padėti išspręsti taikinio uždavinį, ne-
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turėjo reikšmingos įtakos analogijos perkėlimui. 
Taip pat struktūriškai panašus uždavinys buvo 

dažniau identifikuojamas kaip analogija nei pa-

viršiumi panašus uždavinys, o uždaviniai, tu-

rintys paviršinių panašumų, dažniau buvo iden-

tifikuojami kaip analogijos nei niekuo nepana-

šūs uždaviniai. 
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ANALOGY TRANSFER DEPENDENCE ON SOLVING SOURCE ANALOGY METHOD AND GIVING 

A HINT 
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The aim of the study was to evaluate importance of the source analogous problem solving method and 

giving/not giving a hint to the analogical transfer results. The subjects of the study were 109 pupils. 

Participants were from 16 to 19 years old, overall 57 boys and 52 girls. All participants were randomly 

assigned to 4 groups with different conditions: 1.Discussion plus hint 2. Discussion no hint 3.No discussion 

plus hint 4. No discussion, no hint. All participants have to solve one target problem, before that, they had 

been giving three source problems. All problems compose of analogy pairs with structure similarity, surface 

similarity and no similarity. The results of the study showed greater transfer when the source problem is 

solving with discussion. A hint given before target problem solving has no evidence weight to greater 

transfer. Analogy with structural similarity is generally retrievals as analogy than analogy with surface 

similarity. 
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Jauna psichologinio įgalinimo tyrimų sritis kelia rimtų iššūkių pirmiausia dėl vieningo sąvokos 
apibrėžimo nebuvimo. Pranešime apžvelgiamos pasaulyje vyraujančios psichologinio įgalinimo 
koncepcijos ir pateikiama nauja, jas papildanti šio daugiadimensinio konstrukto koncepcija. 
Psichologinis įgalinimas konceptualizuojamas kaip darbuotojo būsena, apimanti dvi dimensijas: 
(1) darbuotojo suvokiamos meistrystės būsena ir (2) energijos suteikianti (energizuojanti) būsena. 
Autoriai aprašo, kaip pasirinkus empirinę skalių konstravimo strategiją buvo sudarytas lietuviškas 
klausimynas taip apibrėžtam psichologinio įgalinimo konstruktui matuoti. Apžvelgiami tolesni šio 
pirminio klausimyno struktūros ir psichometrinių charakteristikų įvertinimo veiksmai. 
 

Psichologinio įgalinimo koncepcijos proble-

ma. Stipri konkurencija globalizacijos aplinkoje 

stimuliuoja organizacijas ieškoti, kaip greitai ir 
kokybiškai priimti sprendimus. Kuriamos matri-
cinės struktūros, darbuotojai tampa pavaldūs 
keliems vadovams. Vis svarbiau, kad darbuoto-

jai patys savarankiškai priimtų reikiamus opera-

tyvinės veiklos sprendimus, spręstų jų atsako-

mybės ribose kylančias problemas, siūlytų veik-

los tobulinimo iniciatyvas ir noriai prisidėtų jas 
realizuojant (Drucker, 1988, pg. Spreitzer, 

1995). Mokslininkai šią sritį nuo XX a. pabai-
gos tiria iš įgalinimo darbo aplinkoje (work-

place empowerment) perspektyvos: kokių galių 
ir kokiais būdais įvairios organizacijos suteikia 
savo darbuotojams, kaip galių suteikimas susijęs 
su darbuotojų nuostatomis, elgesiu ir veiklos 
efektyvumu. Atskira tyrimų sritis įgalinimo 
kontekste yra darbuotojų psichologinio įgalini-
mo (psychological empowerment) tyrimai.  

Ši sritis yra itin paini tirti. Didelės painiavos 

įneša vieningo konstrukto apibrėžimo nebuvi-
mas (Menon, 2001). Skirtingi autoriai terminu 

„įgalinimas“ vadina iš esmės skirtingas koncep-

cijas. Pavyzdžiui, „įgalinimas“ gali būti vartoja-

mas apibūdinti organizacijų programas, kurio-

mis darbuotojams deleguojamos didesnės 
sprenkdimų priėmimo teisės (Cho ir kt., 2010); 
tačiau terminas „įgalinimas“ gali būti vartoja-

mas apibūdinti ir vidinę darbuotojo būseną 
(Spreitzer, 1995; Menon, 2001).  

Įvairių autorių atliekami tyrimai rodo, kad 
prie įgalinimo darbo aplinkoje pasekmių galima 
priskirti teigiamas darbuotojų nuostatas – pasi-

tenkinimą darbu (Laschinger ir kt., 2004), įsipa-

reigojimą darbui (Wagner ir kt., 2010), įsiparei-
gojimą organizacijai (Ahmad ir kt., 2010), ino-

vatyvumą (Spreitzer, 1995, Wagner ir kt., 2010); 

veiklos rezultatus (Kanter, 1977; Ahearne ir kt., 

2005). 

Psichologinis įgalinimas nėra tapatus struktū-

riniam įgalinimui (structural empowerment). 

Struktūrinis įgalinimas apibrėžiamas kaip dar-
buotojams daugiau galios suteikiančių priemo-

nių, naudojamų organizacijos vadovybės ar va-

dovų, egzistavimas (Kanter, 1977; Argyris, 
1998; Laschinger ir kt. 2004; Wagner ir kt. 

2010; Cho ir kt., 2010). Struktūrinio įgalinimo 
tyrimuose gilinamasi į minėtas priemones, jų 
poveikį darbuotojų nuostatoms, elgesio ketini-

mams, veiklos rezultatams. Iš kitos pusės, Argy-

ris (1998) pabrėžia, kad įvairios organizacijų 
programos, skirtos suteikti darbuotojams dau-

giau galios, yra mažai veiksmingos, jei jos ne-

skatina darbuotojų vidinio įsipareigojimo, nuos-

tatos priimti suteikiamas galias, kitaip tariant – 

psichologinio įgalinimo. Pastarasis – tai pačių 
darbuotojų suvokimas, kiek jie jaučiasi įgalinti 
(Spreitzer, 1995; Menon, 2001; Laschinger, 

2004; Wilson, 2011). Tačiau nėra vieningo auto-

rių sutarimo, kaip apibrėžti psichologinį įgalini-
mą.  

Galima išskirti dvi vyraujančias psichologi-
nio įgalinimo sampratas: psichologinis įgalini-
mas kaip procesas arba kaip darbuotojo būsena. 
Conger ir kt. (1988), Thomas ir kt. (1990) psi-

chologinį įgalinimą apibrėžia kaip procesą, ku-

rio pasekmė yra darbuotojo galios patyrimas. 
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Thomas ir kt. (1990) teigimu, bendras darbuo-

tojo galios patyrimas priklauso nuo aplinkos 

įvykių (pavyzdžiui, darbuotojui sudaryta gali-
mybė priimti labiau atsakingus sprendimus) ir tų 
įvykių vertinimo (pavyzdžiui, darbuotojas suvo-

kia, kad padidėjusios atsakomybės yra prasmin-

gos, o jis pats turi pakankamai kompetencijos 

priimti sprendimus ir laisvės pasirinkti, kaip 
juos priimti). Tuo tarpu Spreitzer (1995), Menon 

(2001), Zhang (2010), Cho ir kt. (2010)  psicho-

loginį įgalinimą apibrėžia kaip darbuotojo būse-

ną. Remiantis Menon (2001), psichologinio įga-

linimo būsena yra tarytum psichologinio įgali-
nimo proceso momentinė nuotrauka. Šiame dar-
be taip pat laikomasi požiūrio, kad psichologinis 
įgalinimas yra darbuotojo būsena. 

Galima išskirti dvi vyraujančias psichologi-
nio įgalinimo kaip būsenos koncepcijas. Pirmoji 
– psichologinis įgalinimas kaip darbuotojo 
meistrystės suvokimas, antroji – psichologinis 

įgalinimas kaip energijos suteikianti (energizuo-

janti) būsena. Thomas ir kt. (1990) teigia, kad 

darbuotojo galios patyrimas – tai ne tik 

meistrystė, sugebėjimas, bet ir motyvacinė 
„energija“. Autoriai samprotauja, kad terminas 
„įgalinti“ gali reikšti ne tik „suteikti įgalioji-
mus“, bet ir (1) „suteikti sugebėjimo“, meistriš-

kumo bei (2) „suteikti energijos“. 
Psichologinis įgalinimas kaip darbuotojo 

meistrystės suvokimas. Tai darbuotojo suvoki-

mas, ar jis sugeba atlikti savo darbus ir užduotis. 
Šioje koncepcijoje galia traktuojama remiantis 
Kanter (1977) galios kaip meistrystės samprata, 
kur galia – tai darbuotojo suvokimas, kiek jis 

gali atlikti tam tikras veiklas ar užduotis. Tai 
apima darbuotojo suvokimą, kiek jis turi kom-

petencijos (žinių, patirties, reikiamų įgūdžių), 
kiek jis mano savo veiksmais darantis poveikį 
bendriems rezultatams.  

Psichologinis įgalinimas kaip energijos 
suteikianti (energizuojanti) būsena. Tai „energi-
zuojantis elementas“ (Thomas ir kt., 1990), 
suteikiantis meistrystei kryptį, skatinantis dėti 
pastangas. Tai artima vidiniam darbuotojo įsipa-

reigojimui (Argyris, 1998). Daugelis psicho-

loginį įgalinimą tiriančių autorių (Conger ir kt., 
1988; Thomas ir kt., 1990; Spreitzer, 1995; 

Menon, 2001) įgalinimą traktuoja pirmiausia 
kaip motyvacinį konstruktą.  

Psichologinio įgalinimo kaip meistrystės ir 

kaip energizuojančios būsenos koncepcijos yra 
susijusios. Tai pagrindžia skiringų autorių 
psichologinio įgalinimo modeliai, kuriuose 
psichologinis įgalinimas apibrėžiamas tiek kaip 
meistrystės būsena, tiek kaip energizuojanti 
būsena (Spreitzer, 1995; Menon, 2001; 

Laschinger, 2004). Darbuotojas nesijaus 

psichologiškai įgalintas, jei suvoks turintis 
kompetencijos atlikti darbą, tačiau nejaus 
vidinio stimulo tą darbą atlikti. Ir, atvirkščiai, 
darbuotojas nesijaus psichologiškai įgalintas, jei 
jaus norą imtis veiksmų, tačiau nemanys 
gebantis tuos veiksmus atlikti.  

Nors dominuojančios psichologinio įgali-
nimo kaip būsenos koncepcijos apima ir meis-

trystės, ir energijos suteikimo aspektus 
(Spreitzer, 1995; Menon, 2001), nėra vieningo 
sutarimo, kokios konkrečiai dimensijos sudaro 

šį konstruktą (Spreitzer (1995) ir Menon (2001) 
modelių palyginimas pateikiamas 1 lentelėje). 
Sutariama tik, kad psichologinis įgalinimas yra 
daugiadimensinis konstruktas (Conger ir kt., 

1988; Thomas ir kt., 1990; Spreitzer, 1995; 

Menon, 2001, Cho ir kt., 2010).  

Apibendrinant atliktą tyrimų apžvalgą galima 
teigti, kad psichologinis įgalinimas yra plačiai 
skirtingų šalių organizacijose tiriamas reiškinys, 
susijęs su svarbiomis pasekmėmis: teigiamomis 
darbuotojų nuostatomis, darbiniu elgesiu ir 

veiklos rezultatais. Mūsų žiniomis, Lietuvoje 
yra atlikta vos keletas tyrimų (pavyzdžiui, 
slaugių įgalinimo tyrimas (Istomina ir kt., 
2012), naudojant suomišką įgalinimo vertinimo 
metodiką, kur įgalinimas apibrėžiamas labiau 
kaip profesinis slaugių augimas ir profesinis 

tobulėjimas). Nors sutariama, kad psichologinis 
įgalinimas yra daugiadimensinis konstruktas, jis 
neturi vieningo nusistovėjusio apibrėžimo, todėl 
įvairios psichologinio įgalinimo metodikos 
skiriasi, priklausomai nuo autorių pasirinkto 
apibrėžimo. Be to, kaip rodo tyrimai (pa-

vyzdžiui, Bhatnagar, 2007), psichologinis įga-

linimas yra kultūrinės aplinkos įtakai jaustrus 
reiškinys. Dėl šių priežasčių buvo nuspręsta ne-

naudoti užsienio autorių sukurtų metodikų ver-
timo, o sudaryti lietuvišką psichologinio įgali-
nimo vertinimo klausimyną. 

Šio darbo tikslas: sudaryti lietuvišką dar-
buotojų psichologinio įgalinimo vertinimo klau-

simyną. 
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1 lentelė. Sudaryto lietuviško psichologinio įgalinimo klausimyno (LPĮK) ir Spreitzer (1995) bei 
Menon (2001) psichologinio įgalinimo dimensijų palyginimas. 

Sudarytojo klausimyno teiginių 
grupės pavadinimas ir teiginio 

pavyzdys 

Spreitzer (1995) 

psichologinio įgalinimo 
modelis 

Menon (2001) 

psichologinio įgalinimo 
modelis 

Prasmė (3 teiginiai) 
 

Teiginio pavyzdys “Mano darbas 

man atrodo prasmingas” 

Prasmė (meaning) – tai 

vertė, kurią darbuotojas 
priskiria atliekamai 

užduočiai; atitikimas tarp 
darbo vaidmens 

reikalavimų ir įsitikinimų, 
vertybių ir elgesio (Brief, 
Nord, 1990; Hackman, 

Oldham, 1980, pgl. 

Spreitzer 1995). 

Tikslų internalizavimas 
(goal internalization) 

apibūdina, kiek asmuo tiki 
organizacijos tikslais ir 

juos vertina, kiek jis yra 

pasirengęs dėti pastangų 
šiems tikslams siekti. Tai 
apima tokius skatinančius 
veiksnius kaip prasmingos 

darbinės veiklos 
priežastys, organizacijos 

misija ar ateities vizija. 

Pasitikėjimas kompetencija (3 
teiginiai) 

 

Teiginio pavyzdys “Aš esu 
kompetentingas tinkamai atlikti 

savo darbą” 

Kompetencija 

(competence) arba savęs 
efektyvumo suvokimas 

(self-efficacy) – tai asmens 

tikėjimas savo gebėjimais 
kokybiškai atlikti veiklas 
(Gist, 1987, pgl. Spreitzer, 

1995), „meistrystė“ 
(Kanter, 1977). 

