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Anotacija
Mokslinė problema. Atsparumo traumai reiškinys pradėtas nagrinėti pozityviojoje psi
chologijoje palyginti neseniai ir susilaukia labai prieštaringų vertinimų. Vieni mokslinin
kai atsparumą traumoms vertina kaip bruožą, kiti – kaip procesą ar net rezultatą. Visi
tyrėjai sutinka, kad yra vidiniai ir išoriniai atsparumo veiksniai, padedantys susidoroti
su trauma. Vis dėlto mokslininkai išskiria skirtingus vidinius atsparumo veiksnius. Nuo
dugnesnė atsparumo psichologinei traumai vidinių veiksnių analizė gali padėti efektyviau
transformuoti teorines žinias į praktinius metodus, tokius kaip atsparumo psichologinei
traumai intervencinių ir prevencinių programų kūrimas. Tyrimo objektas: atsparumo psi
chologinei traumai vidinių apsauginių veiksnių samprata. Tyrimo tikslai: atlikti kritinę
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atsparumo psichologinei traumai vidinių veiksnių sampratos analizę ir integruoti idėjas,
kylančias iš empirinių tyrimų rezultatų. Tyrimo metodas: taikytas teorinės analizės meto
das, tai yra mokslinės literatūros lyginimas, apibendrinimas ir duomenų interpretavimas.
Rezultatai ir išvados: empirinių tyrimų, besiremiančių skirtingomis teorinėmis paradig
momis bei susijusių su vidiniais psichologiniais atsparumo traumai veiksniais, analizė lei
do išskirti šiuos dažniausiai empiriškai tiriamus vidinius atsparumo traumai veiksnius:
kontrolės lokusas, viltis, prieraišumas, ego atsparumas, savigarba, saviveiksmingumas,
ištvermė. Taip pat nustatyta, kad išskirti veiksniai gali būti trejopo pobūdžio: 1) veiksniai,
padedantys įveikti traumą; 2) veiksniai, apsaugantys nuo traumos neigiamų pasekmių;
3) veiksniai, padedantys priimti trauminį įvykį kaip iššūkį ir galimybę augti.
Reikšminiai žodžiai: vidiniai atsparumo veiksniai, ištvermė, kontrolės lokusas, prie
raišumas, savigarba, saviveiksmingumas, ego atsparumas, viltis.

Įvadas
Jau kurį laiką mokslininkus domina klausimas, kodėl vieni žmonės, patyrę psichologinę traumą, sugeba su ja susidoroti ir toliau sėkmingai gyvena, o kitus trauma paveikia neigiamai. Vieniems asmenims net mažas stresinis įvykis tampa dirgikliu ir sukelia
sutrikimus fiziologinėje, psichologinėje, socialinėje gyvenimo sferose, kitiems, psichologiškai atsparesniems asmenims tik didelio masto gyvenimo katastrofa sukelia tokio
paties sunkumo padarinius (Bonanno, Brewin, Kaniasty, LaGreca, 2010; Mancini, Bonanno, 2010). Gebėjimas susidoroti su trauminiu patyrimu yra apibūdinamas kaip atsparumas traumoms. Šis atsparumo traumai kompleksinis reiškinys pradėtas nagrinėti
pozityviosios psichologijos palyginti nesenai ir susilaukia labai prieštaringų vertinimų.
Vieni mokslininkai atsparumą traumoms vertina kaip bruožą (Arbona, Coleman, 2008;
Skodol, 2010), kiti – kaip procesą (Arbona, Coleman, 2008; Rutter, 2012) ar net rezultatą
(Almedom, Glandon, 2007; Kim-Cohen, 2007). Tačiau visi tyrėjai vienareikšmiškai sutinka, kad yra vidiniai ir išoriniai atsparumo veiksniai, padedantys susidoroti su trauma.
Dauguma mokslininkų sutaria, kad ypatingą svarbą turi vidiniai atsparumo veiksniai,
kurie turi lemiamą įtaką atsparumui traumai. Vis dėlto tyrėjai išskiria skirtingus vidinius
atsparumo traumai veiksnius (Bonanno, Brewin, Kaniasty, LaGreca, 2010; Ong, Bergeman, Chow, 2010; Skodol, 2010; Masten, O’Dougherty-Wright, 2010; Dutton, Greene,
2010; Pargament, Cummings, 2010, Ziegler-Hill, 2011). Nuodugnesnė atsparumo psichologinei traumai vidinių veiksnių sampratos ir empirinių tyrimų analizė gali padėti
efektyviau transformuoti teorines žinias į praktinius metodus, tokius kaip psichologinio
atsparumo traumai intervencinių ir prevencinių programų kūrimas.
Šiame straipsnyje pristatoma kritinė atsparumo psichologinei traumai vidinių veiksnių sampratos analizė ir integruojamos idėjos, kylančios iš empirinių atsparumo traumai
vidinių veiksni tyrimų rezultatų.
Įvairūs mokslininkai išskiria skirtingus vidinius atsparumo traumai veiksnius, tokius
kaip kontrolės lokusas, ego atsparumas, saviveiksmingumas, savigarba, psichologinė išt
vermė, emocinė savireguliacija, viltis, optimizmas, dvasingumas, kultūrinis tapatumas
(Bonanno, Brewin, Kaniasty, LaGreca, 2010; Ong, Bergeman, Chow, 2010; Skodol, 2010;
Masten, Wright, 2010; Hoge, Austin, Pollack, 2007; Dutton, Greene, 2010; Pargament,
Cummings, 2010).

