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ĮVADAS

Turime atsisakyti iliuzijų, kad galime visiškai apsaugoti vaikus nuo sunkaus gyvenimo. Užuot stengęsi tą daryti, turime didinti jų 

atsparumą. Vaikai taps atsparūs tik tada, kai bus skatinami atpažinti savo gebėjimus ir vidines galias. Jiems reikia padėti įgyti įgūdžių,

kurie leis įveikti sunkumus ir pasirengti ateičiai. 

(Gorana Hitrec, Vaikų smurto prevencijos programos vadovė)

Vaikai, patyrę tokias traumas kaip prievarta, seksualinis smurtas, netinkamas elgesys ir nepriežiūra, priskiriami itin didelės rizikos

grupei. Tokios patirtys gali trukdyti ir net stabdyti jų pačių vystymąsi, turėti  ilgalaikių neigiamų pasekmių. Jaunoms smurto aukoms

dažnai yra būdingi potraumino streso sutrikimo (PTSS) simptomai ir bendravimo sunkumai, turintys įtakos jų kasdieniam gyvenimui. 

Atsparumas yra žmogaus gebėjimas įveikti sudėtingas gyvenimo patirtis ir nepalūžti. Šis sugebėjimas nėra atsigavimas po išgyventos

traumos ar visiškas išgijimas ir net nesugrįžimas į ikitrauminę būseną. Tai atsivėrimas naujam augimui, naujo etapo pradžia. Nors

traumos paliktas randas niekur nepradingsta, jis tampa viena iš naujo gyvenimo giluminių patirčių. 

Atsparumas nėra asmenybės bruožas, o labiau procesas, kurį galima sustiprinti teigiama patirtimi arba pažintimis. Šis procesas įgalina

mus imtis veiksmų didinant vaiko išgijimo galias, kurios leistų jam tinkamai įveikti traumines patirtis. Siekiant sukurti programas,

padėsiančias  jaunoms  smurto  aukoms  įveikti  gyvenimo  sunkumus,  atlikta  keletas  tyrimų.  Atsparumo  ugdymas  taikant

psichosocialines intervencijas darbe su prievartą ir seksualinį smurtą patyrusiais vaikais yra laikomas ypatingai svarbiu. 

Tyrimo reikšmė

Viena iš pagrindinių prievartos ir seksualinio smurto pasekmių yra pasitikėjimo kitais praradimas, nuolatinis nesaugumo jausmas ir

neturėjimas žmogaus, galinčio apsaugoti. Todėl, siekiant padidinti jaunų smurto aukų atsparumą, reikia žmogaus, kuris savo elgesiu

sugrąžintų  vaikui  pasitikėjimą kitais,  padėtų  vėl  pasijusti  mylimu  ir  saugiu.  Taigi,  šiame procese  ypatingai  svarbus  -  atsparumo

mokytojo vaidmuo. 

Buvimas atsparumo mokytoju reiškia mokėjimą vaikui parodyti ir atskleisti jo stipriąsias puses ir vidinius gebėjimus, kurie prisidėtų

prie  jo  atsparumo  didinimo.  Todėl  mokytojai  privalo  atpažinti  konkrečius  rizikos  ir  apsaugančius  veiksnius,  galinčius  nulemti

kiekvieno vaiko gijimo procesą. Kiekvienam žmogui yra būdingas savas atsparumo įgijimo procesas. Nepaisant to, egzistuoja traumos

rūšys su tam tikrais atsparumo veiksniais, savo ruožtu susijusiais su konkrečiomis skaudžiomis patirtimis ir iššūkiais.

Todėl organizacija „RiRes“ sukūrė programą, kuri padeda  suklasifikuoti smurtą patyrusių ir specifinėmis traumomis pasižyminčių

vaikų  svarbiausius  atsparumo  veiksnius ir  stebėti  jų  atsparumo  didinimo  raidą.  Toliau  pateikiamame  tyrime  susipažinsite  su

klausimynu, kuris leidžia įvertinti konkrečius veiksnius, dalyvaujančius atsparumo didinimo procese, įveikiant šeimoje ir už šeimos ribų

patiriamą prievartą, seksualinį smurtą, netinkamą elgesį ir nepriežiūrą. 

Tyrimo tikslas

Šiuo tyrimu siekiama sukurti atsparumo įvertinimo priemonę, kuri leistų stebėti vaikų, patyrusių netinkamą fizinį ar psichologinį

elgesį, taip pat seksualinį smurtą, atsparumo raidą. 
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Numatomi rezultatai:

-Su smurtą patyrusiais vaikais dirbantys specialistai įgis įgūdžių, kurie leis stiprinti vaikų psichologinį atsparumą, taip pat įvertinti ir
pakoreguoti intervenciją. 

-Specialistai susipažins su atsparumo klausimynu, pritaikytu smurtą ir netinkamą elgesį patyrusiems vaikams. Klausimynas įgalins
įvertinti ir stebėti kiekvieno vaiko atsparumo veiksnius.

-Į ATSPARUMO STIPRINIMĄ NUKREIPTOS TERAPIJOS poveikis matuojamas pasitelkus kokybinius ir kiekybinius metodus.

Šio tyrimo tikslas – apibūdinti vaikų, patyrusių smurtą ir netinkamą elgesį,  atsparumo didinimo raidą, remiantis vienerių metų Į

ATSPARUMO STIPRINIMĄ NUKREIPTOS TERAPIJOS TAIKYMO rezultatais. 

Tyrimas susideda iš trijų dalių:

Pirmoje dalyje lyginami poveikio grupės vaikai, t. y. smurto aukos, dalyvavusios bandomojoje, į atsparumo stiprinimą nukreiptoje
terapijos programoje, su vaikais iš kontrolinės grupės. 

Antroje dalyje lyginami trijų etapų – 1 (T0), 2 (T1) ir 3 (T2) – metu gauti rezultatai.

Tyrimo etapas 2016 rugsėjis–spalis 2017 vasaris–kovas 
(11 sesijų)

2017 birželis
(22 sesijos)

Pirmasis klausimyno
pateikimas

T0

Antrasis klausimyno
pateikimas

T1

rečiasis klausimyno
pateikimas

T2

Trečioje  dalyje  supažindinama  su  nauju  atsparumo  klausimynu,  pritaikytu  smurtą,  prievartą  ir  netinkamą  elgesį  patyrusiems
vaikams.

RiRes – Resilience Research Unit, Università Cattolica del Sacro Cuore
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TYRIMO METODOLOGIJA 

Tyrimo dalyviai:

31 psichologas/psichoterapeutas dalyvavęs mokymuose „Psichloginio atsparumo stiprinimas darbe su smurtą patyrusiais vaikais“;

134-eri  7–17  metų  amžiaus  smurtą  patyrę  vaikai,  dalyvavę  20-24  sesijų  konsultavimo  programoje,  kuri  buvo  nukreipta  į
psichologinio atsparumo stiprinimą;

Kontrolinė grupė. 

Klausimynai:

-Sociodemografinis klausimynas pateikia sociodemografinę informaciją apie vaiką (užpildo vaiko psichologas, psichoterapeutas);

-Smurto rūšių klausimynas – modifikuota netinkamo elgesio klasifikacija (angl. MMCS: Modified Maltreatment Classification Scheme
– English, Bangdiwala, & Runyan, 2005) įvardija vaiko patirtas smurto formas (užpildo vaiko psichologas, psichoterapeutas);

-PTSD skalė – Vaikų traumų simptomų sąrašas (angl. TSCC: Trauma Symptom Checklist for Children – Briere, 1996) įvertina vaiko 
potraumino streso sutrikimo simptomus (užpildo vaikas/paauglys);

-SDQ – Stipriųjų ir silpnųjų savybių klausimynas (angl. SDQ: Strengths and Difficulties Questionnaires 4-17 – Goodman, 2005) įvertina 
vaiko socialinį funkcionavimą, pvz., bendravimo sunkumus ir kitas su tuo susijusias problemas (užpildo vaiko/paauglio tėvai);

-CCSC – Vaikų problemų įveikimo strategijų klausimynas (angl. CCSC: Children’s Coping Strategies Checklist – Ayers et al., 1996) 
vertina vaiko problemų įveikimo strategijas (užpildo vaikas/paauglys); 

-CYRM – Vaikų ir paauglių atsparumo matavimo klausimynas (angl. CYRM: Child and Youth Resilience Measure – Ungar, et al., 2009) 
įvertina vaiko atsparumą, atsižvelgiant į individo atsparumą, ryšį su globėju ir kontekstą. Yra trys klausimyno variantai: vaiko (5–9 
metų amžiaus), paauglio (10–19 metų amžiaus) ir globėjo (CYRM-PMK versija).