Suvokta kompetencija 

(perceived competence) 

apima savęs efektyvumo 
suvokimą ir pasitikėjimą, 
susidūrus su darbinio 
vaidmens reikalavimais; 

kiek asmuo tiki, kad gali 

sėkmingai įveikti 
kasdienines užduotis bei 
netipinius iššūkius. 

Autonomija (3 teiginiai) 

 

Teiginio pavyzdys “Aš galiu pats 
koreguoti, kaip atlieku savo darbą” 

Autonomija (authonomy, 

Spreitzer (1995) vadinama 

self-determination) – tai 

asmens jausmas, kad jis 

turi pasirinkimą inicijuoti 
ir reguliuoti veiklas. 

Suvokta kontrolė 
(perceived control) – tai 

asmens jausmas, kiek jis 

turi autonomijos 

planuodamas ir 

atlikdamas darbus, kiek 

jam yra prieinami reikiami 

resursai, kiek jis turi 

sprendimų priėmimo 
laisvės ir įgaliojimų. 

Sprendimų priėmimas (3 teiginiai) 
 

Teiginio pavyzdys “Kai reikia, aš 
galiu priimti sprendimus darbe” 

Įtaka (impact) – tai 

asmens jausmas, kokiu 

laipsniu jis gali daryti 

įtaką strateginiams, 
administraciniams ar 

operaciniams rezultatams 

darbe. Tai yra išmokto 
bejėgiškumo darbe 
antonimas. 

- 

Entuziazmas (3 teiginiai) 

 

Teiginio pavyzdys “Aš 
entuziastingai atlieku savo darbą” 

- - 
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Lietuviško psichologinio įgalinimo klausi-
myno sudarymas 

Lietuviškam psichologinio įgalinimo klausi-

mynui sudaryti buvo pasirinkta empirinė meto-

dikos konstravimo strategija. Buvo remiamasi 

Menon (2001) skalių kūrimo rekomendacijomis. 
Klausimynas buvo sudaromas trimis etapais.  

Pirmasis etapas – teiginių sąrašo parengi-
mas. Šis etapas vyko dviem grupėmis, kuriose 

dalyvavo 11 organizacinės psichologijos magis-

trantūros studentų ir 3 tos pačios srities moks-

lininkai, turintys socialinių mokslų daktaro 
laipsnį. Abejose grupėse buvo pateikiamas pra-

dinis psichologinio įgalinimo apibūdinimas ir 
prašoma įvardinti, kokiais teiginiais galima api-

būdinti taip apibrėžiamą psichologinį įgalinimą. 
Vėliau buvo prašoma įvardinti, kokie teiginiai 
apibūdina hipotetinį konstruktą, priešingą psi-
chologiniam įgalinimui. Taip buvo parengtas 
pradinis 29 teiginių sąrašas. 

Antrasis etapas – ekspertų atliekamas teigi-
nių įvertinimas. Ekspertais buvo pakviesti du or-
ganizacinės psichologijos magistro laipsnį tu-

rintys, organizacijų tyrimų srityje dirbantys 
praktikai. Ekspertų buvo prašoma įvertinti kiek-

vieną teiginį, kiek jis atitinka psichologinio įga-

linimo apibūdinimą, pašalinti arba apjungti pa-

našius, besikartojančius teiginius. Taip sąrašas 
buvo sutrumpintas iki 15 teiginių. Taikyti tokie 
pagrindiniai teiginių atrankos kriterijai: a) tei-
giniai neturi dubliuotis; b) jie turi atspindėti psi-
chologinio įgalinimo būseną, o ne prielaidas ar 
pasekmes. 

Papildomai peržiūrėjus teiginių formuluotes 
(tai atliko trys įvairių organizacijų vadovai, pen-

ki dirbantys specialistai ir keturi magistro laips-

nį turintys organizacijose dirbantys psicholo-

gai), buvo pakoreguotos kelios dviprasmiškos 
teiginių formuluotės ir sudarytas 15 teiginių pra-

dinis psichologinio įgalinimo klausimynas. 
Trečiasis etapas – preliminarios klausimyno 

struktūros identifikavimas. Ekspertų įvertinti 
teiginiai buvo peržiūrėti šio pranešimo autorių. 
Palyginus visus 15 teiginių su Spreitzer (1995) 
ir Menon (2001) psichologinio įgalinimo mo-

deliais ir jiems vertinti autorių sukurtais klausi-
mynais, buvo išskirtos penkios sąlyginės teigi-
nių grupės po 3 teiginius. Joms buvo suteikti pa-

vadinimai: „prasmė“, „sprendimų priėmimas“, 
„autonomija“, „pasitikėjimo kompetencija“, 
„entuziazmas“ (žr. 1 lentelė). 

Remiantis Menon (2001) rekomendacijomis, 

buvo pasirinkta naudoti ranginę šešių rangų ska-

lę (nuo “visiškai nesutinku” iki “visiškai sutin-

ku”), taip išvengiant “patogių” vidutinių atsaky-

mų. 
Išskirtos lietuviško psichologinio įgalinimo 

klausimyno (LPĮK) teiginių grupės turi pana-

šumų su kitų autorių išskiriamomis dimensijo-

mis, tačiau iš esmės praplečia kitų autorių kon-

cepcijas. 

Daugiausia bendrumų su kitų autorių mode-

liais turi LPĮK autonomijos ir pasitikėjimo kom-

petencija teiginių grupės. Lietuviško klausimy-

no autonomijos teiginių grupė, kaip Spreitzer 
(1995) autonomijos ir Menon (2001) suvoktos 

kontrolės dimensijos, apima darbuotojo savaran-

kiškumo ir autonomiškumo darbo aplinkoje su-

vokimą. LPĮK pasitikėjimo kompetencija teigi-
nių grupė kaip ir kitų autorių atitinkamos kom-

petencijos dimensijos apima darbuotojo pasiti-

kėjimą savo kompetencijomis tiek kasdieninėse 
darbo situacijose, tiek susidūrus su sunkumais. 

LPĮK prasmės teiginių grupė turi sąsajų su 
Spreitzer (1995) prasmės dimensija: abi apima 
darbo prasmingumo suvokimą per darbo vaid-

mens ir asmeninių tikslų, įsitikinimų ar vertybių 
atitikimą. Tuo tarpu Menon (2001) tikslų inter-
nalizavimo dimensija apima kiek kitokį pras-

mingumo suvokimą – per organizacijos ideolo-

gijos (vizijos, misijos) suvokimą kaip prasmin-

gos. 

LPĮK sprendimų priėmimo teiginių grupė turi 
panašumų su Spreitzer (1995) įtakos dimensija 
(abi apima suvokimą, kiek darbuotojas gali 
daryti įtakos darbo aplinkoje). Esminis šių 
dimensijų skirtumas – įtakos darymo konteks-

tas. LPĮK sprendimų priėmimo teiginių grupė 
apima daromą įtaką sprendimų priėmimo 
kontekste, tuo tarpu Spreitzer (1995) įtakos di-
mensijos kontekstas yra ne sprendimų priėmi-
mas, o rezultatai. Menon (2001) modelyje nėra 
tokios dimensijos, kuri atitiktų sprendimų priė-

mimo ar įtakos dimensijas. 
LPĮK teiginių grupei, pavadintoje entuziaz-

mo teiginių grupe, nėra atitikmens kitų autorių 
psichologinio įgalinimo modeliuose. Tuo LPĮK 
praplečia kitų autorių modeliuose pateikiamas 
psichologinio įgalinimo koncepcijas. 

Tolesni tyrimai. Šiame darbe aprašomas tik 
lietuviško psichologinio įgalinimo klausimyno 
(LPĮK) sudarymas. Kad klausimyną būtų galima 
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naudoti tyrimuose, svarbu sukurti patikimą ir 
validžią metodiką. Šiais tikslais yra atliekamas 
tyrimas, kurio preliminarūs rezultatai patvirtina 
penkių faktorių struktūrą. Tolesniuose tyrimuose 
svarbu įvertinti LPĮK psichometrines charakte-

ristikas – patikimumą ir validumą.  
 

Išvados 

1. Psichologinis įgalinimas gali būti apibrė-

žiamas integruojant dvi koncepcijas: (1) psicho-

loginis įgalinimas kaip darbuotojo meistrystė ir 
(2) kaip energijos suteikianti (energizuojanti) 

būsena. 
2. Naudojant empirinę skalių konstravimo 

strategiją, sudarytas penkiolikos teiginių lietu-

viškas psichologinio įgalinimo klausimynas.  
3. Remiantis ekspertų vertinimu ir literatūros 

bei tyrimų apžvalga, penkiolika teiginių sugru-

puoti į penkias sąlygines grupes po tris tei-
ginius: prasmė (3 teiginiai, teiginio pavyzdys: 

“Mano darbas man atrodo prasmingas”), pasi-
tikėjimas kompetencija (3 teiginiai, teiginio pa-

vyzdys: “Aš esu kompetentingas tinkamai atlikti 
savo darbą”), autonomija (3 teiginiai, teiginio 
pavyzdys: “ Aš galiu pats koreguoti, kaip atlieku 

savo darbą”), sprendimų priėmimas (3 teiginiai, 
teiginio pavyzdys: “Kai reikia, aš galiu priimti 
sprendimus darbe”), entuziazmas (3 tei-giniai, 

teiginio pavyzdys: “Aš entuziastingai atlieku sa-

vo darbą”). Tokia struktūra papildo ir praplečia 
kitų autorių psichologinio įgalinimo koncep-

cijas. 

4. Klausimyno struktūrą ir psichometrines 
charakteristikas svarbu įvertinti tolesniuose tyri-
muose. 
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PSYCHOLOGICAL EMPOWERMENT: SEARCH FOR A DEFINITION AND CONSTRUCTION OF A 

QUESTIONNAIRE  

 

Mantas Tvarijonavičius, dr. Dalia Bagdžiūnienė 
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Young age of psychological empowerment research field creates some serious challenges that arrise mainly 

due to absence of one clear definition. An overview of main dominant concepts of psychological 

empowerment is presented. A new concept of psychological empowerment as mult-idimentional concept is 

explained. Psychological empowerment in this report is conceptualized integrating two concepts of 

psychological empowerment as state of employee: (1) state of perceived mastery and (2) energysing state. 

Process of construction (using empirical scale contruction strategy) of relevant questionnaire for measuring 

this construct is described. Further actions of confirming primar structure and validation of this 

questionnaire are pointed. 
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Tyrimo tikslas – emocinio intelekto, streso, nerimo, depresiškumo ryšys su užimamomis pareigomis 
tarp darbuotojų, dirbančių viešojo administravimo srityje. Anoniminė apklausa atlikta 2011 metų 
kovo – balandžio mėnesiais. Tyrime dalyvavo 110 dviejų Vilniaus miesto viešojo administravimo 
įstaigų darbuotojų. Nustatytas emocinio intelekto statistiškai reikšmingas neigiamas ryšys su stresu, 

nerimu, depresiškumu.  
 

Užsienyje ir Lietuvoje atlikti tyrimai rodo, 
kad darbuotojų depresiją ar pervargimą nuo 10 
iki 50 proc. skirtingose profesinėse grupėse gali-
ma paaiškinti psichosocialiniais darbo streso-

riais, ypač dėl varginančių santykių su klientais, 
pacientais, mokiniais. Aptarnavimo sferoje dar-

buotojai nuolat patiria nerimo, streso ir depre-

sijos simptomus, todėl svarbu juos laiku atpa-

žinti ir užkirsti kelią rimtų psichikos ligų 
progresavimui (Tennat, 2002). Jau trečiajame 
dešimtmetyje buvo pradėta kalbėti apie emocinį 
intelektą. Emocinio intelekto svarba profesinia-

me, asmeniniame ir visuomeniniame gyvenime 

tirta daugeliu aspektų. Emocinį intelektą galėtu-

me apibrėžti kaip sugebėjimą suvokti savo emo-

cijas, sulyginti emociškai susijusius jausmus, 

suprasti informaciją, kurią užkoduoja emocijos, 
bei sugebėjimas valdyti jas (Trakšelys, 2008). 
Aukšto emocinio intelekto asmenys lengviau ir 
greičiau pasiekia profesinę karjerą ir pasiekia 
jos aukštumų, jų tarpasmeniniai santykiai tvir-
tesni, jie greitai prasimuša į pirmaujančius savo 
organizacijose, yra sveikesni nei turintys žemą 
emocinį intelektą (Cooper, 1997). Pasak R. Bar 
– On, emocinis intelektas – tai „nekognityvinių 
sugebėjimų rinkinys, mokėjimai ir įgūdžiai, ku-

rie daro įtaką asmens sugebėjimui sėkmingai su-

sidoroti su aplinkos reikalavimais ir spaudimu“ 
(Bar – On, 2005). Tyrimo tikslas – emocinio in-

telekto, streso, nerimo, depresiškumo ryšys su 

užimamomis pareigomis tarp darbuotojų, dir-
bančių viešojo administravimo srityje. 

 

Tyrimo metodika 

Respondentų grupė buvo pasirinkta patogio-

sios atrankos būdu. Paplitimo tyrimas atliktas 
2011 metų kovo – balandžio mėnesiais. Tiria-

miesiems buvo išdalinta 130 anketų. 84,6 proc. 
respondentų gražino anketas. Tyrime dalyvavo 
110 Vilniaus miesto viešojo administravimo sri-
ties darbuotojų. Pagrindinis tyrimo metodas – 

anoniminė anketinė apklausa. Klausimynai nėra 
standartizuoti Lietuvoje, todėl jų teikiama infor-
macija numato tik tendencijas. Klausimynai pa-

siekiami viešai. Anoniminėje apklausoje naudoti 

šie klausimynai:  
Emocinis intelektas vertintas Meta nuotaikos 

bruožų skale (Trait Meta-Mood scale), kurią 
sudaro 48 teiginiai. Tirti trys faktoriai: dėme-

singumas jausmams (attention), jausmų aišku-

mas (clarity) ir nuotaikos atgavimas (repair). 

Teiginiai vertinti Likerto skale nuo 1 iki 5 balų, 
kai 1 balas – labai nesutinku, 5 balai – labai su-

tinku (Salovey ir kt., 1995).  