SOCIALINIS DARBAS 2014 m. Nr. 13(2).

Mokslo darbai 269

Kiti autoriai prie vidinių apsauginių veiksnių priskiria saugų prieraišumą, sveikus
santykius su suaugusiaisiais vaikystės laikotarpiu, temperamentą (McAdam-Crisp,
2006), vidinės darnos jausmą (Hart, Wilson, Hittner, 2006).
Atlikus 170 Didžiosios Britanijos mokslininkų straipsnių apie psichinę sveikatą ir
išgijimą (Boney, Stickley, 2008) metaanalizę nustatyta, kad viltis ir optimizmas buvo pagrindiniai veiksniai, turėję įtakos psichinės sveikatos atsinaujinimui ir atsparumui. Kiti
autoriai išskyrė tokius veiksnius kaip pozityvūs jausmai ir emocijos (Ong, Bergeman,
Bisconti, Wallace, 2006), pozityvus tapatumas (Greve, Staudinger, 2006), asmeninė kontrolė (Visdomine, Luciano, 2006), saviveiksmingumas (Jopp, Rott, 2006). Kiti tyrimai
papildė anksčiau minėtus faktorius atskleisdami, kad psichologiškai atsparus žmogus
dažniausiai yra entuziastingas, energingas, smalsus, atviras naujiems potyriams ir turintis aukštą pozityvų emocingumą.

Metodika
Tyrimų analizei atrinkimas. Rengiant literatūros analizę, buvo ieškoma tyrimų šiose duomenų bazėse: PsychArticle, ERIC, Sage, Springer, Emerald, Thomson Reuters Web
of Science, MEDLINE. Apsiribota tyrimais, spausdintais tik moksliniuose žurnaluose ir
publikuotais anglų kalba. Paieškos sistemoje, naudojant reikšminius žodžius atsparu
mas (angl. resilience), vidiniai (angl. internal), veiksniai (angl. factors), buvo atrasti 475
straipsniai. Buvo nustatyta, kad dažniausiai moksliniuose straipsniuose yra minimi šie
vidiniai atsparumo veiksniai: viltis, prieraišumas, ego atsparumas, savigarba, saviveiksmingumas, ištvermė, kontrolės lokusas.
Toliau analizuojama empiriniuose tyrimuose pateikiama šių dažniausiai minimų vidinių atsparumo traumai veiksnių samprata.

Rezultatų analizė
Empiriniuose tyrimuose dažniausiai skiriamus vidinius atsparumo veiksnius suskirs
tėme į tris grupes: 1) veiksnius, padedančius įveikti traumą; 2) veiksnius, apsaugančius
nuo neigiamų traumos pasekmių; 3) veiksnius, padedančius priimti trauminį įvykį kaip
iššūkį ir galimybę augti.