Praktinės užduotys:

-„Užkluptas audroje“. Šios užduoties tikslas yra apibrėžti, kaip vaikas suvokia riziką ir apsaugančius veiksnius. Jo metu susipažįstama
su trauminį  įvykį  patyrusio vaiko emocinėmis bendravimo ir  įveikimo strategijomis.  Užduoties metu taip pat  sumažinamas vaiko
nerimas (Castelli, 2013).

-„Gyvenimo  kelias“.  Šios  užduoties  tikslas  –  sužinoti  vaiko  gyvenimo  istoriją,  ieškant  teigiamų  ir  neigiamų  prisiminimų.  Vaiko
sąmoningai suvokiamų prisiminimų sugrąžinimas padeda jam išvengti traumos fiksacijos (Castelli, 2013).

-„Norų skrynelė“. Šios užduoties metu siekiama išsiaiškinti vaiko svajones ir troškimus. Tai padeda vaikui palankioje šviesoje pamatyti
būsimą „aš“ ir atkurti geresnį savo vaizdą (Castelli, 2013).

Tyrimo etapai:

1.Klausimyno pateikimas prieš pradedant dirbti su vaiku (Nulis – T0).

2.Klausimyno pateikimas po N 11 sesijų, nukreiptų į atsparumo stiprinimą (Vienas – T1).

3.Klausimyno pateikimas po N 22 sesijų, nukreiptų į atsparumo stiprinimą (Du – T2).
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PIRMAS SKYRIUS: Palyginimas su kontroline grupe

Prievarta ir netinkamas elgesys yra traumuojančios patirtys, galinčios paveikti vaiko psichosocialinę gerovę. Siekdami ištirti trauminių

patirčių įtaką smurtą patyrusiems vaikams (poveikio grupė), palyginome juos su bendros populiacijos vaikų grupe (kontrolinė grupė).

Kontrolinė  grupė  buvo  sudaryta  atsižvelgiant  į  panašius,  kaip  ir  poveikio  grupė,  demografinius  duomenis  (amžius,  lytis,  klasė).

Kontrolinės grupės vaikai  mokėsi  įvairiose Vilniaus  miesto mokyklose. Duomenys rinkti  išsiuntus mokykloms kvietimus dalyvauti

tyrime. Tėvai kvietimus gavo el. sistemoje arba juos perdavė vaikai. Du psichologai susitiko su vaikais mokykloje ir padėjo jiems

atsakyti į klausimus. Tėvai, klausimus ir instrukcijas gavę iš vaikų voke, į klausimus atsakė namuose ir grąžino užklijuotus vokus. 

1.1. Sociodemografiniai duomenys

1.1.1. Vaiko globėjai

Grafikas nr. 1. Vaiko globėjai – poveikio grupė                                   Grafikas nr. 2. Vaiko globėjai – kontrolinė grupė

Aukščiau pateikti grafikai (nr. 1 ir 2) rodo vaikų globėjų pasiskirstymą poveikio ir kontrolinėse grupėse. Skirtingai nuo poveikio grupės, 

dauguma kontrolinės grupės vaikų gyvena su abiem savo tėvais. Duomenys rodo, jog kontrolinės grupės vaikų situacija šeimoje yra 

stabilesnė. 

RiRes – Resilience Research Unit, Università Cattolica del Sacro Cuore
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1.1.2. Šeima

Poveikio grupės šeimose matosi ryškūs skirtumai. 

Grafikas nr. 3. Šeima poveikio ir kontrolinėje grupėse.

Grafikas nr. 3 atskleidžia, kad tėvų patiriami iššūkiai yra didesni poveikio grupėje. Tiesa, mokytojams neatsakius į keletą klausimų, ne 

visa sociodemografinė informacija apie kontrolinę grupę buvo surinkta.  

1.1.3. Smurto rūšys

Grafikas  nr.  4  rodo  svarbiausias  vaikų  nurodytas

traumines  patirtis  poveikio  ir  kontrolinėje  grupėse.

Nors  kontrolinėje  grupėje  nepriežiūros  ir

psichologinio  smurto  rodikliai  -  gana  aukšti,

atitinkamai  13,8  %  ir  69  %,  skirtumai  tarp  grupių

trauminių patirčių - gana žymūs. 

Grafikas nr. 4. Smurto rūšys poveikio ir kontrolinėje grupėse. 

Grafikas nr. 5 rodo, kadtrauminių patirčių skirtumai tarp abiejų grupių yra ryškūs. 
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Grafikas nr. 5. Trauminės patirtys poveikio ir kontrolinėje grupėse.

1.1.4. Vaikų psichinė sveikata ir atsparumas

NERIMAS DEPRESIJA PYKTIS PTSS ATSIRIBOJIMAS

Poveikio grupė 6,69 7,72 6,93 10,00 7,57
Kontrolinė grupė 5,75 6,05 4,74 8,65 6,81

Bendras gyventojų
rodiklis

5,70 6,20 6,11 8,06 6,18

Lentelė nr. 1. Vaikų traumos simptomų lentelė poveikio ir kontrolinėje grupėse.

Traumuojančias patirtis išgyvenę vaikai dažnai pasižymi potrauminio streso sutrikimu ir kitais psichologiniais simptomais (padidėjęs

nerimas, depresija, pyktis, atsiribojimas). 

Lentelėje nr. 1 pateikti PTSS duomenys yra paimti iš Vaikų traumų simptomų lentelės. Kontrolinės grupės vidurkiai - labai panašūs į

bendrus gyventojų vidurkius, išskyrus pykčio rodiklį, kuris kontrolinėje grupėje yra mažesnis. 

Grafikas nr. 6. Vaikų traumų simptomų kreivės poveikio ir kontrolinėje grupėse.

Grafike nr. 6 pateikiamas grafinis grupių palyginimas pagal šiuos rodiklius: pyktis, depresija, PTSS ir atsiribojimas.

RiRes – Resilience Research Unit, Università Cattolica del Sacro Cuore
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Rezultatai rodo, kad visi poveikio grupės rodikliai PTSD skalėje yra aukšti. Be to, smurtą patyrę vaikai dažnai savo patirtį išreiškia per

bendravimą,  kuris  apima emocines ir  elgesio  problemas,  hiperaktyvumą ir  problemas  su  bendraamžiais.  Poveikio  grupės  vaikų

socialinis funkcionavimas yra labiau pažeistas nei kontrolinės grupės vaikų, išskyrus bendravimo su bendraamžiais sritį.  Prosocialus

(socialiai pageidaujamas) elgesys yra labiau išvystytas kontrolinėje vaikų grupėje (žr. lentelę nr. 2).

Problemos Emociniai
simptomai

Elgesio
problemos

Hiperaktyvumas Problemos si
bendraamžiais

Prosocialus
elgesys

Poveikio grupė 17,59 4,24 3,43 5,33 3,57 6,93
Kontrolinė

grupė
13,01 2,44 2,23 3,65 4,69 7,85

Lentelė nr. 2. Stipriosios ir silpnosios savybės poveikio ir kontrolinėse grupėse.

Grafikuose nr. 7 ir 8 lyginami socialinių problemų, emocinių simptomų, elgesio problemų rodikliai poveikio ir kontrolinėje grupėse. 

Grafikas nr. 7. Stipriųjų ir silpnųjų savybių bendroji kreivė.                                    Grafikas nr. 8. Stipriųjų ir silpnųjų savybių kreivės.

Be psichinės sveikatos, abiejose grupėse tirtas ir  atsparumo procesas. Vaikai ir paaugliai kontrolinėje grupėje (5–9 ir 10–17 metų

amžiaus) rodo didesnį atsparumo lygį visose kategorijose: individo, ryšio su globėju ir konteksto. Atitinkamai, globėjo nuomonė apie

vaiko atsparumą yra aukštesnė kontrolinėje nei poveikio grupėje (žr. lentelę nr. 3).