Stresas, nerimas ir depresiškumas įvertinti 
DASS – 42 skale (Depression Anxiety Stress 

scales), kurią sudaro 42 teiginiai. Pirmieji ketu-

riolika teiginių vertina streso lygį, nuo 15 iki 28 
teiginių – nerimo, nuo 29 iki 42 – depresišku-

mo. Specialioje įvertinimo lentelėje visi atsaky-

mai perskaičiuoti skaitmenimis: „Beveik nieka-

da“– nulis balų; „Kartais“ – vienas balas; „Daž-

nai“ – du balai; „Beveik visada“ – trys balai 

(Lovibond ir kt., 1995).  

Klausimynas buvo išbandytas pilotiniame ty-

rime, kuriame dalyvavo 20 viešojo administra-

vimo srities darbuotojų. Pakoreguoto klausimy-

no skalių vidinis patikimumas nustatytas Kron-

bacho alfa koeficientu (Cronbach alpha): Meta 

nuotaikos bruožų skalės – 0,65, Streso, nerimo 

ir depresiškumo DASS – 42 skalės – 0,75. 

Bendras viso klausimyno vidinis patikimumas – 

0,71.  

Apklausos duomenų analizė buvo atliekama 
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SPPS statistiniu paketu. Tyrime apskaičiuoti 
kiekybinių kintamųjų absoliutūs skaičiai (toliau 
– Abs. sk.), procentai (toliau – proc.), vidurkiai 

(toliau – X), standartiniai nuokrypiai (toliau – 

SN). Hipotezių įvertinimui buvo taikytas Stu-

dento t kriterijus, nes buvo lyginamos dvi nepri-

klausomos imtys. Statistiškai reikšmingas skir-
tumas buvo nustatomas, kai p < 0,05. Pagal Kol-

mogorovo – Smirnovo z kriterijų buvo nustaty-

ta, kad skirstinys skiriasi nuo normaliojo, todėl 
buvo skaičiuojamas Spirmeno (Spearman) ran-

ginės koreliacijos koeficientas.  

 

Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas 

Tyrime dalyvavo dviejų viešojo administra-

vimo įstaigų darbuotojai. Abi grupes sudarė po 
55 asmenis, t.y. po 50 proc. respondentų. Tyrime 
dalyvavo 89 (80,9 proc.) moterys ir 21 (19,1 

proc.) vyras. Tiriamųjų amžius svyravo nuo 24 

iki 48 metų. Vidutinis amžius – 31 metai. 47 

respondentai yra vedę, t.y. 37,1 proc. moterų ir 
66,7 proc. vyrų. Išsiskyrę – 19 moterų ir 1 vy-

ras. Visų respondentų išsimokslinimas yra aukš-

tasis universitetinis. Tyrime dalyvavo daugiau-

sia vyriausiųjų specialistų. Darbo stažo vidurkis 
– 4,2 metai. Didžiosios dalies darbuotojų darbo 
užmokestis neatskaičius mokesčių buvo nuo 
2001 – 2500 Lt. Moterų bendras emocinio in-

telekto vidurkis 132, vyrų – 136. Statistiškai 
reikšmingo skirtumo nebuvo nustatyta. Dėme-

singumas jausmams, jausmų aiškumas ir nuo-

taikos atgavimas taip pat statistiškai reikšmingai 
nesiskyrė. Nustatyta, kad moterims statistiškai 
reikšmingai dažniau būdingi aukštesni emocinio 
intelekto balai 131-150 ir 151-166. Yra nus-

tatyta, kad moterų emocinio intelekto įverčiai 
yra didesni nei vyrų (Brackett ir kt., 2004), ta-

čiau šiame tyrime apibendrinančių išvadų ne-

galima daryti, nes vyrų imtis buvo pakankamai 
maža. Tyrimo metu nustatyta, kad bendras emo-

cinio intelekto vidurkis, dėmesingumas jaus-

mams, jausmų aiškumas ir nuotaikos atgavimas 
statistiškai reikšmingai nesiskyrė tarp skirtingų 
pareigų darbuotojų, dirbančių viešojo admi-
nistravimo srityje. Bendras emocinio intelekto 

vidurkis – 133 balai. Bendras emocinio intelekto 

įvertinimas tarp skirtingų pareigų darbuotojų 
svyravo nuo 110 iki 166 balų. Tyrimo metu 
nustatyta, kad statistiškai reikšmingai dažniau 
tarp vyriausiųjų specialistų bendras emocinis 
intelekto vidurkis yra 110 – 130 balų. Statis-

tiškai reikšmingai aukščiausio lygmens ir struk-

tūrinio padalinio vadovams būdingesnis emo-

cinis intelektas 151 – 166 balų. Pasak D. Gole-

mano, emocinis intelektas siejasi su didesne ti-

kimybe pasiekti paaukštinimą pareigose (Gole-

man, 2001; Goleman, 2003; Goleman, 2008). 

Galima teigti, kad aukštesnių pareigų asmenims 
yra būdinga tendencija pasižymėti aukštesniu 
intelektu. Streso vidurkis – 15 balų. Tyrimai ro-

do, kad streso vidurkis neklinikinėje grupėje 

kaip standartas yra 6,34 (SN = 6,97), o kliniki-

nėje grupėje – 10,65 (SN = 9,3) (Lovibond ir 

kt., 1995). Galima teigti, kad tyrimo responden-

tai patiria didesnį stresą. Stresas pasireiškė 12 
(57,1 proc.) vyrų ir 52 (58,4 proc.) moterims. 
Dominavo silpnas streso lygis tiek tarp vyrų, 
tiek tarp moterų. Tarp skirtingų pareigų darbuo-

tojų daugiausia pasireiškė silpnas streso lygis. 
Stiprų stresą patyrė vienas vyriausiasis specia-

listas. Nustatytas emocinio intelekto ir streso 

statistiškai reikšmingas neigiamas ryšys (r = -

0,33, p = 0,000). Tarp streso ir užimamų pareigų 
nenustatytas statistiškai patikimas skirtumas. 

Pakistane tarp bankininkų nustatyta, kad emoci-
nio intelekto kompetencijos kaip savimonė, sa-

vęs valdymas, kitų pažinimas, tarpusavio santy-

kių valdymas turi didelį ir teigiamą poveikį pa-

tiriamo streso mažėjimui (Rahim, 2010). Pran-

cūzų studentai, kurių aukštas emocinis inte-

lektas, rečiau patiria stresą prieš egzaminus (Mi-
kolajczak ir kt., 2006). Žemas emocinis intelek-

tas siejasi su pasirenkama streso įveikos strate-

gija – vengimu (Matthews ir kt., 2006). Nerimo 

vidurkis – 7,98 balų. Tyrimai nurodo, kad ne-

rimo vidurkis neklinikinėje grupėje kaip stan-

dartas yra 4,7 (SN = 4,91), o klinikinėje grupėje 
– 10,90 (SN = 8,12) (Lovibond ir kt., 1995). 

Galima teigti, kad tyrimo respondentai patiria 

didesnį nerimą. Nerimas pasireiškė 12 (57,1 
proc.) vyrų ir 50 (56,2 proc.) moterų. Dominavo 

silpnas nerimo lygis tiek tarp vyrų, tiek tarp mo-

terų. Tarp skirtingų pareigų darbuotojų daugiau-

sia pasireiškė silpnas nerimo lygis. Stiprų neri-
mą patyrė 3 vyriausieji specialistai ir 1 vyres-

nysis specialistas. Nustatytas emocinio intelekto 

ir nerimo statistiškai reikšmingas neigiamas 
ryšys (r = -0,42, p = 0,000). Prancūzijoje emoci-
nis intelektas neigiamai koreliavo su nerimu 

tarp studentų (Mikolajczak ir kt., 2006). Žemas 
emocinis intelektas siejasi su nerimastingumu 

(Matthews ir kt., 2006). Depresiškumo bendras 



Jaunųjų mokslininkų psichologų darbai, (2), 2013 

150 

 

vidurkis – 4,78 balai. Tyrimai nurodo, kad dep-

resiškumo vidurkis neklinikinėje grupėje kaip 

standartas yra 6,34 (SN = 6,97), o klinikinėje 
grupėje – 10,65 (SN = 9,3) (Lovibond ir kt., 

1995). Galima teigti, kad tyrimo dalyviai patiria 

mažesnį depresiškumą. Depresiškumas pasireiš-

kė 4 (19 proc.) vyrams ir 14 (15,7 proc.) moterų. 
Dominavo silpnas depresiškumo lygis tiek tarp 
vyrų, tiek tarp moterų. Tarp skirtingų pareigų 
darbuotojų daugiausia pasireiškė silpnas depre-

siškumo lygis. Vidutinį depresiškumą nurodė 1 
vyriausiasis specialistas ir 1 vyresnysis specia-

listas. Nustatytas emocinio intelekto ir depresiš-

kumo statistiškai reikšmingas neigiamas ryšys (r 
= -0,38, p = 0,000). Nustatytas emocinio inte-

lekto ir depresiškumo statistiškai reikšmingas 
neigiamas ryšys. Darbuotojų, kurie dirba aptar-

navimo srityje, tyrime nustatyta, kad emocinis 

intelektas neigiamai siejasi su depresiškumu 
(Oginska-Bulik, 2005). Tyrimo pagrindinis trū-

kumas – mažos tiriamųjų palyginamosios gru-

pės. 
 

Išvados 

1. Statistiškai reikšmingai aukščiausio lyg-

mens ir struktūrinio padalinio vadovams būdin-

gesni aukštesni emocinio intelekto įverčiai. 
2. Stresas, nerimas ir depresiškumas nėra su-

sijęs su užimamomis pareigomis tarp darbuoto-

jų, dirbančių viešojo administravimo srityje. 
3. Nustatytas emocinio intelekto statistiškai 

reikšmingas neigiamas ryšys su stresu, nerimu, 

depresiškumu.
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The purpose of the study was to analyze the emotional intelligence, stress, anxiety, and depression 

prevalence relation with labor function in public administration. In 2011 March – April in two public 

administration institutions of Vilnius 110 workers were interviewed by using questionnaire. Emotional 

intelligence correlates negatively with stress, anxiety, depression. 
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Gedulo tyrimuose vis dažniau imama analizuoti prasmės ieškojimo ir atkūrimo vaidmenį netekties 

traumos įveikoje. Nors ši tyrimų sritis dar yra gana nauja, studijų atliekama nemažai. Juose į 
prasmę žvelgiama iš įvairių perspektyvų, analizuojami įvairūs jos aspektai. Tačiau pastebima, jog 
šiuose tyrimuose stinga prasmės ieškojimo apibrėžimo nuoseklumo. Nuo mokslininko pasirinktos 

prasmės ieškojimo teorinės prieigos bei apibrėžimo priklauso ir pasirenkamas tyrimo metodas. 
Šiame darbe keliamas ir aptariamas tokios tyrimų metodų įvairovės problemiškumo klausimas. 
Svarstoma, ar įmanoma prasmės ieškojimą išmatuoti kiekybiškai bei ar įmanoma tokių matavimų 
rezultatus palyginti tarpusavyje, jeigu autoriai turi galimai skirtingus prasmės ieškojimo 
apibrėžimus. Taip pat analizuojama, ar kokybiniai tyrimų metodai, kurie šiai prasmės ieškojimo 
temai atrodytų tinkamesni, iš tiesų tokie ir yra. Ar tokių tyrimų rezultatai yra naudingi, jeigu jie 
dažnai lieka tik iliustracijomis kiekybiniams rezultatams. Taip pat trumpai aptariamas kiekybinių 
bei kokybinių metodų derinimas prasmės ieškojimo tyrimuose: ar toks tyrimo būdas iš tiesų yra 
naudingiausias ir mažiausiai problemiškas.  
 

Gedulo ir gedėjimo tyrimuose vis dažniau 

atkreipiamas dėmesys į prasmės ieškojimo ar 
atkūrimo vaidmenį netekties traumos įveikoje. 
Prasmės atkūrimo po netekties koncepcijos 
kilmės galima ieškoti daugelyje teorijų ir 
požiūrių, tokių kaip kognityvinis (Neimeyer, 
2006), potrauminio augimo (Calhoun, Tedeschi, 

2004), konstruktyvistinis, naratyvinis (Nei-

meyer, 2005). Visiems šiems požiūriams bū-

dingas bendras manymas, kad netektis, kaip ir 

kiti trauminiai įvykiai, sukrečia žmonių suvo-

kiamą pasaulį ir esminius įsitikinimus apie pa-

saulio palankumą ir prasmingumą bei savęs ver-
tingumą. Tokia egzistencinė trauma gali paska-

tinti prasmės ieškojimą (Frankl, 1997), kurio 

tikslas yra integruoti netektį į suvokiamą pa-

saulio vaizdą arba savęs naratyvą (Neimeyer, 
2006; Holland, Neimeyer, 2010). Sėkminga ne-

tekties integracija yra potrauminio augimo vie-

nas iš kertinių aspektų (Calhoun, Tedeschi, 
2004). O neišbaigtas, nuolatinis prasmės ieško-

jimas gali būti siejamas su komplikuoto, užsitę-

susio gedulo rizika (Beaudreau, 2007). Tad, kaip 

teigia Neimeyer (2006), prasmės atkūrimas ar 
ieškojimas gali leisti numatyti gedėjimo dina-

miką.  
Tyrimų apie prasmės ieškojimą, atkūrimą ar 

kūrimą po trauminių išgyvenimų atliekama gana 

nemažai. Juose į prasmę žvelgiama iš įvairių 
perspektyvų, analizuojami įvairūs jo aspektai. 

Prasmės ieškojimo tyrimuose šis fenomenas 
dažniausiai yra skaidomas į tris konstruktus: 
prasmingumo jausmas (sense making), netekties 

patyrimo privalumų atradimas (benefit finding; 

Davis ir kt., 1998) ir tapatumo kitimas (identity 

change; Gillies, Neimeyer, 2006). Neretai ty-

rimuose pasirenkama orientuotis į vieną iš jų, 
autorių nuomone, geriausiai atspindintį visą 
prasmės atkūrimo aspektą. Pavyzdžiui, Steffen 

ir Coyle (2011) analizavo būtent tiriamųjų pras-

mingumo jausmą kaip atspindintį prasmės at-
kūrimo proceso visumą. Tačiau kai kurie au-

toriai vis dėlto yra linkę prasmės konstrukto ne-

skaidyti į tokias aiškias dalis ir sąvokas prasmės 
ieškojimas, prasmingumo jausmas ir privalumų 
atradimas vartoti kaip sinonimus (pvz., Ho ir kt., 

2008).  