Veiksniai, padedantys įveikti traumą
Prie veiksnių, padedančių įveikti traumą priskyrėme ego atsparumą ir saviveiksmingumą.
Tiek ego atsparumas, tiek saviveiksmingumas žymi gebėjimą reguliuoti savo elgesį,
reakcijas susidorojant su trauma, tačiau ego atsparumas yra konceptualizuojamas kaip
gerokai stabilesnė asmenybės charakteristika negu saviveiksmingumas. Ego atsparumo
sąvokos ištakos psichodinaminėje teorijoje. Empiriniuose tyrimuose ego atsparumas
yra apibrėžiamas kaip bruožas – tai yra individualus gebėjimas dinamiškai ir tinkamai
savarankiškai reguliuoti organizmo atsaką tam, kad žmonės greičiau prisitaikytų prie
besikeičiančių aplinkybių (Block, Kremen, 1996; Philippe, Loverture, Beaulieu-Pelletier,
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Lecours, Lekes, 2011). Remiantis tyrimų duomenimis, ego atsparumas teigiamai
koreliuoja su subjektyvia gerove, ego kontrole ir Didžiojo penketo asmenybių savybėmis
(ypač su ekstraversija ir atvirumu) (Barbaranelli, Gerbino, Vecchione, Alessandri, 2010).
Mokslininkų (Fredrickson, Tugade, Waugh, Larkin, 2003) atliktame tyrime dalyvavo 46
JAV studentai prieš ir po rugsėjo 11 d. teroristinio išpuolio Pasaulio prekybos centre –
vertintas jų ego atsparumas. Rezultatai parodė, kad tie studentai, kuriems buvo būdingos
pozityvios emocijos – džiaugsmas, susidomėjimas, meilė, buvo mažiau emociškai paveikti
teroristinio akto Nustatyta, kad atsparūs traumai asmenys (turintys stipriai išreikštą ego
atsparumo lygį) parodė geresnį prisitaikymą ir didesnius pasiekimus visose gyvenimo
raidos pakopose (Fredrickson, Tugade, Waugh, Larkin, 2003).
Saviveiksmingumo sąvokos ištakos – socialinėje kognityvinėje teorijoje. Saviveiksmingumas nėra stabili asmenybės charakteristika. Tai yra sąvoka, nusakanti gebėjimą, o
ne bruožą. Jis lemia, kaip asmuo jaučiasi, galvoja, motyvuoja save ir keičia savo elgesį susidorodamas su trauma. Saviveiksmingumas traumuojančiose situacijose yra apibūdinamas kaip apsauginis konstruktas, kuris skatina įveikimą ir suteikia asmenims kontrolės
jausmą tuo metu, kai jų gebėjimas kontroliuoti yra žemiausio lygio (Benight, Bandura,
2004). Tyrimai parodė, kad nuolat ciklonus patiriančių Šiaurės Vakarų Australijos gyventojų grupėje aukštesni streso patyrimo įverčiai buvo susiję su žemesniais saviveiksmingumo įverčiais (Pooley, Cohen, O’conner, Taylor, 2013).
Apibendrinant galime pasakyti, kad ego atsparumas ir saviveiksmingumas empiriniuose traumų tyrimuose yra panašiai konceptualizuojami, tačiau ego atsparumas yra
stabilesnė asmenybės charakteristika, asmenybės bruožas, o saviveiksmingumas yra gebėjimas.