BENDRAS SKAIČIUS INDIVIDAS RYŠYS SU GLOBĖJU KONTEKSTAS

5–9 m. amžiaus
PAVYZDYS

53,42 23,15 16,04 15,23

5–9 m. amžiaus
KONTROLINĖ

GRUPĖ

60,68 26,28 17,16 17,92

10–17 m. amžiaus
PAVYZDYS

66,22 26,91 17,01 22,30

10–17 m. amžiaus
KONTROLINĖ

GRUPĖ

71,29 29,25 18,44 23,60

GLOBĖJŲ PAVYZDYS 65,95 26,19 18,04 21,71

GLOBĖJŲ
KONTROLINĖ

GRUPĖ 

74,64 30,16 20,09 24,39

Lentelė nr. 3. Vaikų ir paauglių atsparumo matavimo (CYRM) ir Geriausiai žinančio asmens (PMK) lentelė.
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Grafikai nr. 9, 10 ir 11 (žr. žemiau) rodo poveikio ir kontrolinėje grupių atsparumo lygį visose kategorijose.

Grafikas nr. 9. 5–9 metų amžiaus vaikų ir paauglių atsparumo matavimo priemonė (CYRM). 

Nedidelis  skirtumas  tarp  abiejų  grupių  visų  atsparumo klausimyno rodiklių  visuose etapuose  gali  būti  paaiškintas  tuo,  kad  tiek

poveikio, tiek kontrolinės grupės vaikai susiduria su gyvenimiškais sunkumais ir problemomis. Nepaisant to, svarbu pabrėžti,  jog

atsparumas nėra asmenybės bruožas, o procesas, kurį galima stiprinti ir palaikyti. Būtent šia prielaida ir yra paremta į atsparumo

stiprinimą nukreipta psichologinė pagalba vaikams. 

Grafikas nr. 10. 10–17 metų amžiaus vaikų ir paauglių 

atsparumo matavimo priemonė (CYRM).

RiRes – Resilience Research Unit, Università Cattolica del Sacro Cuore
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Grafikas nr. 11. Geriausiai žinančio asmens grafikas.

Apibendrinant galima teigti, jog prievarta ir netinkamas elgesys yra trauminės patirtys, kurios gali paveikti vaiko psichinę sveikatą

ir gerovę. Palyginus vaikus poveikio grupėje (smurto aukas) su vaikais kontrolinėje grupėje, paaiškėjo, jog vaikų psichinė sveikata ir

atsparumas buvo labiau pažeisti pirmojoje grupėje. Todėl labai svarbu didinti smurtą patyrusių vaikų atsparumą, stiprinant jų

vidinius gebėjimus, kurie padės įveikti traumines patirtis.
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ANTRAS SKYRIUS: Vaikų psichinė sveikata po Į ATSPARUMO STIPRINIMĄ 
NUKREIPTOS PSICHOLOGINĖS PAGALBOS

Šiame skyriuje palyginami trijų etapų: T0, T1 ir T2 duomenys. Bus mėginama atsakyti į klausimą: 

Kaip  pasikeitė  vaikų  psichinė  sveikata,  pasibaigus  bandomajai  Į  ATSPARUMO  STIPRRINIMĄ  NUKREIPTOS  PSICHOLOGINĖS

PAGALBOS programai?

2.1. Vaikų potrauminio streso sutrikimas

Smurtą patyrę vaikai dažnai pasižymi PTSS ir kitais psichologiniais simptomais: nerimu, depresija, atsiribojimu ir lytiniu smalsumu. 

Žemiau esanti lentelė (nr. 3) rodo pokyčius vaikuose su PTSS simptomais. Duomenys paimti iš vaiko/paauglio sudaryto Vaikų traumų

simptomų sąrašo (angl. TSCC).

NERIMAS DEPRESIJA PYKTIS PTSS ATSIRIBOJIMAS LYTINIS SMALSUMAS

T0 6,69 7,72 6,93 10,00 7,57 1,93
T1 5,25 5,79 5,51 7,69 6,38 1,62
T2 3,55 3,94 4,07 5,44 4,56 1,09

Lentelė nr. 4. Vaikų traumų simptomų lentelė (T0, T1 ir T2 duomenų palyginimas).

Į atsparumo stiprinimą nukreiptos psichologinės pagalbos tikslas – padidinti vaiko vidinį atsparumą, kuris jam padėtų įveikti trauminę

patirtį.  Remiantis  gautais  duomenimis,  matyti,  kad  pirmaisiais  bandomosios  programos  metais  ženkliai  sumažėjo  visų  šešių

trauminių simptomų rodikliai. Iš tiesų, kaip rodo Lentelė nr. 4, kai kuriais atvejais rodiklis sumažėjo perpus. 

Grafike nr. 12 lyginami vaikų traumų simptomai visuose trijuose etapuose. 

Grafikas nr. 12 pateikia Vaikų traumų simptomų kreives.

RiRes – Resilience Research Unit, Università Cattolica del Sacro Cuore
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Grafikas nr. 12 rodo ženkliai išaugusį didelės rizikos grupės vaikų pykčio rodiklį.

Kaip jau minėta aukščiau, vaikų traumų simptomų lentelėje  pykčio rodiklis didelės rizikos

vaikų  grupėje  pakilo.  Todėl  antrųjų  mokymų  metu  didžiausias  dėmesys  buvo  skiriamas

strategijoms,  kurios  leistų  terapeutams padėti  vaikams  suvaldyti  pyktį.  Iš  tiesų,  antrieji

mokymai parodė, jog pyktis kitiems ir pačiam sau yra vienas iš pagrindinių vaikų, patyrusių

seksualinį smurtą ir netinkamą elgesį, bruožų. Nesėkmingi bandymai suprasti vaikų istorijas

kelia sumaištį ir frustraciją, kurie gali pratrūkti pykčiu. Todėl labai svarbu, kad terapeutai

padėtų vaikui įvardyti savo patirtis ir taip užkirstų kelią skausmui bei pykčiui, kuriuos sukelia

blogi atsiminimai.   

Gauti duomenys rodo ryškų pykčio sumažėjimą tarp T0 ir T2 ir T1 ir T2 etapų. Tai reiškia, kad pagalbą svarbu pritaikyti atsižvelgiant į

kiekvieno vaiko konkrečius poreikius.   

2.2. Vaikų problemų įveikimo strategijos

Žemiau pateiktos diagramos (lentelė nr. 5 ir grafikas nr. 13) rodo pokyčius vaikų problemų įveikimo strategijose, paimtose iš Vaikų

problemų įveikimo strategijų lentelės, kurią užpildė vaikas/paauglys.

PROBLEMŲ
SPRENDIMAS

POZITYVUS
KOGNITYVINIS

MINČIŲ
PERTVARKYMAS

IŠSIBLAŠKYMO
STRATEGIJOS

VENGIMO
STRATEGIJOS

PAGALBOS
IEŠKANČIOS
STRATEGIJOS

T0 1,31 1,18 1,36 1,27 1,19
T1 1,30 1,165 1,278 1,288 1,134
T2 1,48 1,51 1,67 1,32 1,48

Lentelė nr. 5. Vaikų problemų įveikimo strategijų lentelė (angl. CCSC).

Palyginus T0 ir T1 duomenis, matyti nežymūs skirtumai visuose 

rodikliuose. Tačiau palyginus T0 ir T2 ir T1 ir T2 duomenis, pastebimas 

ženklus problemų įveikimo strategijų išaugimas, išskyrus vengimo 

rodiklio, kuris nėra laikomas patikima strategija. Tai rodo strategijų, 

padedančių vaikams sustiprinti problemų įveikimo įgūdžius, naudą. 

Grafikas nr. 13. Vaikų problemų įveikimo strategijų kreivės (CCSC).
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2.3. Vaikų socialinis funkcionavimas

Lentelė nr. 6 rodo vaikų socialinį funkcionavimą. Duomenys paimti iš  Galių ir sunkumų klausimyno (angl. SDQ), kurį užpildė vaikų

tėvai/globėjai.

Bendras skaičius Emociniai
simptomai

Elgesio
problemos

Hiperaktyvumas Problemos su
bendraamžiais

Prosocialus
elgesys

T0 17,59 4,24 3,43 5,33 3,57 6,93
T1 13,82 3,22 2,93 4,72 2,96 7,16
T2 10,76 2,41 2,05 4,15 2,13 7,51

Lentelė nr. 6. Galių ir sunkumų klausimyno lentelė.

Tyrimai rodo, kad smurtą ir netinkamą elgesį patyrę vaikai savo traumines patirtis parodo per elgesį. Todėl siekiant įvertinti smurto ir

netinkamo elgesio padarytą trauminį poveikį vaikui, būtina išsiaiškinti vaiko socialinį funkcionavimą. 