Prasmės ieškojimas ar atkūrimas po artimojo 
netekties yra tik vienas iš daugybės gedulo as-

pektų. Galimai dėl to, jog prasmė tiriama dar 
pakankamai neseniai, dažnai tyrimuose 

siekiama atrasti jos sąsajas su kitais gedulo 
aspektais. Prasmės atkūrimo ir gedulo reakcijų, 
komplikuoto gedulo simptomų ar apsunkinto 
gedulo rizikos sąsajos tiriamos turbūt daž-

niausiai (Neimeyer, 2005; Neimeyer, 2006; 

Keesee ir kt., 2008). Taip pat nemažai tyrėjų dė-

mesio sulaukia galimos prasmės ieškojimo ir 
prieraišumo teorijos sąsajos (Neimeyer ir kt., 
2006; Steffen, Coyle, 2011). Tyrimai rodo, jog 
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prasmės atkūrimo procesas priklauso ir nuo 
netekties pobūdžio (Holland, Neimeyer, 2010; 
Ho ir kt., 2008; Keesee ir kt., 2008). Kiek rečiau 
tiriamos prasmės ieškojimo sąsajos su gedin-

čiųjų vilties jausmu (Michael, Snyder, 2005), 
netekties paaiškinimo stiliumi (Ho ir kt., 2008) 
ir kt.  

 

Prasmės tyrimų metodologinės problemos 

Galima pastebėti, jog skirtingi autoriai, 

rašydami apie prasmės konstruktą, jam žymėti 
vartoja gana skirtingas sąvokas. Pavyzdžiui, 
prasmės ieškojimas (quest of meaning), prasmės 
atkūrimas (reconstruction of meaning) (Nei-

meyer 2005; Neimeyer ir kt., 2006), prasmės at-
radimas (finding meaning; Michael, Snyder, 

2005), prasmės kūrimas (meaning making; 

Steffen, Coyle, 2011). Visos šios sąvokos skam-

ba gana panašiai, ir autoriai neretai lygina savo 
tyrimų rezultatus su kitų autorių išvadomis 
neatsižvelgdami į galimus definicijų skirtumus. 

Galima manyti, jog tokia prasmės sąvokų ir 
apibrėžimų įvairovė iš dalies lemia ir tai, jog šis 
konstruktas tiriamas labai įvairiais metodais ir 
dėl to tyrimų rezultatai tampa mažai palyginami 
su kitų autorių gautomis išvadomis.  

Kiekybinių prasmės tyrimų problematiš-

kumas. Nors prasmės klausimas atrodytų esąs 
sunkiai apibrėžiamas, vis dėlto jis dažniau tiria-

mas kiekybinėmis, o ne kokybinėmis meto-

dikomis. Prasmės ieškojimas ar atkūrimas nere-

tai matuojamas prašant tiriamųjų užpildyti užda-

rų klausimų klausimyną (pvz., Neimeyer ir kt., 
2006) arba įvertinant teiginius pagal Likerto 
skalę (pvz., Holland, Neimeyer, 2010). Toks 
tyrimo būdas turi privalumų: leidžia ieškoti ko-

reliacinių ar kitokių ryšių su kitais gedėjimo as-

pektais, pvz., su prieraišumu prie mirusio ar-

timojo, kaip tai atliko Neimeyer ir kt. (2006). Be 

to, jis leidžia palyginti tiriamuosius tarpusavyje 
ir nustatyti, kurioms gedinčiųjų grupėms būdin-

gesni prasmės atradimo sunkumai (pvz., Hol-
land, Neimeyer, 2010), komplikuoto gedulo ri-

zika ar kitaip apsunkintas gedulo procesas (pvz., 

Feigelman ir kt., 2009) ir pan. Galiausiai, kie-

kybiniai tyrimo metodai leidžia gautus rezul-
tatus palyginti su anksčiau gautais arba su kitų 
autorių apibendrintais duomenimis. 

Tačiau trečiasis privalumas yra gana ne-

vienprasmiškas. Visų pirma, gali kilti meto-

dologinių sunkumų, jeigu norimi palyginti duo-

menys yra surinkti skirtingomis metodikomis. 

Be to, kyla neaiškumų, ką autoriai turi omenyje 
vartodami vienas ar kitas sąvokas. Pavyzdžiui, 
ką skirtingiems autoriams reiškia sąvoka priva-

lumų atradimas. Ją pirmieji ėmė vartoti Davis ir 
kt. (1998). Autoriai privalumų atradimu vadino 
gedinčiojo gebėjimą įžvelgti, kad artimojo 
netektis leidžia jam stiprėti ir augti kaip as-

meniui (Davis ir kt., 1998). Tačiau ar šių autorių 
tyrimo rezultatus galima palyginti su Ho ir 

kolegų (2008) darbo duomenimis. Pastarieji 
autoriai prasmės konstruktui matuoti pasirinko 
potrauminiam augimui tirti skirtą klausimyną. 
Jie tiriamųjų patiriamus teigiamus pokyčius po 
netekties, kuriuos išmatavo šio klausimyno 
pagalba, įvardino kaip privalumų atradimą (Ho 
ir kt., 2008). Taigi vartojamų sąvokų įvairovė 
nulemia ir taikomų klausimynų įvairovę. Klau-

simas, ar įmanoma palyginti skirtingų autorių 
kiekybinius rezultatus ir kokią naudą toks 
palyginimas gali turėti, lieka atviras.  

Kokybiniai prasmės ieškojimo tyrimai. Iš 
dalies dėl to, jog kiekybinės metodikos tiriant 
prasmės klausimus leidžia tik patikrinti jau 
žinomas prielaidas ir operuoja tik jau žinomais 
prasmės ieškojimo aspektais, vis dažniau 
pasirenkama taikyti kokybines metodikas arba 

atlikti mišraus plano (derinant kiekybinius ir 
kokybinius metodus) tyrimus.  

Kokybinių prasmės ieškojimo artimojo 
netektyje tyrimų yra labai mažai, tačiau jie 
svariai papildo šio tyrimo objekto supratimą. 
Dažniausiai prasmės tyrimuose pasirenkami 
kokybiniai metodai yra grindžiamoji (grounded) 

ir teminė analizės, kiek rečiau taikoma nara-

tyvinė analizė ir kiti konstruktyvistinės tradi-
cijos metodai. Tokie analizės būdai leidžia ge-

riau ir giliau suprasti prasmės ieškojimo pro-

cesą, jo dinamiką. Taip pat tai suteikia platesnių 
žinių apie patį prasmės konstruktą nei kie-

kybinės metodikos. Pavyzdžiui, kaip savo ty-

rimu atrado Braun ir Berg (1994), gedintieji po 

netekties iš naujo interpretuoja savo turimas 
prasmės struktūras, jas papildo arba keičia, kad 
galėtų suteikti prasmę patirtai artimojo mirčiai, 
susitaikyti su netektimi ir grįžti į savo įprastines 
veiklas (Braun, Berg, 1994). Šis tyrimas leido 
iškelti naujų prielaidų ir davė pradžią kelioms 
dabar plačiai tyrinėjamoms idėjoms. Be to, kai 
kurie kokybiniai tyrimai būna organizuoti norint 
analizuoti kitus gedėjimo aspektus, o prasmės 
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ieškojimo ar atkūrimo temos aptinkamos atsi-
tiktinai. Kaip pastebi vieną tokių tyrimų atlikę 
Steffen ir Coyle (2011), nors tiriamųjų apie 

prasmę tiesiai klausiama nebuvo, tačiau trys iš 
septynių pagrindinių temine analize išskirtų 
temų buvo susijusios su prasmės ar privalumų 
patirtyje ieškojimu (Steffen, Coyle, 2011). Tokie 
rezultatai tarsi pagrindžia idėją, jog žmonės iš 
esmės yra linkę ieškoti prasmės (Frankl, 1997).  

Taigi kokybinių tyrimų rezultatai padeda at-
rasti naujų idėjų, gali suteikti pagrindo nau-

jiems tyrimams. Tačiau toks tyrimo būdas mažai 
tinka norint išsiaiškinti, kuo vienos gedinčiųjų 
grupės skiriasi nuo kitų arba palyginti savo dar-

bo rezultatus su anksčiau atliktų tyrimų išva-

domis.  

 

Kiekybinių ir kokybinių metodų derinimo 
prasmės tyrimuose ypatumai  

Mišrios metodikos (derinant kiekybinius ir 
kokybinius tyrimų metodus) dažnai laikomos 
patogiomis dėl to, jog leidžia tiek palyginti 

kelias tiriamas grupes tarpusavyje ir atrasti 

ryšius tarp kelių konstruktų, tiek aptikti naujų, 
mažiau nagrinėjamų prasmės ieškojimo ar 
apskritai gedėjimo aspektų, atskleisti tiriamųjų 
išgyvenimų specifiškumą ir unikalumą.  

Tačiau, kaip rodo atliekamų tyrimų praktika, 
vis dėlto kiekybiniai duomenys neretai patei-
kiami kaip pagrindiniai kokybiniams skiriant 

mažiau dėmesio ir pateikiant šiuos duomenis 
kaip iliustracijas giliau ar plačiau jų ne-

analizuojant. Pavyzdžiui, Feigelman su ko-

legomis (2009) tyrė gedulo sunkumų ir ge-

dinčiųjų patiriamos stigmatizacijos ryšį. Šių au-

torių tiriamieji pildė klausimynus bei raštu at-
sakinėjo į atvirus klausimus, tačiau šie at-
sakymai buvo tik suskirstyti į kategorijas ir ne-

analizuojami (Feigelman ir kt., 2009). Skaitiniai 

tyrimų rezultatai galimai pasirenkami kaip 
pagrindiniai ne tik dėl to, jog juos lengviau ap-

doroti, apibendrinti ir pateikti, bet ir dėl to, jog 
jie atrodo patikimesni, geriau atspindintys pla-

tesnę populiaciją, lengviau generalizuojami. To-

kia informacija lengviau priimama ne tik moks-

lininkų, bet ir praktikų, ir į tokius tyrimų re-

zultatus galimai dažniau atsižvelgiama tobu-

linant intervencijas, skirtas padėti gedintiems po 

artimojo netekties (Lichtenthal ir kt., 2010).  

Be to, galima pastebėti, jog mišrių metodikų 
taikymas tyrime kartais sukelia sunkumų au-

toriams ir dėl to gali nukentėti duomenų rinkimo 
būdai. Neretai kokybiniai duomenys būna gau-

nami tiesiog į klausimyną įterpiant vieną ar kelis 
atvirus klausimus. Tai gali praturtinti klau-

simynais gaunamą informaciją, tačiau kartais šis 
tyrimo būdas kelia abejonių. Pavyzdžiui, 
Michael ir Snyder (2005) tiriamųjų prašė už-

pildyti  penkis klausimynus. Viename iš jų buvo 
pateikti du atviri klausimai, kuriais tiesiai klau-

siama tiriamojo, ar jis atrado prasmingumo jaus-

mą netektyje ir ar šiame patyrime atranda ką 
nors teigiamo (Michael, Snyder, 2005). Tokį pa-

tį tyrimo metodą taikė ir Keesee su kolegomis 
(2008). Tačiau galima numanyti, jog šių tyrimų 
rezultatams įtakos galėjo turėti būtent toks ty-

rimo metodas. Kyla klausimas, kaip apskritai 

reikėtų vertinti tiriamųjų atsakymus ir ar galima 
tokius rezultatus palyginti su kitų autorių 
atliktais tyrimais, nes tiriamieji sąvokas pras-

mingumo jausmas ir privalumų radimas gali 

suprasti visiškai kitaip nei juos supranta tyrėjai. 
 

Apibendrinimas  

Atliekama nors ir nedaug, tačiau gana įvairių 
tyrimų, padedančių geriau suprasti prasmės 
ieškojimo konstruktą ir jo vaidmenį prisitaikant 
prie netekties. Tačiau atidžiau pažvelgus galima 
pastebėti, kad skirtingi autoriai skirtingai 

apibrėžia prasmės ieškojimą ir kitus prasmės 
aspektus, o nuo sąvokų apibrėžimų iš dalies pri-
klauso ir autorių pasirenkami tyrimo metodai. 
Kai kurie jų kelia nemažai abejonių, pvz., ar tik-

rai įmanoma sužinoti, kaip gedintysis geba at-
kurti prasmės jausmą, uždavus jam vos vieną 
klausimą, ar tokį sunkiai apibrėžiamą konstruktą 
įmanoma ištirti klausimynais, ir pan. Tačiau 
vienas svarbiausių klausimų vis dėlto yra, ar 
tokių įvairių tyrimų duomenis įmanoma kaip 
nors apibendrinti ar palyginti tarpusavyje. 

Galbūt dėl šios priežasties prasmės ieškojimo ir 
atkūrimo po artimojo netekties tema neatlie-

kamos meta-analizės, o prasmės ieškojimo 
konstrukto supratimas moksliniuose tyrimuose 

išlieka gana nenuoseklus. Taigi klausimas ar 

įmanoma tirti prasmę? kol kas lieka atviras. 
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SEARCHING FOR MEANING IN THE LOSS OF BELOVED ONE: IS IT POSSIBLE TO RESEARCH 

MEANING? 
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The role of searching for meaning and meaning reconstruction in trauma coping is becomming more and 

more popular topic in grief research. Though this field is quite new, there are some studies done where 

meaning is analysed in different perspectives. But it may be noticed, that definition of meaning 

reconstruction in these studies lacks continuity. And research methods mostly depends on the theoretical 

background and main definitions. In this paper problematic question of this variety of research methods is 

raised. It is discussed if there is a possibility to measure meaning in quantitative way and to compare it to 

other quantitative results when different authors have different definitions of meaning reconstruction. It is 

also analysed if qualitative methods to investigate this topic really are as useful as they seem to be, 

especially when quite often they are used only to illustrate other results. There is also a short discussion on 

combining quantitative and qualitative research methods to investigate meaning.  
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SENŲ ŽMONIŲ EMOCINIŲ IŠGYVENIMŲ IR JŲ REGULIACIJOS SĄSAJOS  
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Darbo tikslas – ištirti senų žmonių emocinių išgyvenimų bei emocijų reguliacijos sąsajas. Tyrime 
naudota specialiai sukurta anketa, Geriatrinė depresijos skalė (Yasavage, 1983), PANAS (Positive 
Affect and Negative Affect Schedule, Watson ir kt., 1988) ir Emocijų reguliacijos klausimynas 
(Emotion Regulation Questionnaire, Gross, John, 2003).Tyrime dalyvavo 78 Vilniaus miesto 

gyventojai (M = 75,83 m., SD =  ±9,81). 62,8 proc. moterų ir 37,2 proc. vyrų. 41,1 proc. gyvena 

senelių namuose, 58,9 proc. – savarankiškai.Rezultatai parodė, kad seni žmonės dažniau išgyvena 
teigiamas nei neigiamas emocijas. Senelių namuose gyvenantys asmenys patiria daugiau neigiamų 
emocijų ir jų depresijos skalės įverčiai yra aukštesni nei savarankiškai gyvenančių. Seni žmonės 
dažniau taiko kognityvinį pakartotinį įvertinimą emocijoms reguliuoti nei ekspresyvų slopinimą. 
Seni žmonės, kurie taiko kognityvinį pakartotinį vertinimą, dažniau išgyvena teigiamas emocijas. 
 

Didėjant senų žmonių skaičiui populiacijoje, 
didėja poreikis atlikti tyrimus, kurie įvertintų se-

nų žmonių psichikos sveikatą, emocinę būseną. 
Atlikti tyrimai apie emocijas senėjant yra prieš-

taringi. Vieni tyrėjai teigia, kad su amžiumi tei-
giamų emocinių išgyvenimų daugėja 
(Carstensen ir kt., 2003; Carstensen, Charles, 

2009), kiti – kad teigiamų emocinių išgyvenimų 
mažėja, o neigiamų emocinių išgyvenimų daž-

numas išlieka stabilus, ar net padidėja (Mro-

zeck, Kolarz, 1998; Mrozeck, 2001). Fizinė 
sveikata, artimųjų netektys, negebėjimas veiks-

mingai reguliuoti emocijas gali lemti didesnį 
neigiamų emocijų išgyvenimą ir teigiamų emo-

cinių išgyvenimų stoką, o tai gali privesti prie 
depresijos (Garfenski ir kt., 2002; Lemme, 

2003). 

Tyrėjai pripažįsta, kad nepaisant tam tikro 
kognityvinių gebėjimų sumažėjimo, emocijų re-

guliacija išlieka stabili ir gali net pagerėti senat-
vėje (Blanchard-Fields, 2007). S. Charles ir L. 

Carstensen (2003) teigia, kad emocijų regulai-

cijos procesai vystosi ne tik ankstyvajame rai-

dos etape, bet ir senatvėje. Suvokimas apie gy-

venimo ribotumą ir jo pabaigą pastiprina pasi-
tenkinimą dabartiniu gyvenimu, todėl senatvėje 
žmogus dažniau išgyvena teigiamas emocijas ir 
tai lemia aukštą emocinę gerovę (Carstensen ir 

kt., 2011). Seni žmonės veiksmingai sprendžia 
kasdienes problemas, nes jie taiko įvairias stra-

tegijas emocijoms reguliuoti (Phillips ir kt., 

2006; Blanchard-Fields, 2007; Charles, 

Carstensen, 2007). 

Tyrėjai išskiria įvairias emocijų reguliacijos 

strategijas, pvz. F. Blanchard (2007) išskiria ak-

tyvias ir pasyvias strategijas, O. John ir J. Gross 

(2003) kognityvinį pakartotinį įvertinimą (cog-

nitive reappraisal) ir ekspresyvų slopinimą 
(expressive suppression). Kognityvinis pakarto-

tinis įvertinimas apibūdinamas kaip asmens su-

sidūrimas su teigiamas ar neigiamas emocijas 
keliančiomis situacijomis ir tų situacijų inter-
pretavimas tokiu būdu, kad asmuo pakeistų tos 
situacijos emocinį poveikį jam. Ekspresyvus 
slopinimas – kai asmuo, susidūręs tiek su nei-
giamas, tiek su teigiamas emocijas keliančiomis 
situacijomis, nereiškia savo emocijų ekspresy-

viai. Literatūros analizė parodė, kad senų žmo-

nių emocinių išgyvenimų ir jų reguliacijos sąsa-

jų tyrimai sulaukia nepakankamo tyrėjų dėmesio 
(Gross, John, 2003). 

Mūsų darbo tikslas – ištirti senų žmonių 
emocinių išgyvenimų bei emocijų reguliacijos 
sąsajas. Uždaviniai: 

1. Įvertinti senų žmonių teigiamų ir nei-
giamų emocinių išgyvenimų dažnumą. 

2. Nustatyti senų žmonių emocijų reguliaci-
jos ypatumus. 

3. Palyginti senų žmonių, gyvenančių sene-

lių namuose ir savarankiškai, emocinius išgyve-

nimus ir jų reguliaciją. 
4. Įvertinti sąsajas tarp emocinių išgyvenimų 

ir emocijų reguliacijos. 
 

Metodika 

Tiriamieji. Tyrime dalyvavo 78 Vilniaus 
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miesto gyventojai, 62,8 proc. moterų ir 37,2 
proc. vyrų. Amžius nuo 60 iki 97 metų (M = 

75,83, SD = ±9,81). 41,1 proc. gyvena senelių 
namuose, 58,9 proc. – savarankiškai. Senelių 
namuose tiriamųjų amžiaus vidurkis yra 82,81 

m. (SD = ±8,75), savarankiškai gyvenančių ti-
riamųjų amžiaus vidurkis yra 70,98 m.(SD = 

±7,3). 
Įvertinimo priemonės. Specialiai sukurta an-

keta. Ją sudaro 16 klausimų apie sociodemo-

grafinius rodiklius (amžių, lytį, išsilavinimą, 
šeimyninį, darbinį statusą), socialinius santy-

kius, sveikatą, tikėjimą. 
Trumpoji geriatrinė depresijos skalė. Ji su-

kurta vyresnio amžiaus žmonių depresiškumui 
nustatyti (Yasavage ir kt., 1983). Ši skalė yra 
išversta į lietuvių kalbą ir ją leidžiama laisvai 
naudoti tiek praktikoje, tiek moksliniuose ty-

rimuose (Alseikienė, 1999). Šiame tyrime ap-

skaičiuota geriatrinės depresijos skalės Cron-

bacho alfa 0,786. 

PANAS (Positive Affect and Negative Affect 

Schedule, Watson ir kt.,1988). Šis matavimo 
instrumentas yra naudojamas teigiamam ir nei-

giamam emocingumui įvertinti. Šis instrumentas 
yra išverstas į lietuvių kalbą ir naudotas tyrime 
(Šilinskas, Žukauskienė, 2004). Klausimyną su-

daro 22 būdvardžiai, kurie apibūdina tei-giamas 

ir neigiamas emocijas. Teigiamo emo-cingumo 

skalės Cronbacho alfa 0,817, neigiamo emo-

cingumo – 0,557. Atlikus paaiškinančią fakto-

rinę analizę, buvo gauta, kad KMO yra 0,757, p 

< 0,05. Du faktoriai paaiškina 41,2 proc. 
bendros dispersijos. 

Emocijų reguliacijos klausimynas (Emotion 

Regulation Questionnaire, Gross, John 2003). 

Klausimyną sudaro 10 teiginių, kurie nurodo 
konkretų emocijų reguliacijos procesą, kurį yra 
norima išmatuoti: kognityvinį pakartotinį įver-
tinimą ir ekspresyvų slopinimą. Šios dvi skalės 
apima tiek neigiamų, tiek teigiamų emocijų re-

guliacijos procesus. Instrumentą leidžiama vers-

ti ir laisvai naudoti moksliniuose tyrimuose 

(Gross, John, 2003). Klausimynas išverstas į lie-

tuvių kalbą laikantis visų metodikų vertimo rei-
kalavimų. Atliktas žvalgomasis tyrimas, po ku-

rio klausimynas pakoreguotas. 

Apskaičiuota visos skalės Cronbacho alfa 
0,756, kognityvinio pakartotinio vertinimo ska-

lės – 0,804, ekspresyvaus slopinimo skalės – 

0,662. Paaiškinančioji faktorinė analizė parodė, 

kad KMO = 0,722, p < 0,05. Du faktoriai paaiš-

kina 53,3 proc. bendros dispersijos. 

Tyrimo eiga. Tyrimas buvo atliktas 2012 m. 

liepos – gruodžio mėn. Prieš atliekant tyrimą se-

nelių globos namuose, iš anksto buvo susitarta 
su administracija ir gautas leidimas atlikti tyri-

mą. 
Senelių namuose dėl tiriamųjų sveikatos 

problemų (regos sutrikimų, motorinių sutrikimų, 
pvz., rankų tremoras) kiekvienas tiriamasis buvo 

apklaustas asmeniškai (tokių asmenų buvo 30), 
kiti tiriamieji užpildė anketą ir klausimynus 
savarankiškai. 

Duomenų analizė. Kiekybinio tyrimo 

analizei atlikti buvo naudojama SPSS 19.0 prog-

rama. Bendram vaizdui apie tiriamuosius įver-
tinti buvo naudojami aprašomieji statistiniai me-

todai. Taip pat yra įvertintas amžiaus, skalių 
normalumo pasiskirstymas. Buvo naudojami kiti 

parametrinės statistikos metodai (linijinė regre-

sija, Pearsono kriterijus, Spearmano koreliacijos 

koeficientas, Stjudento kriterijus dviems nepri-

klausomoms imtims, Stjudento kriterijus dviems 

priklausomoms imtims), paaiškinančioji faktori-
nė analizė. 

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

Rezultatai parodė, kad seni žmonės dažniau 
išgyvena teigiamas (M = 33.9, SD = ±6.52) nei 

neigiamas (M = 22.62, SD = ±8.94) (p < 0.05) 

emocijas. Moterys ir vyrai vienodai dažnai išgy-

vena teigiamas emocijas (žr. 1 lentelė). Taip pat 
nesiskiria moterų bei vyrų neigiamų emocinių 
išgyvenimų dažnumas (žr. 2 lentelė). Taigi, gali-
me kelti prielaidą, kad seni žmonės stengiasi pa-

tirti daugiau teigiamų emocijų.  
Panašius rezultatus gavo ir kiti tyrėjai patvirt-

tindami, kad senatvėje žmogus dažniau patiria 
teigiamas nei neigiamas emocijas (Carstensen ir 

kt., 2003; Carstensen, Charles, 2009).  

Senelių namuose gyvenantys asmenys ir sa-

varankiškai gyvenantys asmenys teigiamas 
emocijas išgyvena panašiai (žr. 1 lentelė). Nei-
giamų emocinių išgyvenimų dažnumas skiriasi. 
Senelių namuose gyvenantys asmenys patiria 
daugiau neigiamų emocijų nei savarankiškai gy-

venantys asmenys (žr. 2 lentelė). Gyvenančių 
senelių namuose asmenų depresijos skalės įver-
čiai aukštesni (M = 6,1 SD = ±3,73) nei sava-

rankiškai gyvenančių asmenų (M = 4; SD = 

±2,94) (p < 0,05). 
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1 lentelė. Teigiamas emocingumas pagal lytį ir gyvenamąją vietą 

Tiriamieji  N 
Teigiamas emocingumas 

p-reikšmė 
M SD 

Moterys 49 34,5 ±6,57 
p > 0,05 

Vyrai 29 33 ±6,34 

Senelių namuose gyvenantys 32 33,34 ±6.77 
p > 0,05 

Savarankiškai gyvenantys 46 34,4 ±6,32 

N- tiriamųjų skaičius, M – vidurkis, SD – standartinis nuokrypis 

 

2 lentelė. Neigiamas emocingumas pagal lytį ir gyvenamąją vietą 

Tiriamieji N 
Neigiamas emocingumas 

p-reikšmė 
M SD 

Moterys 49 23,24 ±7,67 
p > 0,05 

Vyrai 29 21,54 ±10,9 

Senelių namuose gyvenantys 32 25,16 ±9,92 
p < 0,05 

Savarankiškai gyvenantys 46 20,82 ±7,8 

N- tiriamųjų skaičius, M – vidurkis, SD – standartinis nuokrypis 

 

Pritaikius linijinės regresijos modelį (r square 

= 0,606, p < 0,05), nustatyta, kad teigiamo emo-

cingumo stoka (beta = -0,359, p < 0,05), negia-

mas emocingumas (beta = +0,323, p < 0,05), 

gyvenimas senelių namuose (beta =  +0,198, p < 

0,05) ir blogesnė finansinė padėtis (beta =  

+0,192, p < 0,05) sąlygoja aukštesnius depresi-
jos skalės įverčius. Kai kurie autoriai irgi teigia, 
kad teigiamų emocijų stoka ir dažnas neigiamų 
emocijų patyrimas sąlygoja depresiją senatvėje 
(Garfenski ir kt., 2002; Lemme, 2003). Mūsų 
tyrimo rezultatai leidžia daryti prielaidą, kad se-

ni žmonės, gyvenantys senelių namuose, jaučia-

si izoliuoti nuo savo artimos aplinkos, kur ilgus 

metus gyveno ir palaikė socialinius ryšius su 
artimaisiais. Gyvendami senelių namuose jie 
pradeda labiau orientuotis į save, į savo svei-
katą, patiriamą skausmą, atsiriboja nuo bendra-

vimo su žmonėmis, dėl to patirdami daugiau 
neigiamų emocijų.  

Seni žmonės dažniau taiko kognityvinį pa-

kartotinį įvertinimą (M = 28,56; SD = ±6,6) 
emocijoms reguliuoti nei ekspresyvų slopinimą 
(M = 18,78; SD = ±4,57) (p < 0,05). Tai rodo, 

kad jie stengiasi interpretuoti konkrečią situaciją 
tokiu būdu, kad pakeistų konkrečios situacijos 
emocinį poveikį, o ne slopina emocijas ar jų 
nerodo. Nustatyta, kad teigiamas emocingumas 

teigiamai koreliuoja su kognityviniu pakarto-

tiniu įvertinimu (r =  +0,228, p < 0,05). Panašius 
rezultatus, tyrinėdami emocijų reguliaciją, gavo 
ir kiti autoriai (Gross, John, 2003). Interpre-

tuojant mūsų gautus rezultatus galima teigti, kad 
seni žmonės, kurie naudoja kognityvinį pakar-

totinį įvertinimą emocijoms reguliuoti, labiau 
susitvarko su savo emocijomis ir dažniau patiria 
teigiamas emocijas.  