Grafikai nr. 14, 15, 16, 17, 18 ir 19 (žr. žemiau) rodo ryškų šoktelėjimą Emocinių simptomų, Elgesio problemų, Hiperaktyvumo ir

Problemų  su  bendraamžiais  kategorijose  ir  žymų  nukritimą  Prosocialaus  elgesio  kategorijoje.  Taigi,  pasibaigus  Į  ATSPARUMO

STIPRINIMĄ NUKREIPTOS PSICHOLOGINĖS PAGALBOS programai, vaikų savijauta pagerėjo ir sumažėjo psichinės sveikatos problemų.

Grafikas nr. 14. Galių ir sunkumų klausimyno savybių kreivė – bendras skaičius.   Grafikas nr. 15. Galių ir sunkumų klausimyno kreivė – emociniai simptomai.

RiRes – Resilience Research Unit, Università Cattolica del Sacro Cuore
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Grafikas nr. 16. Galių ir sunkumų klausimyno kreivė – elgesio problemos.  Grafikas nr. 17. Galių ir sunkumų klausimyno kreivė – hiperaktyvumas.

Grafikas nr. 18. Galių ir sunkumų klausimyno kreivė – problemos su bendraamžiais. Grafikas nr. 19. Galių ir sunkumų klausimyno kreivė – prosocialus elgesys. 

Gauti rezultatai rodo Į ATSPARUMO STIPRINIMĄ NUKREIPTOS PSICHOLOGINĖS PAGALBOS veiksmingumą stiprinant vaikų  vidinius

gebėjimus, t. y. emocijų atpažinimą ir jų tvarkymą, puoselėjant jų išorinius gebėjimus elgesio ir socialinių įgūdžių srityje. 
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2.4. Atsparumo užduotys

Lentelė nr. 7 rodo  vaikų rizikas ir apsaugančius veiksnius, prisiminimus apie praeitį ir ateities norus.  Duomenys gauti seminarų

metu.

Rizikos veiksniai Apsaugantys
veiksniai

Neigiami prisiminimai Teigiami
prisiminimai

Norai

T0 3,29 4,25 4,16 4,53 3,83
T2 3,18 4,49 4,34 4,80 3,91

Lentelė nr. 7. Vaikų rizikų ir apsaugančių veiksnių, prisiminimų apie praeitį ir ateities norų palyginimas (T0 – T2).

2.4.1. Rizikos ir apsaugantys veiksniai

Rizikos  veiksniai  sumažėjo  palyginus pirmojo ir  trečiojo  etapo duomenis,  atitinkamai,  T0:  3.29 ir  T2:  3.18 (žr.  grafiką  nr.  20),  o

apsaugantys veiksniai  išaugo: T0:  4.25 ir  T2:  4.49 (žr.  grafiką nr.  21).  Tai  rodo, kad,  apsaugantiems veiksniams nusvėrus rizikos

veiksnius, vaiko realybės suvokime įvyksta svarbūs pokyčiai. 

Grafikas nr. 20. „Užkluptas audroje“. Rizikos veiksniai, lyginant T0 ir T2 duomenis.  Grafikas nr. 21. „Užkluptas audroje“. Apsaugantys veiksniai, lyginant T0 ir T2 

duomenis. 

Nepaisant to, kaip rodo grafikas nr. 22, tokie rizikos veiksniai kaip „Smurtautojas“, „Prievarta“, „Bausmės“, „Grasinimai“, „Uždaros

erdvės“ ir „Melavimas“ sustiprėjo. Tai reiškia, kad, priešingai vengimo tendencijai, smurtą ir netinkamą elgesį patyrę vaikai sugeba

geriau atpažinti pagrindines grėsmes, kurios juos persekioja mintyse ir košmaruose. Iš tiesų, žmonių/vietų, tiesiogiai ar netiesiogiai

susijusių su patirta trauma, vengimas yra vienas iš pagrindinių PTSS simptomų. 

Grafikas nr. 22. „Užkluptas audroje“. Rizikos veiksniai, lyginant T0 ir T2 duomenis.

RiRes – Resilience Research Unit, Università Cattolica del Sacro Cuore
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Palyginus T0 ir T2 rizikos ir apsaugančius veiksnius, matyti rizikos veiksnių „Aš pats“ ir „Noras pasiduoti“ sumažėjimas (žr. grafiką nr.

23) ir tokių apsaugančių veiksnių kaip „Dievas“ ir „Aš pats“ išaugimas (žr. grafiką nr. 24).

Grafikas nr. 23. „Užkluptas audroje“. Rizikos veiksniai, lyginant T0 ir T2 duomenis. Grafikas nr. 24. „Užkluptas audroje“. Apsaugantys veiksniai, lyginant T0 ir T2 

duomenis.

Dalis antrųjų mokymų buvo skirti  technikoms, kurios galėtų padėti vaikui atkurti  teigiamą savojo „aš“ vaizdą. Trauminės patirtys

dažnai  pažeidžia  vaikų  „aš  vaizdą“,  jie  neretai  pradeda bijoti  savęs  pačių.  Vaiko pasaulyje apsigyvenę bejėgiškumo,  pasyvumo ir

viktimizacijos  jausmai  daro  poveikį  ir  jo  turimam  savęs  įvaizdžiui.  Todėl,  siekiant  „nuvalyti  veidrodį“,  yra  svarbu  didinti  vaiko

pasitikėjimą  savimi  ir  savigarbą,  padėti  jam  susikurti  kitokį  savęs  suvokimą.  Svarbų  vaidmenį,  vaikui  stiprinant  savo  vidinius

gebėjimus, gali suvaidinti tikėjimas. 

Teigiamo savęs įvaizdžio  stiprinimas padeda vaikui  atgauti  pasitikėjimą kitais.  Trečiojo  etapo duomenys rodo tokių apsaugančių

veiksnių kaip „Mokykla“, „Draugai“, „Psichologas“ ir „Globos namai“ išaugimą (žr. grafiką nr. 25). Šie rezultatai sutampa su vaiko

padidėjusiu noru ieškoti pagalbos, kaip viena iš problemų sprendimo strategijų, ir prosocialiu elgesiu. Tai taip pat rodo tokio darbo su

vaikais naudą – vaiko pasitikėjimo kitais ir motyvacijos apsaugoti kitus sugrąžinimą. Kaip teigia Vinka Jackson, tik meilė ir pagarba, tik

rūpinimasis kitu, kuris tiki tavimi, gali padėti nuvalyti veidrodį ir susigrąžinti kitokį savęs vaizdą.  

Grafikas nr. 25. „Užkluptas audroje“. Apsaugantys veiksniai, lyginant T0 ir T2 duomenis.

Vaiko suvokime sustiprėjo net ir šeimos, kaip apsaugančio veiksnio, vaidmuo. Iš tikrųjų, rizikos veiksnys „Šeimos netekimas“ žymiai

susilpnėjo (žr. grafiką nr. 26), o tokie apsaugantys veiksniai kaip „Motina“, „Tėvas“ ir „Kiti šeimos nariai“ sustiprėjo (žr. grafiką nr. 27).
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Grafikas nr. 26. „Užkluptas audroje“. Rizikos veiksnys „Šeimos netekimas“ (T0 ir T2 palyginimas).   Grafikas nr. 27. „Užkluptas audroje“. Apsauginiai veiksniai (T0 ir T2 palyginimas).

Rezultatas atspindi psichologinio darbo, kurio pagrindinis dėmesys yra šeimos ryšių sutvirtinimas, veiksmingumą:

1. Specialistai nurodo, kad dirbant su vaikų šeimomis, išryškėja problemos, kuomet tėvai neigia vaikui padarytą žalą ar patirtus
sunkumus;

2. Tyrimai rodo, kad vaikai, kurių tėvai neseniai išgyveno trauminius įvykius, pasižymi ryškesniais PTSS simptomais. Taip yra
todėl, kad traumas patyrę tėvai yra emociškai užsidarę: trauma užsklendžia žmogų ir gali trukdyti tėvams priartėti tiek prie
vaikų problemų, tiek prie jų stipriųjų savybių.

Todėl  tėvų įtraukimas į  psichoterapijos procesą padeda jiems emociškai  priartėti  prie savo vaikų ir  sukurti  savo,  kaip vaikus

apsaugančių globėjų, įvaizdį. Antrųjų mokymų metu buvo pasiūlyti keli šeimos ryšius sutvirtinantys metodai.