Nustatėme, kad kuo žmogus prasčiau vertina 
savo santykius su artimaisiais, tuo labiau jis yra 

depresiškas (r = -0,259, p < 0,05), dažniau išgy-

vena neigiamas emocijas (r = -0,356, p < 0,01), 

neišreiškia savo emocijų, užsidaro savyje (r = -

0,258, p < 0,05). Kiti autoriai gavo panašius re-

zultatus – asmuo, turintis sunkumų tarpasmeni-
niuose santykiuose, dažnai išgyvena neigiamas 
emocijas ir jų neišreiškia (Charles, Carstensen, 
2009; Gross, John, 2003).  

Taip pat nustatėme, kad kuo senas žmogus 
prasčiau vertina savo sveikatą, tuo jo depresijos 

įverčiai yra aukštesni (r = -0,389, p < 0,01), jis 

daugiau išreiškia neigiamas emocijas (r = -

0.289, p < 0.05). Panašias išvadas daro ir kiti 
autoriai (Charles, Carstensen, 2009; Lemme, 

2003).  

Nustatyta, kad senų žmonių išsilavinimas su-

sijęs su jų emociniais išgyvenimais. Kuo žmo-

gus yra mažiau išsilavinęs, tuo dažniau jis išgy-

vena neigiamas emocijas (r = -0,322, p < 0,01). 

Apie išsilavinimo svarbą emociniams išgyveni-
mams senatvėje rašo ir kiti autoriai (Mroczek, 
Kolarz, 1998). Galima daryti prielaidą, kad kuo 
labiau žmogus yra išsilavinęs, tuo labiau jis ran-

da sau veiklos, dėl kurios jaučiasi prasmingai ir 
patiria teigiamas emocijas, pvz., knygų skaity-

mas, mezgimas, įvairių būrelių lankymas. 
 

Išvados 

1. Senatvėje žmonės patiria daugiau teigia-



Jaunųjų mokslininkų psichologų darbai, (2), 2013 

159 

 

mų nei neigiamų emocijų. Senų žmonių teigia-

mų ir neigiamų emocijų išgyvenimų dažnumas 
nepriklauso nuo lyties.  

2. Seni žmonės dažniau taiko kognityvinį pa-

kartotinį įvertinimą emocijoms reguliuoti nei 
ekpsresyvų slopinimą.  

3. Gyvenantys senelių namuose patiria dau-

giau neigiamų emocijų, jiems dažniau būdingi 
depresijos simptomai nei savarankiškai gyve-

nantiems žmonėms. 
4. Seni žmonės, kurie taiko kognityvinį pa-

kartotinį vertinimą, dažniau išgyvena teigiamas 
emocijas. 
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EMOTIONAL EXPERIENCE AND EMOTION REGULATION IN THE ELDERLY 
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viktorija.maslenikova@gmail.com 

 

The purpose of our research is to investigate the coherence between emotions and emotion regulation in 

elderly age. The methods used in this survey are: specially designed questionnaire, Geriatric Depression 

Scale (Yasavage, 1983), Positive Affect and Negative Affect Schedule (Watson ir kt., 1988), Emotion 

Regulation Questionnaire (Gross, John, 2003).78 citizens of Vilnius participated in this research, mean age - 

75,83 (SD = ±9,81). 62,8 % female and 37,2 % male. 41,1 % live in nursing home, 58,9 % in their own 

home. Elderly people experience more positive emotions than negative. Elderly people living in nursing 

home experience more negative emotions and are more depressive than elderly people living in their own 

home. Elderly people use more cognitive reappraisal to regulate their emotions than expressive suppression. 

Elderly people, who use cognitive reappraisal, experience more positive emotions. 
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ATSIŽVELGIANT Į PABLOGĖJUSIOS NUOTAIKOS IŠREIKŠTUMĄ 
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Pablogėjusi lėtinį skausmą patiriančio asmens nuotaika gali veikti jo motyvaciją gydymui ir gy-

dymo laikymąsi, todėl lėtinio skausmo kontekste svarbu analizuoti pablogėjusią nuotaiką (Peacock, 
Watson, 2003) ir jos sąsajas su įvairiais skausmo komponentais. Šiame tyrime siekiama palyginti 
skausmo intensyvumo, sukeliamo trukdymo įvairioms gyvenimo sritims ir įveikos strategijų taikymo 
rodiklius mažiau ir daugiau išreikštos pablogėjusios nuotaikos tiriamųjų grupėse. Skausmo inten-

syvumas, skausmo sukeliamas trukdymas ir pablogėjusi nuotaika įvertinti naudojant atitinkamas 
Plataus profilio skausmo klausimyno (Kerns ir kt., 1985) subskales. Skausmo įveikos strategijų 
taikymo dažnumas įvertintas naudojant Vanderbilt skausmo įveikos klausimyną (Brown, Nicassio, 
1987). Statistinė duomenų analizė atlikta remiantis 89 lėtinį nugaros skausmą patiriančių asmenų 
atsakymais. Nustatyta, jog asmenys, pasižymintys daugiau išreikšta pablogėjusia nuotaika, nurodo 
patiriantys intensyvesnį skausmą, didesnį skausmo sukeliamą trukdymą, dažniau taiko pasyvią 
skausmo katastrofizavimo ir rečiau aktyvias skausmo įveikos elgesiu bei skausmo malšinimo strate-

gijas nei pasižymintieji mažiau išreikšta pablogėjusia nuotaika. Didžiausią dispersijos procentą pa-

blogėjusi nuotaika paaiškina skausmo sukeliamam trukdymui. 
 

Pablogėjusi lėtinį skausmą patiriančio as-

mens nuotaika gali veikti jo motyvaciją gydy-

mui ir gydymo laikymąsi, todėl lėtinio skausmo 
kontekste svarbu analizuoti pablogėjusią nuo-

taiką (Peacock, Watson, 2003) ir jos sąsajas su 
įvairiais skausmo komponentais. Nustatyta, kad 
labiau išreikšta lėtinį skausmą patiriančių žmo-

nių pablogėjusi nuotaika siejasi su intensyvesniu 

skausmu (Abeare ir kt., 2010; Connelly ir kt., 

2007), didesniu subjektyvaus skausmo sukelia-

mo trukdymo įvairioms gyvenimo sritims (dar-
bui, poilsiui, bendravimui) išgyvenimu (Tan ir 
kt., 2008), dažnesniu pasyvių (Esteve ir kt., 
2005) ir retesniu aktyvių skausmo įveikos stra-

tegijų (Esteve ir kt., 2007) taikymu. 
Lietuvos psichologijos mokslo srityje vis la-

biau domimasi lėtiniu skausmu. Tačiau šis susi-
domėjimas yra mažesnis nei kitose pasaulio ša-

lyse nepaisant esančio poreikio. Lėtinį skausmą 
šiandien patiria 21 procentas suaugusių Lietuvos 
gyventojų, vidutinė patiriamo skausmo trukmė – 

beveik 8 metai (Ščiupokas, 2009). Psichosocia-

liniai veiksniai gali nulemti tiek lėtinio skausmo 
išsivystymą, tiek sutrikimo palaikymą, todėl jų 
tyrinėjimas pagrindžia geresnį supratimą ir įvai-
riapusišką pagalbą pacientams, apimančią psi-
chologines priemones (Patamsytė-Adomonienė, 

Sargautytė, 2011). Tyrimų rezultatai rodo, jog 
depresija pasižymintys ir lėtinį skausmą pati-
riantys asmenys teigia jaučiantys intensyvesnį 
skausmą, didesnį skausmo sukeliamą trukdymą 
(Haythornthwaite ir kt., 1991) ir dažniau taiko 
pasyvias įveikos strategijas (Weickgenant ir kt., 
1993), lyginant su depresija nepasižyminčiais 

lėtinį skausmą patiriančiais žmonėmis. Taigi ga-

lima kelti prielaidą, jog lėtinį skausmą pati-
riantys asmenys yra heterogeniška grupė, kurio-

je vienas iš skirtumus išryškinančių aspektų gali 
būti emocinė būsena. 

Apibendrinant galima teigti, jog lėtinis 
skausmas yra kompleksinė problema, paveikian-

ti žmogaus emocinę būseną ir įvairias gyvenimo 
sritis. Pripažįstant, jog pablogėjusi lėtinį skaus-

mą patiriančio asmens nuotaika gali veikti jo 
motyvaciją gydymui ir gydymo laikymąsi 
(Peacock, Watson, 2003), tampa svarbu suprasti, 

kaip skiriasi įvairių lėtinio skausmo komponen-

tų išreikštumas dviejose pablogėjusios nuotai-
kos grupėse bei kurio komponento skirtumai 
tarp grupių yra didžiausi. Tikėtina, kad, nusta-

čius šiuos skirtumus, atsirastų galimybė geriau 
suprasti psichologinės pagalbos lėtinį skausmą 
patiriantiems žmonėms kryptis. Todėl šiame ty-

rime siekiama palyginti kelių lėtinio skausmo 
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komponentų rodiklius dvejose pablogėjusios 
nuotaikos grupėse. 

Šio tyrimo tikslas yra palyginti lėtinį nugaros 
skausmą patiriančių asmenų skausmo intensy-

vumo, išgyvenamo subjektyvaus skausmo suke-

liamo trukdymo įvairioms gyvenimo sritims ir 
įveikos strategijų taikymo rodiklius dvejose 
(mažiau ir daugiau išreikštos) pablogėjusios 
nuotaikos grupėse. 

 

Metodika 

Tiriamieji ir tyrimo procedūra. Tyrimas atlik-

tas anketinės apklausos būdu. Jame dalyvavo 91 

„Sveiko stuburo“ mokykloje Kaune specializuo-

tus stuburo mankštos užsiėmimus lankantis as-

muo. Statistinė tyrimo duomenų analizė atlikta 
įtraukiant asmenų, skausmo intensyvumo ska-

lėje surinkusių bent 1 balą, atsakymus. Todėl to-

liau aprašomo tyrimo rezultatai pateikiami re-

miantis 89 tiriamųjų (iš jų 70 moterų ir 19 vyrų) 
atsakymais. Moterų amžiaus vidurkis lygus 
48,09 metams (SD = 11,55), juntamo lėtinio nu-

garos skausmo trukmės vidurkis lygus 8,07 me-

tams (SD = 8,45). Vyrų amžiaus vidurkis lygus 
45,05 metams (SD = 12,77), juntamo lėtinio nu-

garos skausmo trukmės vidurkis lygus 7,10 me-

tams (SD = 9,24). 

Įvertinimo priemonės. Skausmo intensyvu-

mas, asmens išgyvenamas subjektyvus skausmo 
sukeliamas trukdymas įvairioms gyvenimo sri-
tims ir pablogėjusi nuotaika tirtoje imtyje įver-
tinta naudojant atitinkamas Plataus profilio 

skausmo klausimyno (West Haven-Yale Multi-

dimensional Pain Inventory) (Kerns ir kt., 1985) 

subskales, kiekvienas jas sudarantis teiginys 

vertinamas nuo 0 iki 6. Didesnis subskalės skai-

čius reiškia intensyvesnį skausmą, didesnį 
skausmo sukeliamą trukdymą ir blogesnę nuo-

taiką. Rengiant metodiką tyrimui atliktas dvigu-

bas klausimyno vertimas. Skausmo sukeliamo 

trukdymo subskalės Kronbacho alfa lygi 0,909, 

skausmo intensyvumo 0,815, pablogėjusios 
nuotaikos 0,660. 

Skausmo įveikos strategijų taikymo daž-

numas tirtoje imtyje įvertintas naudojant Van-

derbilt skausmo įveikos klausimyną (The 

Vanderbilt Pain Management Inventory, Brown, 

Nicassio, 1987). Klausimyną sudarantys teigi-
niai vertinami skale nuo 1 (beveik niekada) iki 4 

(beveik visuomet). Šiais teiginiais įvertinamas 
dviejų pasyvių (skausmo katastrofizavimo ir so-

cialinės paramos paieškos) bei dviejų aktyvių 
(skausmo įveikos elgesiu ir skausmo malšinimo) 
skausmo įveikos strategijų naudojimo dažnumas 
(pagal Esteve ir kt. (2005) rekomendacijas). 

Rengiant metodiką tyrimui atliktas dvigubas 
klausimyno vertimas. Skausmo katastrofizavi-

mo strategijos subskalės Kronbacho alfa lygi 
0,656, skausmo įveikos elgesiu 0,638, socialinės 
paramos paieškos strategijos 0,627, skausmo 

malšinimo strategijos 0,592. 
 

Rezultatai 

Įgyvendinant išsikeltus tikslus, buvo atlikta 
daugiamatė vieno faktoriaus dispersinė analizė 
(Multivariate Analysis of Variance, MANOVA). 

Analizėje nepriklausomu kintamuoju buvo pa-

blogėjusios nuotaikos grupės. I grupė – mažiau 
išreikšta pablogėjusi nuotaika (įvertinimas ska-

lėje nuo 0 iki 6, n = 41), II grupė – daugiau iš-

reikšta pablogėjusi nuotaika (įvertinimas skalėje 
nuo 7 iki 15, n = 48). Pablogėjusi nuotaika gali 
veikti lėtinį skausmą patiriančio asmens moty-

vaciją gydymui ir gydymo laikymąsi (Peacock, 
Watson, 2003). Taigi įvairių skausmo kom-

ponentų išreikštumo palyginimas pagal pablo-

gėjusios nuotaikos (nepriklausomo kintamojo) 
rodiklius gali turėti praktinės naudos. Priklau-

somi kintamieji buvo skausmo intensyvumas, 

skausmo sukeliamas trukdymas, skausmo ka-

tastrofizavimas, socialinės paramos paieška, 
skausmo įveika elgesiu, skausmo malšinimas. 
Pasirinktas reikšmingumo lygmuo α lygus 0,05. 