2.4.2. Vaikų prisiminimai

Rezultatai rodo, kad pakilo tiek vaikų neigiamų (T0: 4.16 ir T2: 4.34), tiek teigiamų prisiminimų (T0: 4.53 ir T2: 4.8) rodikliai  (žr.

grafikus nr. 28 ir 29). Trauma dažnai daro poveikį vaiko atsiminimams, ypač tais atvejais, kai pasikartoję simptomai įsirėžė į vaikų

atmintį ir užkirto kelią teigiamiems prisiminimams. Be to, emocinis traumos vengimas dažnai leidžia vaikams nejausti ir negalvoti apie

trauminį įvykį. Rezultatai rodo, jog tyrimo pabaigoje vaikų neigiamų prisiminimų skaičius apie „Patirtį  su smurtautoju“, „Liūdesį“,

„Psichologinę traumą“ ir „Patyčias“ padidėjo (žr. grafiką nr. 30). Vaiko gebėjimas prisiminti trauminius įvykius, siejamas su jo gebėjimu

suvokti savo trauminę patirtį, yra laikomas ypatingai stipriu veiksniu atsparumo didinimo procese.

Grafikas nr. 28. „Chronologija“. Neigiami prisiminimai (T0 ir T2 palyginimas).Grafikas nr. 29.  „Chronologija“. Teigiami prisiminimai (T0 ir T2 palyginimas). 

RiRes – Resilience Research Unit, Università Cattolica del Sacro Cuore
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Didesnis  teigiamų  prisiminimų,  susijusių  su  „Aš  pats“,  „Šeima“,

„Mokykla“ ir „Draugais“, skaičius rodo vaiko gebėjimą „prieiti“ prie

jam  malonių  prisiminimų  (žr.  grafiką  nr.  31).  Vaiko  prisiminimų

fiksavimas  ties  vidiniais  („aš“)  ir  išoriniais  veiksniais  (šeima,

mokykla ir draugai) yra susijęs su atsparumo konstravimu, kuris yra

apibrėžiamas kaip vidinių ir išorinių gebėjimų sutelkimas, siekiant

įveikti problemas. 

Grafikas nr. 30. „Chronologija“. Neigiami prisiminimai (T0 ir T2 palyginimas).

Nepaisant nedidelio vaikų atsiminimų apie dienos centrus/globos namus

sumažėjimo, šios įstaigos išlieka svarbios didinant vaikų atsparumą. 

Grafikas nr. 31. „Chronologija“. Teigiami prisiminimai (T0 ir T2 palyginimas). 

2.4.3. Vaikų norai

Galiausiai, tyrimo pabaigoje išaugo ir vaikų norų rodiklis, atitinkamai – T0: 3.83 ir T2: 3.91. Rezultatai rodo,  jog vietoj to, kad užstrigtų

trauminėje patirtyje, vaikai sustiprino gebėjimą projektuoti teigiamą savo ateitį. 

Grafikas nr. 32. „Norų skrynelė“ (T0 ir T2 palyginimas).
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Didžioji  dalis  vaikų  norų  yra  susiję  su  jų  pačių  ateitimi:  mokslais,  būsimu  darbu,  laimingu  asmeniniu  gyvenimu  ir  savo  šeimos

sukūrimu (rodiklis „Būsimoji šeima“). Kai kurie norai susiję su jų tikrąja šeima (žr. grafiką nr. 33). Rezultatai patvirtina mintį, jog šeimą

vaikai suvokia kaip apsaugantį veiksnį. 

Grafikas nr. 33. „Norų skrynelė“ (T0 ir T2 palyginimas). 

Pirmojo etapo metu (T0) „Teisingumą“ vaikai suvokė kaip priešą.  Šio rodiklio išaugimas kitame etape (T2) rodo padidėjusį  vaikų

pasitikėjimą teisingumu.  

Be to, šiek tiek išaugo rodiklis „Mano/kitų atsigavimas po traumos“. Tai rodo, koks svarbus yra specialistų darbas su vaikais, didinant

jų motyvaciją įveikti trauminius simptomus ir išgyti. 

2.5. Vaikų atsparumas

Vaikų atsparumas buvo tiriamas pagal Vaikų ir paauglių atsparumo matavimo priemonę (CYRM) – klausimyną, kurį užpildė vaikai (5-9

metų amžiaus) ir paaugliai (10-19 metų amžiaus).

2.5.1 5-9 metų amžiaus vaikų atsparumas

BENDRAS SKAIČIUS INDIVIDAS RYŠYS SU GLOBĖJU KONTEKSTAS

T0 53,42 23,15 16,04 15,23

T1 55,78 24,30 16,18 15,70

T2 54,52 26,48 16,16 16,44

    

Lentelė nr. 8. Vaikų ir paauglių atsparumo matavimo priemonė.
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Grafikas nr. 34. Vaikų ir paauglių atsparumo matavimo kreivė. Bendro skaičiaus rodiklis.    Grafikas nr. 35. Vaikų ir paauglių atsparumo matavimo kreivė. Individo rodiklis.

Grafikas nr. 36. Vaikų ir paauglių atsparumo matavimo kreivė. Ryšio su globėju rodiklis. Grafikas nr. 37. Vaikų ir paauglių atsparumo matavimo kreivė. Konteksto 

rodiklis.

Duomenų analizė  rodo  žemą Vaikų  ir  paauglių  (5–9 metų amžiaus)  atsparumo matavimo priemonės patikimumo lygį.  Iš  tiesų,

palyginus šios priemonės rezultatus visuose trijuose etapuose (1 (T0), 2 (T1) ir 3 (T3)), atsirado neatitikimų su rezultatais, gautais

panaudojus kitas priemones. Visų pirma, palyginus T1 ir T2 etapus, sumažėjo vidutinis bendrasis atsparumo (grafikas nr. 34) ir ryšio su

globėju rodikliai (grafikas nr. 36). Bendro atsparumo sumažėjimas prieštarauja vaikų psichinės sveikatos pagerėjimui, kai sumažėja

PTSS ir socialiniai sutrikimai ir sustiprėja traumos įveikimo strategijos. Be to, praktinių užduočių metu gautų duomenų analizė rodo,

kad, palyginus T0 ir T2 rezultatus, daugiau vaikų abu tėvus laiko apsaugančiais veiksniais. Rezultatai taip pat rodo teigiamų atsiminimų

ir norų, susijusių su šeima, išaugimą.

Todėl iškilo būtinybė sukurti naują atsparumo klausimyną 5–9 metų vaikams.

2.5.2 10–17 metų amžiaus paauglių atsparumas

BENDRAS SKAIČIUS INDIVIDAS RYŠYS SU GLOBĖJU KONTEKSTAS

T0 66,22 26,91 17,01 22,30

T1 69,60 28,19 18,08 23,33

T2 70, 80 29,17 18,70 23,49

Lentelė nr. 9. Vaikų ir paauglių (10–17 metų amžiaus) atsparumo matavimo priemonė.
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Trečiojo etapo duomenų analizė (T2) rodo, kad T2 etape žymiai padidėjo visų rodiklių vidutinis balas, tai reiškia, kad bandomosios Į

ATSPARUMO STIPRINIMĄ NUKREIPTOS PSICHOLOGINĖS PAGALBOS programos pabaigoje paauglių atsparumo lygis išaugo.

Grafikas nr. 38. Vaikų ir paauglių (10–17 metų amžiaus) atsparumo matavimo kreivė. Bendro skaičiaus rodiklis. Grafikas nr. 39. Vaikų ir paauglių (10–17 metų amžiaus) 

atsparumo matavimo kreivė. Individualus rodiklis.

Grafikas nr. 40. Vaikų ir paauglių (10–17 metų amžiaus) atsparumo matavimo kreivė. Ryšio su globėju rodiklis. Grafikas nr. 41. Vaikų ir paauglių (10–17 metų amžiaus) 

atsparumo matavimo priemonė. Konteksto rodiklis.

Psichologai  ne kartą atkreipė dėmesį  į  tai,  kad  ši  priemonė tik iš  dalies  atspindi  atsparumo didinimą.  Visų pirma,  joje  trūksta

elementų, susijusių su smurtą ir netinkamą elgesį patyrusių vaikų atsparumu. Todėl pirmųjų ir antrųjų mokymų metu terapeutai,

vadovaujami  „RiRes“  komandos,  išskyrė  naujus  elementus,  reikalingus  įveikti  smurto,  prievartos  ir  netinkamo  elgesio  patirtis

atsparumo procese.

Remdamasi terapeutų suformuluotais naujais elementais 5–9 metų vaikams ir 10–17 metų paaugliams, „RiRes“ komanda sukūrė du

naujus atsparumo klausimynus. Jie aprašyti trečiame skyriuje.

RiRes – Resilience Research Unit, Università Cattolica del Sacro Cuore
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TREČIAS SKYRIUS: ATSPARUMO KLAUSIMYNO sukūrimas

Kodėl reikia naujų atsparumo klausimynų?

Pagrindinis projekto tikslas – sukurti atsparumo klausimyną vaikams, tapusiems smurto ir netinkamo elgesio aukomis. Ši priemonė

gali padėti specialistams įgyvendinant vaikų atsparumo padidinimo etapus, t. y. įvardijant, suprantant ir sustiprinant tuos veiksnius,

kurie šiame procese atlieka pagrindinį vaidmenį.

Mes pradėjome naudoti trijų versijų „Atsparumo klausimyną“ (angl. Resilience Scale, CYRM) – vaikų, jaunimo ir globėjų. Klausimynas

buvo išbandytas visose trijose grupėse. Gauti duomenys leido nustatyti kiekvienos versijos stipriąsias ir silpnąsias puses, išdėstytas

pirmojoje ir antrojoje ataskaitose. Pastebėta:

1. Žemas „Atsparumo klausimyno 5–9 metų amžiaus vaikams“ patikimumo lygis. Konkrečiai:

 Statistinė analizė parodė, kad priemonė neatitinka daugelio tyrime naudojamų klausimų;

 Vaikams sunku suprasti ir atsakyti į daugelį klausimų, nes, norint į kai kuriuos jų atsakyti, reikia, kad vaikas suvoktų
savo emocijas ir jausmus; dar kiti klausimai netiksliai suformuluoti. 

2. Tiek 5–9 metų vaikams, tiek 10–17 metų paaugliams skirti klausimynai tik iš dalies atspindi atsparumo didinimo procesą. Jiems
trūksta konkrečių elementų, padedančių padidinti vaikų, tapusių smurto ir netinkamo elgesio aukomis, atsparumą.

3. Abiejuose klausimynuose yra elementų, kurie neatitinka Lietuvos realybės.

4. Klausimynas „Geriausiai žinantis asmuo“, kurį pildė vaikų tėvai/globėjai pasirodė esantis nepatikimas.  Rezultatai parodė didelį
atotrūkį tarp to, kaip vaiko gerovę bei išteklius mato globėjai ir patys vaikai. 

Klausimų formulavimas

Psichologų  paprašėme,  kad  jie,  remdamiesi  savo  patirtimi  taikant  į  atsparumo stiprinimą nukreiptą  programą,  skirtą  smurtą  ir

netinkamą elgesį patyrusiems vaikams, pasiūlytų labiau patikimus elementus, padėsiančius sukurti naują veiksmingesnį atsparumo

klausimyną. Suskirsčius dalyvius į grupes, kiekviena grupė gavo po trijų skirtingų spalvų lipnių lapelių pakuotes – po vieną spalvą

kiekvienam atsparumo proceso matmeniui: individui, globėjui ir kontekstui.

Atsparumo matmuo: 

1. Individo;

2. Globėjo;

3. Konteksto. 

Specialistų paprašyta atsakyti:

Kokie konkretūs gebėjimai padėjo ar šiuo metu padeda jūsų pacientams įveikti sunkumus ir įgalinti jų atsparumo procesą?
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Ant lentos buvo priklijuoti konkretūs gebėjimai, suskirstyti į tris grupes: individas, globėjas ir kontekstas – abiem amžiaus grupėms.

Terapeutai paprašyti pasidalinti mintimis, kokį vaidmenį gebėjimai vaidina dirbant su pacientais atsparumo padidinimo procese.

RiRes – Resilience Research Unit, Università Cattolica del Sacro Cuore
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Toliau  pateikiamose  diagramose  (nr.  42  ir  43)  rasite  terapeutų  išskirtus,  5–9  metų  ir  10–17  metų  amžiaus  grupėms būdingus

gebėjimus, suskirstytus į tris grupes: individo, globėjo ir konteksto.

5–9 metų amžiaus VAIKAS

Grafikas nr. 42. Terapeutų išskirti 5–9 metų amžiaus vaikų gebėjimai
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10–17metų amžiaus PAAUGLYS

Grafikas nr. 43. Terapeutų išskirti 10–17 metų amžiaus vaikų gebėjimai

RiRes – Resilience Research Unit, Università Cattolica del Sacro Cuore
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Naujo klausimyno sukūrimas

Remdamiesi įvardytais gebėjimais, terapeutai suformulavo naujus atsparumo  elementus.

Siekiant  įvertinti  pirmojo  ir  antrojo  mokymų  metu  suformuluotų  atsparumo  elementų  pagrįstumą  ir  patikimumą,  su  vaikais  ir

paaugliais  atlikta keletas  statistinių  tyrimų.  Siekiant  kuo geresnio rezultato,  patikrintos  platinimo funkcijos,  elementų tarpusavio

koreliacija,  faktų  analizė  ir  Cronbacho  alfa.  Nauja  priemonė  palyginta  ir  su  ankstesniu  Vaikų  ir  paauglių  atsparumo  matavimo

klausimynu.

Sukurti du nauji klausimynai: Smurtą patyrusių vaikų atsparumo skalė – Vaiko versija (angl. Resilience Abuse and Maltreatment Scale

– Child Version, arba RAMS-C) ir Smurtą patyrusių vaikų atsparumo skalė – Paauglio versija (angl. Resilience Abuse and Maltreatment

Scale – Youth Version, arba RAMS-Y). Juos rasite šios studijos gale. Toliau pateikiame išsamų abiejų klausimynų aprašymą.

3.1. RAMS-C (Smurtą patyrusių vaikų atsparumo skalė – Vaiko versija)

Naujasis klausimynas padalintas į 4 dalis: INDIVIDO, RYŠIO, PAGALBOS IEŠKOJIMO ir PROSOCIALAUS ELGESIO.

Pirmosios  dvi  klausimyno  dalys  apima  bendrus  aspektus,  susijusius  su  atsparumo  procesu.  INDIVIDO  dalyje  rasite  klausimus,

susijusius su vidiniais vaiko gebėjimais, kurie vaidina pagrindinį vaidmenį atsparumo procese. RYŠIO dalis apima reikšmingus tiek

šeimos, tiek kontekstinius gebėjimus.

Papildomos dvi dalys – PAGALBOS IEŠKOJIMO ir  PROSOCIALAUS ELGESIO – skirtos konkretiems aspektams, atliekantiems svarbų

vaidmenį vaikų, tapusių smurto ir netinkamo elgesio aukomis, atsparumo didinimo procese. Iš tikrųjų viena iš pagrindinių smurto

pasekmių yra vaiko pasitikėjimo kitais žmonėmis praradimas, nuolatinis jausmas, jog gresia pavojus ir jautimasis visiškai nesaugiu.

Tačiau  tuo  pat  metu  pagrindinė  atsparumo  didinimo  proceso  dalis  yra  akistata  su  kitu  žmogumi,  kuris  gali  sugrąžinti  vaikui

pasitikėjimą  kitais  žmonėmis,  jausmą,  kad  jis  yra  mylimas  ir  saugomas.  Abi  klausimyno  dalys  –  PAGALBOS  IEŠKOJIMO  ir

PROSOCIALAUS ELGESIO – apibūdina vaiko sugebėjimą susigrąžinti  pasitikėjimą kitais  žmonėmis ir  žinojimą, jog kiti  žmonės gali

padėti.

Daugeliu atvejų vaikams, tapusiems smurto ir netinkamo elgesio aukomis, yra sunku paprašyti pagalbos. Jie vengia kontakto su kitais

žmonėmis, nes nenori dar kartą būti išduoti ar sužeisti. Tuo pačiu metu jie nori įveikti skausmą ir atgauti ramybę, kurios nusipelnė visi

vaikai. Todėl pagalbos ieškojimas yra pagrindinis veiksnys, padedantis vaikui įveikti trauminius smurto padarinius ir pačią traumą.

Prosocialaus elgesio stiprinimas taip pat yra svarbus vaiko, patyrusio smurtą ir netinkamą elgesį, atsparumo procese. Daugeliu atvejų

tokie vaikai pyksta ant savęs ir viso pasaulio, jie jaučiasi blogai dėl poreikio būti pripažintiems ir mylintiems savo šeimos narių. Jiems

būdingas nekontroliuojamas noras  išlieti savo pyktį ant kitų, nenoras dar kartą išgyventi pažeidžiamumo ir bejėgiškumo jausmus.