Analizės rezultatai parodė, jog priklausomų 
kintamųjų vidurkiai statistiškai reikšmingai pri-
klauso nuo pablogėjusios nuotaikos (Wilk = 

0,770, F = 4,071, p = 0,001), šis kintamasis pa-

aiškina 23 % priklausomų kintamųjų dispersijos 
(dalinis η2

 = 0,230). Kintamųjų skausmo 
intensyvumo (F(1) = 8,506; p = 0,005), skausmo 

sukeliamo trukdymo (F(1) = 14,780; p = 

0,0001), skausmo katastrofizavimo (F(1) = 

10,659; p = 0,002), skausmo įveikos elgesiu 

(F(1) = 6,909; p = 0,010) ir skausmo malšinimo 

(F(1) = 10,975; p = 0,001) vidurkiai skiriasi 

dvejose pablogėjusios nuotaikos grupėse sta-

tistiškai reikšmingai. Paveikslėlyje matyti (žr. 1 
paveikslėlį), jog daugiau išreikšta pablogėjusia 
nuotaika pasižymintieji patiria intensyvesnį 
skausmą (SD = 0,464), didesnį skausmo su-

keliamą trukdymą (SD = 1,121), dažniau taiko 

pasyvią skausmo katastrofizavimo (SD = 0,324) 
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ir rečiau aktyvias skausmo įveikos elgesiu (SD 

= 0,316) bei skausmo malšinimo (SD = 0,254) 

įveikos strategijas nei mažiau išreikšta pablo-

gėjusia nuotaika pasižymintys tiriamieji (atitin-

kamai SD = 0,502; SD = 1,212; SD = 0,351; SD 

= 0,342; SD = 0,275). Pasyvios socialinės para-

mos paieškos skausmo įveikos strategijos taiky-

mo vidurkiai pablogėjusios nuotaikos grupėse 
statistiškai reikšmingai nesiskiria (F(1) = 3,261; 

p = 0,074). Didžiausią dispersijos procentą pa-

blogėjusi nuotaika paaiškina skausmo sukelia-

mo trukdymo kintamajam: pablogėjusi nuotaika 
paaiškina 14,5 % skausmo sukeliamo trukdymo 

dispersijos (dalinis η2
 = 0,145). Mažesnį disper-

sijos procentą pablogėjusi nuotaika paaiškina 
skausmo malšinimo (dalinis η2

 = 0,112), ka-

tastrofizavimo (dalinis η2
 = 0,109), intensyvumo 

(dalinis η2
 = 0,089) ir skausmo įveikos elgesiu 

(dalinis η2
 = 0,074) kintamiesiems. 
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1 pav. Skausmo intensyvumo, sukeliamo trukdymo ir įveikos strategijų subskalių vidurkių 
pasiskirstymas mažiau (n = 41) ir daugiau (n = 48) išreikštos pablogėjusios nuotaikos grupėse. 
 

Rezultatų aptarimas 

Tyrimo rezultatai rodo, jog daugiau išreikšta 
pablogėjusia nuotaika pasižymintys asmenys 
patiria intensyvesnį skausmą, didesnį skausmo 
sukeliamą trukdymą, dažniau taiko pasyvią 
skausmo katastrofizavimo ir rečiau aktyvias 
skausmo malšinimo bei skausmo įveikos elgesiu 
strategijas, nei pasižymintys mažiau išreikšta 
pablogėjusia nuotaika. Šie rezultatai iš dalies 
patvirtina duomenis, rodančius, jog labiau 
išreikštą lėtinį skausmą patiriančių asmenų 
pablogėjusi nuotaika siejasi su intensyvesniu 
skausmu (Abeare ir kt., 2010; Connelly ir kt., 

2007), didesniu skausmo sukeliamo trukdymo 

įvairioms gyvenimo sritims išgyvenimu (Tan ir 
kt., 2008), dažnesniu pasyvių (Esteve ir kt., 

2005) ir retesniu aktyvių skausmo įveikos stra-

tegijų taikymu (Esteve ir kt., 2007). Taip pat da-

linai patvirtinami rezultatai, rodantys, jog depre-

sija pasižymintys ir lėtinį skausmą patiriantys 
asmenys nurodo jaučiantys intensyvesnį skaus-

mą, didesnį skausmo sukeliamą trukdymą 
(Haythornthwaite ir kt., 1991) ir dažniau taiko 
pasyvias įveikos strategijas (Weickgenant ir kt., 
1993), lyginant su depresija nepasižyminčias lė-

tinį skausmą patiriančiais žmonėmis. Tačiau, ša-

lia ankstesnių duomenų patvirtinimo, tyrimo re-

zultatai atskleidė keletą naujų pastebėjimų. 
Tyrimo rezultatai rodo, jog lėtinį skausmą pa-

tiriančių asmenų pablogėjusi nuotaika didžiau-

sią dispersijos procentą paaiškina skausmo su-

keliamam trukdymui. Tokie rezultatai leidžia 
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kelti prielaidą, jog teikiant psichologinę pagalbą 
lėtinį skausmą patiriantiems žmonėms yra svar-
bu aptarti, kaip skausmas trukdo asmens funk-

cionavimui gyvenime. Taip pat nustatyta, kad 

skausmo intensyvumas ir pastangos įveikti 
skausmą pablogėjusios nuotaikos yra silpniau 
paaiškinami. Taigi tikėtina, jog glaudesnis ryšys 
yra tarp psichologinių ir socialinių, o ne psi-
chologinių ir fiziologinių ar kognityvinių skaus-

mo komponentų. Tačiau vertinant šio tyrimo re-

zultatus svarbu atkreipti dėmesį į tai, jog skaus-

mo įveikos strategijų subskalių vidinis patiki-
mumas yra nepakankamai aukštas. 

 

Išvados 

1. Daugiau išreikšta pablogėjusia nuotaika 

pasižymintys, lėtinį nugaros skausmą patiriantys 
asmenys nurodo jaučiantys intensyvesnį skaus-

mą, didesnį skausmo sukeliamą trukdymą įvai-
rioms gyvenimo sritims, dažniau taiko pasyvią 
skausmo katastrofizavimo ir rečiau aktyvias 
skausmo įveikos elgesiu bei skausmo malšinimo 
įveikos strategijas nei pasižymintys mažiau iš-

reikšta pablogėjusia nuotaika. 
2. Didžiausią dispersijos procentą pablogėju-

si nuotaika paaiškina skausmo sukeliamam truk-

dymui. 

3. Pasyvios socialinės paramos paieškos 
skausmo įveikos strategijos taikymo skirtumų 
pagal pablogėjusios nuotaikos išreikštumą ne-

nustatyta. 
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Negative mood in chronic pain is likely to affect treatment motivation and compliance with treatment, 

therefore it is important to analyze negative mood (Peacock, Watson, 2003) and its interfaces with various 

pain components. This study is aimed to compare pain severity, interference, use of pain management 

strategies in less and more expressed low mood groups. Pain severity, interference and low mood was 

assessed by corresponding subscales of The West Haven-Yale Multidimensional Pain Inventory (Kerns, Turk, 

Rudy, 1985). Use of pain coping strategies by The Vanderbilt Pain Management Inventory (Brown, Nicassio, 

1987). Statistical analysis was based on 89 chronic back pain sufferers answers. Results indicated that 

people having more expressed low mood, relative to people who have less expressed low mood, reported 

greater pain severity, interference, more passive pain catastrophizing, less active behavioural and pain 

suppression coping activities. Largest percentage of variance explained by depressed mood is in pain 

interference case. 
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Lietuvoje nėra standartizuotų metodikų, skirtų ikimokyklinukų kognityviniams gebėjimams įvertinti. 

Dėl to šiuo metu yra pradėta Wechslerio ikimokyklinukų intelekto skalės ketvirtas leidimas adapta-

cija Lietuvos vaikams. Yra padarytas metodikos vertimas iš anglų kalbos. Prieš atliekant sistemišką 
testo adaptaciją ir standartizaciją, būtina atlikti preliminarius subtestų tyrimus. Šiame darbe buvo 

tikrinama trijų verbalinių subtestų – Informacijos, Žodyno ir Supratingumo – tinkamumas ketverių 
metų vaikams. Užduočių analizės metu nustatyta kiekvieno subtesto netinkamos užduotys bei, re-

miantis užduočių charakteristikomis, labiausiai trūkstamos užduotys. Gauti pakankamai aukšti sub-

testų patikimumo bei tinkami validumo rodikliai. Tyrimo metu taip pat nustatyta, jog subtestų atlik-

tis nepriklauso nuo lyties, pastebėta, kad teigiamo ryšio tendencija yra galima tarp subtestų atlik-

ties ir vaiko tėvų išsilavinimo, vaikų skaičiaus šeimoje bei gimimo eiliškumo. Remiantis tyrimo rezu-

ltatais daroma prielaida, kad vaikai, augantys su abiem tėvais, subestus atlieka geriau, nei tie, ku-

rie auga tik su motina. Taip pat pastebėta, kad darželio lankymas gali būti siejamas su geresniu 

subtestų atlikimu. 
 

Lietuvoje yra mažai standartizuotų metodikų, 
kurias būtų galima naudoti klinikinėje prak-

tikoje kognityviniams vaiko gebėjimams vertin-

ti, o ikimokyklinio amžiaus vaikams jų apskritai 
nėra. Ikimokykliniame amžiuje visapusiškas 
kognityvinis įvertinimas yra labai svarbus dau-

giadisciplininio įvertinimo komponentas, kuris 
tiesiogiai padeda numatyti intervencijos strate-

gijas (Lichtenberger, 2005). Ankstyva interven-

cija į vaiko, turinčio funkcionavimo sunkumų, 
gyvenimą yra būtina, kad sumažintų ilgalaikius 
padarinius (Kenny, Culbertson, 1993, cit. pg. 

Lichtenberger, 2005). Dar viena svarbi kognity-

vinių gebėjimų vertinimo paskirtis – nustatyti 

protinį atsilikimą ir nukreipti vaiką tinkamai ug-

dymo programai.  

Ikimokyklinukų intelektiniams gebėjimams 
vertinti plačiai naudojama Wechslerio ikimokyk-

linukų intelekto skalė. Ji gali būti taikoma vai-
kams nuo dviejų su puse metų iki septynių metų 
ir septynių mėnesių, be to testas turi gerus pati-
kimumo ir valdumo rodiklius. Testas gali būti 
naudojamas kaip dalinis įvertinimas nustatant 
intelektinius gebėjimus, sulėtėjusią pažintinę 
raidą ir mokymosi sunkumus.  

Instrumentų kūrime ar adaptavime daug dė-

mesio skiriama užduočių analizei, kurios pagal-
ba galima didinti viso testo patikimumą ir vali-
dumą (Anastasi, Urbina, 1997). Teste naudo-

jamų užduočių sunkumas turi atitikti normalųjį 

skirstinį tai amžiaus grupei, kuri yra tiriama. 
Užduotys taip pat turi gerai diferencijuoti skir-

tingo lygio intelektą turinčius individus. Dau-

gumoje testų skiriamoji geba naudojama kaip 
pagrindinė charakteristika atrenkant užduotis į 
testą (Urbina, 2004). Intelekto testų adaptacijos 
procese daugiausiai problemų kelia verbalinių 
skalių adaptavimas. Kai vienas žodis turi kelias 
reikšmes ar sinonimą, užduoties sunkumo lygis 
keičiasi priklausomai nuo to kurią reikšmę ar si-
nonimą naudosime (Cárdenas, 1964). Analizuo-

jant užduotis svarbu atsižvelgti ir į naują kul-
tūrinį kontekstą: tai, kas savaime suprantama 
vienoje kultūroje, gali būti visai nežinoma ki-
toje.  

Vaiko intelektas siejamas su kai kuriais so-

ciodemografiniais kintamaisiais. Teigiamas ry-

šys yra tarp vaiko intelekto koeficiento ir tėvų 
išsilavinimo (Hogan, 2007; Gintilienė, Butkie-

nė, 2005; Gintilienė, Girdzijauskienė, 2003). 
Kai kurie tyrimai rodo, kad egzistuoja neigia-

mas ryšys tarp šeimos dydžio ir vaikų intelekto: 
kuo daugiau vaikų šeimoje, tuo intelekto koefi-
cientas mažesnis (Abdel-Khalek, Lynn 2008; 

Bagdonas ir kt., 1996), kitų tyrimų metu toks ry-

šys nenustatytas (Abdel-Khalek, Lynn 2008). 

Yra tyrimų, kurių metu nustatyta, jog pirma-

gimiai turi didesnį intelekto koeficientą (Zajonc, 
2001). Šią tendenciją pirmas aprašė A. Adleris, 
teigdamas, jog pirmas vaikas šeimoje dėl socia-
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linės aplinkos, kurią nulemia pirmagimystė, gali 
geriau išvystyti intelektinius gebėjimus 
(Schultz, Schultz, 2005).  

Plačiai diskutuojamas klausimas apie mergai-
čių ir berniukų intelektinius gebėjimus. Iki šios 
nėra tvirtai nustatyta, kad egzistuoja patikimi 

skirtumai tarp lyčių. Dažniausiai tyrimais 
atskleidžiama, kad tam tikrų subtestų vidurkiai 
skiriasi, tačiau skirtumai gali būti nulemti atsi-
tiktinumo (Gintilienė, Girdzijauskienė, 2003; 
Gintilienė, Butkienė, 2005) arba tiriamųjų am-

žiaus grupės (Arden ir Plomin, 2006). Skirtumai 
tarp verbalinių berniukų ir mergaičių gebėjimų 
taip pat vertinami prieštaringai (Roe ir kt., 1985 
cit. pg. Bjorklund, 2005; Bjorklund, 2005).  

Šis tyrimas ir buvo skirtas patikrinti trijų ver-
balinių subtestų – Informacijos, Žodyno ir Su-

pratingumo, vertimų tinkamumą, nustatant kai 
kurias šių subtestų psichometrines charakteris-

tikas, bei atlikti užduočių analizę. Tyrimo metu 
taip pat buvo patikrintas ryšys tarp subtestų at-
likties ir vaiko amžiaus bei tėvų išsilavinimo bei 
kitų sociodemografinių kintamųjų (lyties, su 
kuo gyvena vaikas, vaikų skaičiaus šeimoje, gi-
mimo eiliškumo).  

 

Metodika  

Tyrime dalyvavo 40 Molėtų lopšelių-darželių 
keturmečių vaikų. Tiriamieji atrinkti patogiosios 
atrankos būdu. Imtį sudarė 23 berniukai ir 17 
mergaičių; jauniausiam – 4 metai ir 5 dienos (2 

vaikai), vyriausiam – 4 metai 11 mėn. ir 29 d. 
(vidutinis vaikų amžius – 236 sav.). Visi vaikai 

šeimose bendrauja lietuvių kalba. 8 vaikai gyve-

na tik su motina, 32 – su abiem tėvais. 34 vaikai 

kilę iš vieną ir du vaikus turinčių šeimų, 6 – iš 
daugiavaikių šeimų. Pirmagimių ir antragimių 
po 17, likusieji 6 vaikai gimę treti arba ketvirti 
šeimoje. Tėvų išsilavinimui įvardinti išskirtos 6 
kategorijos (pradinis, pagrindinis, vidurinis, pro-

fesinis, aukštesnysis, aukštasis). Naudotas bend-

ras abiejų tėvų išsilavinimą nusakantis rodiklis, 
gautas apskaičiavus abiejų tėvų išsilavinimų 
vidurkį, apvalinant aukštesnio išsilavinimo nau-

dai.  