Naujo  teigiamo pasaulio  vaizdo  susikūrimas  yra  pagrindinė  prielaida,  padedanti  įveikti  destruktyvų  pyktį.  Kaip  pastebėjo  Vinka

Jackson: „Tik meilė ir pagarba, tik rūpinimasis kitu, kuris tiki tavimi, gali padėti nuvalyti veidrodį ir susigrąžinti kitokį savęs vaizdą.“  

Klausimyną sudaro 20 klausimų. Atsakyti galima trejopai pagal Likerto sistemą: NIEKADA / RETAI – KARTAIS – DAŽNAI / VISADA.

Klausimai nr. 10 ir 13 yra apversti.

Pirmas veiksnys: INDIVIDAS

16. Ar pirmąkart nepasisekus, bandai iš naujo?

7. Ar tau sunku suprasti, kas daro tave laimingu/-a?

18. Ar tau patinka leisti laiką su savo draugais?

4. Kaip dažnai žaidi?
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1. Ar sportuoji/žaidi žaidimus/užsiimi kita smagia veikla?

Antras veiksnys: RYŠYS

17. Ar leidi laiką su geriausiu draugu/geriausia drauge?

5. Ar, susidūręs/-usi su problema, turi, kas tau padėtų ją išspręsti?

15. Ar pasidalijus problema su kitais žmonėmis padeda ją išspręsti?

12. Ar veiki ką nors smagaus su savo tėvais (iškylaujate, sportuojate, žaidžiate žaidimus...)?

3. Ar, iškilus problemai šeimoje, ją aptariate visi kartu?

11. Ar gali pasitikėti savo tėvais?

19. Jei iškyla problema, ar gali apie ją pasikalbėti su šeimos nariais?

9. Ar tavo globėjai pastebi tavo gerą elgesį?

20. Ar turi gyvūnų, kuriuos myli (kuriais rūpiniesi)?

Trečias veiksnys: PAGALBOS IEŠKOJIMAS

8. Ar prašai pagalbos, kai jos prireikia?

14. Ar žinai, kur sulaukti saugios pagalbos šeimoje ar už jos ribų?

10. Ar tave erzina kitų žmonių pagalba? Apversta!

Ketvirtas veiksnys: PROSOCIALUS ELGESYS

6. Ar tau patinka padėti kitiems?

13. Ar žmonės veikia prieš tave? Apversta!

2. Ar būdamas su kitais žmonėmis jautiesi gerai?

3.2. RAMS-Y ( Smurtą patyrusių vaikų atsparumo skalė – Paauglio versija)

Naujasis  klausimynas  padalintas  į  5  dalis:  INDIVIDO,  ŠEIMOS/GLOBĖJO,  KONTEKSTO,  PAGALBOS  IEŠKOJIMO  ir  SOCIALINĖ

ORIENTACIJA.

Pirmosios  trys  dalys  apima bendrus klausimus,  susijusius  su  atsparumo procesu.  INDIVIDO dalis  apima klausimus,  susijusius  su

vidiniais  gebėjimais,  kurie  atlieka  pagrindinį  vaidmenį  formuojant  vaiko  atsparumą.  Palyginus  su  ta  pačia  vaiko  versijos  dalimi,

nesunku  pastebėti  elementus,  susijusius  su  aktyvumu;  tai  atitinka  paauglių  amžių,  kuriame  asmeninių  gebėjimų  ugdymas  yra

laikomas  svarbiausiu  dalyku.  Vaikų,  nukentėjusių  nuo  smurto,  pasyvumo  ir  viktimizacijos  jausmas  dažnai  užgožia  asmeninius

gebėjimus.  Skirtingai  nei  vaiko,  paauglių versijoje  ryšio  dalis  sudaryta  iš  dviejų  dalių:  ŠEIMOS/GLOBĖJO ir  KONTEKSTO.  ŠEIMOS/

GLOBĖJO dalis apima vaiko suvokimą, koks yra apsaugantis šeimos vaidmenį, ir tėvų gebėjimą spręsti savo problemas. KONTEKSTO

dalis atspindi, kokį svarbų vaidmenį įveikiant patirtą smurtą paaugliui vaidina mokykla ir dvasingumas.

Dvi likusios dalys – PAGALBOS IEŠKOJIMO ir SOCIALINĖ ORIENTACIJA – apžvelgia aspektus, kurie atlieka pagrindinį vaidmenį smurtą ir

netinkamą elgesį patyrusių paauglių atsparumo didinimo procese. Kalbant apie vaikams skirtą klausimyną, PAGALBOS IEŠKOJIMO

dalis  pasirodė  esanti  esminis  veiksnys,  padedantis  smurto  aukoms  įveikti  traumą.  Dalis  SOCIALINĖ  ORIENTACIJA  atspindi

individualizaciją – paauglių vystymosi etapą, kai stengiamasi atsiskirti nuo tėvų ir užmegzti socialinius santykius su bendraamžiais ir
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suaugusiais. Todėl bendravimo įgūdžiai vaidina pagrindinį vaidmenį smurtą patyrusių paauglių atsparumo procese.

Klausimyną sudaro 20 klausimų. Atsakyti galima trejopai pagal Likerto sistemą: NIEKADA – RETAI – KARTAIS – DAŽNAI – VISADA.

Klausimai nr. 3, 7, 11 ir 12 yra apversti.

Pirmas veiksnys: INDIVIDAS

1. Aš žinau, ką sugebu atlikti gerai.

15. Aš esu smalsus/-i.

18. Tikiu, kad viskas bus gerai.

4. Man patinka dalyvauti mokyklinėje veikloje.

19. Aš dalyvauju smagioje popamokinėje veikloje.

Antras veiksnys: ŠEIMA / GLOBĖJAS

14. Aš galiu paprašyti savo tėvų/globėjų pagalbos.

16. Jaučiuosi esąs svarbus/-i savo tėvams/globėjams.

10. Mano tėvai/globėjai sugeba susitvarkyti su savo problemomis.

13. Aš turiu gražių prisiminimų apie savo šeimą.

6. Aš jaučiuosi saugus/-i namuose.

Trečias veiksnys: KONTEKSTAS

5. Man svarbu būti mokykloje.

8. Susidūrus su problemomis, mano mokytojas supranta ir remia mane.

9. Dvasingumas man yra stiprybės šaltinis.

Ketvirtas veiksnys: PAGALBOS IEŠKOJIMAS

17. Aš žinau, kur – šeimoje ar už jos ribų – galiu sulaukti patikimos pagalbos.

3. Mane erzina kitų žmonių pagalba. Apversta!

Penktas veiksnys: SOCIALINĖ ORIENTACIJA

11. Man sunku bendrauti su savo bendraamžiais. Apversta!

7. Man sunku bendrauti su suaugusiais. Apversta!

12. Man atrodo, kad žmonės veikia/yra nusiteikę prieš mane. Apversta!

20. Būdamas/-a su kitais žmonėmis jaučiuosi gerai.

2. Turiu draugų, su kuriais galiu dalintis dalykais.
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3.3. Išvados: trūkumai ir perspektyvos

Nauji  atsparumo  klausimynai  (RAMS-C  ir  RAMS-Y)  atspindi  smurtą  patyrusių  vaikų  ir  paauglių  atsparumo  stiprinimo  proceso

ypatumus. Nepaisant abiejų klausimynų panašumų, kiekvienas iš jų įgalina konkrečius gebėjimus, reikalingus stiprinant Lietuvos vaikų

ir paauglių, tapusių smurto ir netinkamo elgesio aukomis, atsparumą.

Vis dėlto svarbu pabrėžti, kad dėl mažo pavyzdžių ir trečiame etape gautų atsakymų skaičiaus, ypač 5–9 metų amžiaus vaikų grupėje,

reikia atlikti papildomus tyrimus, siekiant įsitikinti abiejų klausimynų nauda.
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IŠVADOS

Apibendrinant galima teigti, kad smurtas ir netinkamas elgesys yra tos trauminės patirtys, kurios gali turėti įtakos vaiko psichinei

sveikatai ir gerovei. Palyginus vaikų, patyrusių smurtą ir netinkamą elgesį (poveikio grupė), rezultatus su kontrolinės grupės vaikų

rezultatais, daugiau teigiamų pokyčių psichinėje sveikatoje ir atsparumo įgūdžiuose pastebėta poveikio grupėje. Dėl šios priežasties

yra  itin  svarbu skatinti  vaikų,  nukentėjusių  nuo  smurto  ir  netinkamo elgesio,  atsparumo procesą,  sustiprinant  konkrečius  jų

gebėjimus, kurie padės jiems pasirengti ir įveikti patirtas traumas.

ATSPARUMO  DIDINIMO  TERAPIJA  pasirodė  esanti  veiksminga,  skatinant  pacientų  gerovę  ir  mažinant  jų  psichinės  sveikatos

problemas.  Rezultatai  parodė, kad pirmaisiais  bandomosios programos „Į  atsparumo stiprinimą nukreipta psichologinė pagalbą“

metais ženkliai sumažėjo visi trauminiai simptomai (nerimas, depresija, pyktis, PTSS, atsiribojimas)  ir socialinių įgūdžių problemos, t.

y. emociniai simptomai, elgesio problemos, hiperaktyvumas ir problemos su bendraamžiais. Be to, gerokai sustiprėjo prosocialus

elgesys,  teigiamos  įveikimo  strategijos  ir  atsparumo  kokybiniai  rodikliai:  apsaugantys  veiksniai,  gebėjimas  apmąstyti  neigiamas

patirtis ir pasitelkti teigiamus atsiminimus bei gebėjimas įsivaizduoti save palankioje šviesoje ateityje.

Be to, rezultatai patvirtina, kaip yra svarbu organizuoti papildomus mokymus, orientuotus į konkrečius poreikius, išryškėjusius po

pirmųjų  mokymų.  Iš  tiesų  tolesni  tyrimai,  kuriais  buvo  siekiama  įvertinti  vaikų  psichinę  sveikatą  ir  gerovę,  paskatino  įvardyti

konkrečius atsparumo didinimo proceso aspektus, kuriuos reikia toliau nagrinėti ir stiprinti. Antrųjų mokymų metu specialistai dirbo

trijose pagrindinėse srityse:

-ŠEIMOS SRITIS. Specialistai diskutavo apie tėvų/globėjų dalyvavimą psichoterapijos procese ir tinkamo bendravimo tarp

tėvų/globėjų ir vaiko skatinimą.

-SOCIALINĖ SRITIS. Specialistai supažindinti su metodais, kurie padeda vaikams stiprinti savo socialinius įgūdžius, ieškant

strategijų, kaip įveikti bendravimo sunkumus.

-INDIVIDO  SRITIS.  Specialistai  mokėsi,  kaip  padėti  vaikams  atkurti  teigiamą  savo  įvaizdį.  Visų  pirma  jie  susipažino  su

atsparumo didinimo strategijomis, kurios gali padėti jų pacientams įveikti sudėtingas patirtis.

 Tyrimų duomenys rodo, jog po trečiojo etapo pacientų gerovė pagerėjo visose trijose srityse.

Galiausiai norisi pabrėžti atsparumo didinimo, pritaikyto nuo smurto nukentėjusiems vaikams, klausimyno svarbą. Atsparumas yra

konstruktas su jam būdingais konkrečiais elementais, susijusiais su žmogaus patirtu trauminiu įvykiu. Atsižvelgiant į tai, abu nauji

klausimynai – RAMS-C ir RAMS-Y – išskiria bendruosius atsparumo proceso aspektus (individo, ryšio, šeimos/globėjo ir konteksto) bei

dalis,  kurios  yra  ypač  svarbios  smurtą  patyrusiems  vaikams  ir  paaugliams  (pagalbos  ieškojimas,  prosocialus  elgesys  ir  socialinė

orientacija). Norint įsitikinti naujų klausimynų nauda ir įvardyti tarpkultūrinius atsparumo didinimo aspektus, bus reikalingi tolesni

tyrimai.  Abiejų  klausimynų  pritaikymas  įvairiose  šalyse  leis  išgryninti  konkrečios  kultūros  ir  universalius  elementus/matmenis,

būdingus smurto ir netinkamo elgesio aukomis tapusiems vaikams ir paaugliams.
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PRIEDAI

Smurtą patyrusių vaikų atsparumo skalė – Vaiko versija 

(RAMS-C)

Smurtą patyrusių vaikų atsparumo skalė – Paauglio versija 

(RAMS-Y)
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VARDAS:......................................................                                                                                  DATA:.............................

GIMIMO DATA:...........................................

RAMS-C

Smurtą patyrusių vaikų atsparumo skalė – Vaiko versija

Atsakydamas/-a į klausimus, nuspalvink gėlę, kuri atitinka tavo atsakymą. 

Pasirink iš trijų galimų atsakymų: NIEKADA / RETAI – KARTAIS – DAŽNAI / VISADA 

NIEKADA/ 

RETAI

KARTAIS DAŽNAI/ 

VISADA 

1. Ar sportuoji/žaidi žaidimus/užsiimi kita smagia veikla?

2. Ar būdamas su kitais žmonėmis jautiesi gerai?

3. Ar, iškilus problemai šeimoje, ją aptariate visi kartu?

4. Kaip dažnai žaidi?

5. Ar susidūręs/-usi su problema, turi, kas tau padėtų ją išspręsti?

6. Ar tau patinka padėti kitiems?

7. Ar tau sunku suprasti, kas daro tave laimingu/-a?

8. Ar prašai pagalbos, kai jos prireikia?

9. Ar tavo globėjai pastebi tavo gerą elgesį?

10. Ar tave erzina kitų žmonių pagalba?

11. Ar gali pasitikėti savo tėvais?

12. Ar veiki ką nors smagaus su savo tėvais (iškylaujate, sportuojate, žaidžiate 

žaidimus...)?

13. Ar žmonės veikia prieš tave?
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14. Ar žinai, kur sulaukti saugios pagalbos šeimoje ar už jos ribų?

15. Ar pasidalijus problema su kitais žmonėmis padeda ją išspręsti?

16. Jei pirmąkart nepasiseka, ar bandai iš naujo?

17. Ar leidi laiką su geriausiu draugu/geriausia drauge?

18. Ar tau patinka leisti laiką su savo draugais?

19. Jei iškyla problema, ar gali apie ją pasikalbėti su šeimos nariais?

20. Ar turi gyvūnų, kuriuos myli (kuriais rūpiniesi)?
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VARDAS:......................................................                                                                                  DATA:.............................

GIMIMO DATA:...........................................

RAMS-Y

Smurtą patyrusių vaikų atsparumo skalė – Paauglio versija

Kuris teiginys geriausiai atitinka tavo atsakymą? Kiekviename teiginyje apvesk tik vieną atsakymą.

Pasirink iš trijų galimų atsakymų: NIEKADA – RETAI – KARTAIS – DAŽNAI – VISADA 

NIEKADA RETAI KARTAIS DAŽNAI VISADA

1. Aš žinau, ką sugebu atlikti gerai. 1 2 3 4 5

2. Turiu draugų, su kuriais galiu dalintis dalykais. 1 2 3 4 5

3. Mane erzina kitų žmonių pagalba. 1 2 3 4 5

4. Man patinka dalyvauti mokyklinėje veikloje. 1 2 3 4 5

5. Man svarbu būti mokykloje. 1 2 3 4 5

6. Aš jaučiuosi saugus/-i namuose. 1 2 3 4 5

7. Man sunku bendrauti su suaugusiais. 1 2 3 4 5

8. Susidūrus su problemomis, mano mokytojas supranta ir remia 

mane.
1 2 3 4 5

9. Dvasingumas man yra stiprybės šaltinis. 1 2 3 4 5

10. Mano tėvai/globėjai sugeba susitvarkyti su savo problemomis. 1 2 3 4 5

11. Man sunku bendrauti su savo bendraamžiais. 1 2 3 4 5

12. Man atrodo, kad žmonės veikia/yra nusiteikę prieš mane. 1 2 3 4 5

13. Aš turiu gražių prisiminimų apie savo šeimą. 1 2 3 4 5

14. Aš galiu paprašyti savo tėvų/globėjų pagalbos. 1 2 3 4 5
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15. Aš esu smalsus/-i. 1 2 3 4 5

16. Jaučiuosi esąs svarbus/-i savo tėvams/globėjams. 1 2 3 4 5

17. Aš žinau, kur – šeimoje ar už jos ribų – galiu sulaukti patikimos

pagalbos.
1 2 3 4 5

18. Tikiu, kad viskas bus gerai. 1 2 3 4 5

19. Aš dalyvauju smagioje popamokinėje veikloje. 1 2 3 4 5

20. Būdamas/-a su kitais žmonėmis jaučiuosi gerai. 1 2 3 4 5
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