Vokai su anketomis, kurią sudarė informuo-

tas sutikimas ir klausimynas apie vaiką, buvo 
išdalinti grupių auklėtojoms, kurios perdavė vo-

kus keturmečių vaikų tėvams. Tyrime dalyvavo 
tik tie vaikai, kuriems buvo gautas tėvų sutiki-
mas. 

Tyrimas buvo atliktas naudojant Wechslerio 

ikimokyklinukų intelekto skalė trečio leidimo tris 

verbalinius subtestus – Informacijos, Žodyno, 
Supratingumo. Kiekvienas vaikas tirtas indivi-

dualiai, pateikiant subtestus tokia tvarka: Infor-

macijos, Žodyno, Supratingumo. Atsakymus 
vertino vienas vertintojas, kitas specialistas per-

žiūrėjo užpildytus protokolus.  

Užduotims patikrinti naudota klasikinė už-

duočių analizė – apskaičiuoti užduočių sunkumo 
indeksai ir skiriamoji geba. Užduoties sunkumas 
– teisingai atsakiusiųjų dalis (Anastasi, Urbina, 
1997). Intelekto testuose patartina naudoti už-

duotis, kurių sunkumo lygmuo nuo 0,20 iki 0,80 
(Aiken, 1979). Užduoties skiriamoji geba – 

laipsnis, kuriam esant užduotis teisingai atskiria 
tiriamuosius pagal savybę ar gebėjimą, kuriam 
testas skirtas matuoti (Anastasi, Urbina, 1997). 

Šis indeksas turėtų viršyti 0,20 (Aiken, 1979). 
Patikimumas apskaičiuotas naudojant dalinimo 
pusiau metodą, Spearman-Brown formulę (S-

B). Turinio validumui nustatytas apskaičiuojant 
subtestų tarpusavio koreliacijas ir Subtestų 
homogeniškumą (užduoties koreliacija su bend-

ru subtesto įverčiu). Tyrimo duomenims apdoro-

ti naudota SPSS 10 programa. 

 

Rezultatai ir jų aptarimas  
Šio tyrimo metu atlikta pirminė užduočių 

analizė parodė, kurios užduotys yra tinkamos ir 
kurias reikia peržiūrėti.  Kadangi visi subtestai 
taikomi platesnei amžiaus grupei nei šio tyrimo 
dalyviai, natūralu, kad visuose subtestuose buvo 
nustatyta pakankamai netinkamo sunkumo už-

duočių. Daugiausiai jų Informacijos subteste, ta-

čiau toks rezultatas tikėtinas, nes šis subtestas 
naudojamas vaikams nuo 2:6 iki 7:7 metų. 
Subtestų užduočių analizės rezultatai pateikiami 
1 pav. 
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1 pav. Subtestų užduočių analizės charakteristikų grafikai. Per lengvos užduotys - p > 0,80, per 

sunkios - p < 0,20. Tinkamai diferencijuoja - 0,20 ≤ D ≤ 0,80. Tinkamos užduotys – tinkamo 

sunkumo – 0,20 ≤ p ≤ 0,80 ir tinkamai diferencijuojančios. Skliaustuose prie subtestų 
pavadinimų pateikiamas subtesto užduočių skaičius.  

 

Žodyno ir Supratingumo subtestai taikomi 
nuo ketverių metų, tačiau ir juose turi būti šiek 
tiek užduočių, kurios būtų per lengvos vidutinio 
intelekto vaikui, tam, kad būtų galima įvertinti 

sunkumų turinčius vaikus. Supratingumo sub-

teste tokių užduočių nebuvo nustatyta. Be to šia-

me subteste buvo labai mažai lengvų užduočių. 
Nustatyta, jog Informacijos subteste trūko sun-

kesnių nei vidutinio ir vidutinio sunkumo 
užduočių, Žodyno subteste – vidutinio sunkumo 

ir lengvų užduočių, o Supratingumo – vidutinio 

sunkumo ir lengvų užduočių. Analizuotuose 
subtestuose skiriamosios gebos rodikliai nebuvo 

labai geri. Vos kelios užduotys kiekviename 

subteste turėjo vidutinę ir didesnę nei vidutinė 
skiriamąją gebą.  

Kadangi nagrinėti subtestai priklauso verba-

linėms skalėms, jas sudarančių užduočių cha-

rakteristikas gali stipriai veikti užduotyje nau-

dojami konkretūs žodžiai (Cárdenas, 1964), taip 

pat netikslus vertimas (Oakland, 2002). Vado-

vaujantis vien tik šiuo tyrimu būtų per drąsu 
teigti, kurias užduotis verta palikti, o kurių ger-
iau atsisakyti. Tyrimo rezultatai buvo lyginami 

su tų pačių subtestų analize šešiamečiams vai-
kams (Žvinakevičiūtė-Stankevičienė, 2007). Už-

duočių analizės rezultatai vieni kitiems neprieš-

tarauja: dauguma užduočių, kurios yra vidutinio 
sunkumo ir sunkios  keturmečiams yra atitinka-

mai lengvos ir vidutinio sunkumo šešiame-

čiams. 
Subtestų patikimumo (S-B) rodikliai – Infor-

macijos subtestas – 0,733, Supratingumo – 

0,701, Žodyno subtestas – 0,637, vertinami kaip 

pakankamai geri. Subtestų užduotys dar nėra 
adaptuotos, matuotas patikimumas subtestų, 
kurie yra dar tik išversti į lietuvių kalbą, todėl 
natūralu, kad subtestų patikimumas nesiekia no-

rimo lygmens. 

Subtestų validumas vertintas pagal korelia-

cijas tarp subtestų ir subtestų homogeniškumo 
rodiklius. Koreliacijos tarp subtestų buvo arti-
mos vidutinėms (aukščiausia tarp Informacijos 
ir Supratingumo subtestų, r = 0,57, žemiausia – 

tarp Informacijos ir Žodyno subtestų, r = 0,46, 

p≤0,01). Tai reiškia, kad visus subtestus galima 
priskirti vienai grupei, šiuo atveju verbaliniams 
subtestams, tačiau jos ne tokios aukštos, kas liu-

dytų apie vienodų savybių matavimą. Tokie ro-

dikliai vertinami kaip pakankamai geri. 

Subtestų homogeniškumo rodikliai nebuvo 

itin aukšti. Teigiamas koreliacijas (r ≥ 0,20) tu-

rėjo tik apie pusę subtestų užduočių – Informa-

cijos subtesto 41 proc., Žodyno – 52 proc., 

Supratingumo – 65 proc. Tokį rezultatą galima 
aiškinti tuo, kad dauguma tų užduočių yra netin-

kamos atitinkamam subtestui pagal užduočių 
analizės rodiklius: yra per lengvos arba per sun-
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kios ir / arba turi prastą skiriamąją gebą. 
Tyrimo metu ryšio tarp subtestų atlikties re-

zultatų ir vaiko amžiaus nerasta. Tokie rezultatai 
galėjo atsirasti, nes amžiaus skirtumas tarp jau-

niausiųjų ir vyriausiųjų palyginti nebuvo didelis. 
Skirtingai nei teigia kiti autoriai (Hogan, 2007; 

Gintilienė, Butkienė, 2005; Gintilienė, Girdzi-
jauskienė, 2003) šiame tyrime ryšio tarp sub-

testų atlikties rezultatų bei tėvų išsilavinimo ne-

rasta. Vertinant grafikus pastebėta tik galima šio 
ryšio teigiama tendencija, tačiau statistiniai ten-

denciją grindžiantys skaičiavimai nedaryti dėl 
per mažos imties. Tam įtakos galėjo turėti maža 
imtis, kurioje tėvų išsilavinimo įvairovė nebuvo 
didelė. Berniukų ir mergaičių subtestų atlikimo 
skirtumų nenustatyta. Gauti reikšmingi skirtu-

mai vertinant vaikų, gyvenančių su abiem tėvais 
arba tik su motina, Supratingumo subtesto atliktį 
– gyvenantys su abiem tėvais subtestą atlieka 
geriau (t = 2,22, p = 0,033). Vertinat pagal šį 
kriterijų Informacijos bei Žodyno subestų atliktį 
skirtumų nerasta. Kai kurie tyrimai aptvirtina 
prielaidą, jog egzistuoja ryšys tarp vaiko inte-

lektinių gebėjimų ir vaikų skaičius šeimoje (Ab-

del-Khalek, Lynn 2008; Bagdonas ir kt., 1996). 

Šio tyrimo metu pastebėtos tendencijos, jog visų 
subtestų rezultatų vidurkiai truputį didesni vie-

navaikių šeimų vaikų nei vaikų, turinčių bent 
vieną brolį ar seserį bei pirmagimių. Šie skirtu-

mai nebuvo reikšmingi, tačiau tai gali būti dėl 
nedidelės imties.  

Apibendrinant šio tyrimo rezultatus, galima 
teigti, jog nepaisant minėtų tyrimo ribotumų, 
gauti rezultatai pabrėžia verbalinių užduočių 
kultūrinės adaptacijos svarbą ir yra naudingi 

rengiant lietuviškas ikimokyklinio amžiaus vai-
kų intelekto vertinimo priemones.  

 

Išvados  
1. WPPSI-III Informacijos, Žodyno ir Supra-

tingumo subtestų užduočių analizė metu nusta-

tytos tinkamos ir būtinos peržiūrėti užduotys: 
per lengvos, per sunkios, turinčios prasta skiria-

mąją gebą. 
2. Subtestų patikimumo rodikliai yra pakan-

kamai aukšti, turinio validumas (koreliacijos 
tarp subtestų) tai pat geras, tačiau atskirų užduo-

čių validumo rodikliai nėra pakankami.  
3. Pastebėta tendencija, kad subtestų atliktis 

gali turėti teigiamą ryšį su vaiko tėvų išsilavi-

nimu, o atlikties ryšio su amžiumi nerasta. 
4. Berniukų ir mergaičių subtestų atlikties 

skirtumų nerasta.  
5. Augimas su abiem tėvais siejamas su ge-

resniais subtestų rezultatais, taip pat pastebėtas 

galimas ryšys tarp subtestų atlikties ir vaikų 
skaičiaus šeimoje: mažesnių šeimų vaikai sėk-

mingiau atlieka užduotis. 
 

Literatūra 
Abdel-Khalek A. M., Lynn R. (2008) Intelligen-

ce, Family Size and Birth Order: Some Data From 

Kuwait. Perosnality and Individual Differences, 44, 

1032-1038. 

Aiken L. R. (1979) Psychological Testing and 

Assessment, Boston: Allyn and Bacon. 

Anastasi A., Urbina S. (1997) Psychological 

Testing (7th ed.), New York: Prentice-Hall, Inc. 

Arden R., Plomin R. (2006) Sex Differences in 

Variante of Intelligence Across Childhood. Perso-

nality and Individual Differences, 41 [žiūrėta 2008 
kovo 13d.]. Prieiga per duomenų bazę SienceDirect. 

Bagdonas A. Greblikienė R., Kaniavienė Ž. 
(1996) Gimimo eiliškumas – svarbus individualios 

raidos veiksnys. Psichologija: mokslo darbai, 15, 

51-56. 

Bjorklund D. F. (2005) Chipdren‘s Thinking: 
Cognitive Development and Individual Differences 

(4th ed.), Belmont: Wadsworth/ Thomson Learning.  

Cárdenas J. A. (1964) Bilingual Intelligence Tes-

ting [žiūrėta 2005 lapkričio 20d.]. Prieiga per inter-
netą: 

http://www.idra.org/Newslttr/1995/Jan/JAC.htm 

Gintilienė G., Butkienė D. (2005) Raveno spal-
votų progresuojančių matricų standartizacija Lie-

tuvoje. Psichologija: mokslo darbai, 32, 22-34.  

Gintilienė G., Girdzijauskienė S. (2003) Lithua-

nia. Culture and Children’s Intelligence. Cross-

cultural Analysis of the WISC-III/ Ed. by Georgas J., 

Weiss L. G., Fons J. R. Van de Vijver, D. H. 

Saklofske. San Diego: Academic Press, 165–179. 

Hogan T. P. (2007) Psychological Testing: a 

Practical Introduction (2nd ed.), New York: John 

Wiley & Sons, Inc.  

Lichtenberger E. O. (2005) General Measures of 

Cognition for the Preschool Child. Mental Relation 

and Developmental Disabilities Reseach Reviews, 

11, 197-208.   

Oakland T. (2002). Tarptautinės testų adaptavimo 
gairės (vert. Grabliauskaitė V. ir Gintilienė G.). 
Psichologija: mokslo darbai, 26, 88-95.  

Schultz D. P., Schultz S. E. (2005) Theories of 

Personality (8th ed.), Belmont: Thomson 

Wadsworth. 



Jaunųjų mokslininkų psichologų darbai, (2), 2013 

169 

 

Urbina S. (2004) Essentials of Psychological 

Testing. Hoboken: J. Wiley. 

Zajonc R.B. (2001) The Family Dynamics of 

Intellectual Development. American Psychologist, 

56, 490-496. 

Žvinakevičiūtė-Stnakevičienė A. (2007). Prieš-

mokyklinio amžiaus vaikų WPPSI-III verbalinių 
užduočių atlikimo ypatumai (bakalauro darbas) 

 
ANALYSIS OF PRESCHOOL CHILDREN PERFORMANCE ON THE WPPSI–III VERBAL SUBTESTS 

 

Laura Sabaliauskaitė, dr. Albinas Bagdonas 
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laura_sabal@yahoo.com, albinas.bagdonas@fsf.vu.lt  

 

There is no standardized methodology to assess cognitive abilities of preschoolers in Lithuania. Presently 

the adaptation process of Wechsler’s Preschool and Primary Scale of Intelligence is started. Within this 

study, the preliminary analysis of three verbal subtests (Information, Vocabulary, and Comprehension) was 

undertaken on a number of four-year old children. Item analysis showed items that are not informative: too 

easy, too difficult, not discriminating, and what kind of items subtests lack. The results of reliability was 

fairly high and validity was acceptable. Both sexes performed equally well. A mild tendency for a positive 

relationship was noted between performance on subtests and parents’ education, number of children in a 
family, and birth order. An assumption might be made that children perform better if they live with both 

parents, rather than only with their mother. It was also noted that attendance of kindergarten might be linked 

with better performance on subtests. 
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