Veiksniai, apsaugantys nuo neigiamų traumos pasekmių
Prie veiksnių, apsaugančių nuo neigiamų traumos pasekmių, priskyrėme vidinį kon
trolės lokusą, saugų prieraišumą ir savigarbą. Tiek kontrolės lokusas, tiek saugus prie
raišumas, tiek savigarba yra gana stabilios asmenybės charakteristikos, tai yra stabilumą
trauminėje situacijoje teikiantys vidiniai veiksniai.
Kontrolės lokusas yra siejamas su socialine kognityvine teorija. Asmenys, turintys
vidinį kontrolės lokusą, turi tendenciją tikėti, kad savo gyvenimą kontroliuoja jie patys,
ir kad jie patys lemia savo likimą. Priešingai, tie, kurie turi išorinį kontrolės lokusą, tiki,
kad jų likimą lemia atsitiktinumas, kad jis priklauso nuo kitų individų, kontroliuojančių
jų gyvenimą, arba kad likimas yra nenuspėjamas (Wallace, Christopher, Zeigler-Hill,
Green, 2012). Empiriniai traumų tyrimai rodo, kad būtent vidinis kontrolės lokusas
siejasi su atsparumu traumoms. Leontopoulou (2009) tyrinėjo atsparumą longitudiniame
tyrime graikų jaunimo imtyje. Tyrimo rezultatai patvirtino mintis, išsakytas ir kitų tyrėjų
– vidinis kontrolės lokusas teigiamai koreliavo su atsparumu traumoms ir emociniu
stabilumu. Tyrimas parodė, kad vidinis kontrolės lokusas leido tiriamiesiems aktyviai
susidoroti su trauminėmis situacijomis. Jų gebėjimas adaptuotis stipriai koreliavo su
vidinės kontrolės lokusu, tuo tarpu išorinis kontrolės lokusas buvo susijęs su žema
adaptacija (Leontopoulou, 2006). Šie tyrimai patvirtino mintį, kad kuo labiau individai
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kontroliuoja savo gyvenimą, tuo adekvačiau jie sugeba priimti trauminę situaciją, prie
jos adaptuotis ir ją įveikti. Tyrimai parodė, kad išorinis kontrolės lokusas teigiamai
koreliavo su trauminiu patyrimu, tokiu kaip agresija (Wallace, Christopher, Zeigler-Hill,
Green, 2012, Richardson, Ratner, Zumbo, 2009). Kituose tyrimuose (Diehl, Hay, 2010)
gauti panašūs rezultatai, kurie rodo koreliaciją tarp išorinio kontrolės lokuso ir žemo
atsparumo traumoms. Kontroliuojama esama situacija asocijuojasi su stipriu vidiniu
kontrolės lokusu, tuo tarpu susikoncentravimas į praeitį ar ateitį labiau atspindi išorinį
kontrolės lokusą.
Terminas „preiraišumas“ siejamas su prieraišumo teorija. Manoma, kad suaugusiųjų
prieraišumo stilius yra susijęs su psichologine ir biologine sistema, reguliuojančia atsaką
į trauminę situaciją ir atsparumą. Asmenys, kuriems būdingas aukštas su prieraišumu
susijęs nerimas, per daug stipriai reaguoja į grėsmę, jiems būdingas aukštas streso lygis
(Shaver, Mikulincer, 2007). Saugus prieraišumas veikia socialinius santykius, padėdamas
santykių pamatus, kurių dėka susiformuoja tokia savybė kaip atsparumas traumoms.
Saugus prieraišumas yra laikomas apsauginiu atsparumo traumoms veiksniu (Friedman,
2007) ir atsparumo faktoriumi, kuris susiformuoja ankstyvoje vaikystėje (O’Dougherty-Wright, Masten, 2006). Anglijoje 1985–1999 m. atlikas longitudinis tyrimas, kuriame buvo tirti prieraišumo stiliai 10 308 valstybės tarnautojų imtyje ir analizuojama, ar
saugus prieraišumas gali veikti kaip psichologinio atsparumo šaltinis susidūrus su nesėkmėmis darbe (Bartley, (Head, Stanfeld, 2007). Tyrimo rezultatai atskleidė teigiamą
koreliaciją tarp saugaus prieraišumo bei suaugusiųjų socialinio ir psichologinio prisitaikymo ir gebėjimo įveikti ligas. Saugus prieraišumas gali apsaugoti individą, susidūrus
su trauminiu įvykiu, nes geba reguliuoti ir sušvelninti stiprų emocinį atsaką į pavojingą
situaciją (Bartley, Head, Stanfeld, 2007). Yuko, Makiko (2014) tyrimo, kuriame dalyvavo
343 universiteto studentai, rezultatai atskleidė teigiamą koreliaciją tarp saugaus prieraišumo ir atsparumo traumoms bei neigiamą koreliaciją tarp nesaugaus ambivalentiško
prieraišumo ir atsparumo traumoms.
Įprasta prieraišumo funkcija yra reguliuoti distresą. Asmenys, turintys nesaugų prieraišumą, nesugeba reguliuoti savo vidinių emocijų ir sukurti strategijų, padedančių susidoroti su trauminiu įvykiu. Iš kitos pusės, saugaus prieraišumo patirtis padeda asmeniui
susidoroti su trauma ir nerimu, tikint, kad viskas baigsis gerai, nes jis suvokia save kaip
mylintį, rūpestingą ir pozityvų, ir kitus jis mato kaip prieinamus, besidominčius, besirūpinančius ir atsakingus žmones. Prieraišumo stilius yra reikšmingas asmenybės komponentas, kuris vaidina esminį vaidmenį ne tik santykiuose su kitais, bet ir visose funkcionavimo sferose (Jackson, 2006). Prieraišumo kokybė turi įtakos įveikiant biologinį stresą,
mažinant pavojų fizinei ir psichinei sveikatai ir veikia kaip atsparumo traumoms šaltinis
(Fraley, Heffernan, 2013).
Savigarba yra vertinamojo pobūdžio (Zeigler-Hill, 2011), šis savęs vertinimas yra
patvarus laikui bėgant kaip asmens bruožas (Skodol, 2010). Kita vertus, žema savigarba susijusi su neigiamu savęs suvokimu, lydimu žemo savivertės jausmo (Ziegler-Hill,
2011). Laikui bėgant savigarba gali būti patvari ir nekintanti arba trapi ir reikalaujanti
stiprinimo (Zeigler-Hill, 2011).
Empiriniuose tyrimuose savigarba teigiamai koreliuoja su socialumu, drąsa, veik
la ir neigiamai koreliuoja su depresija, nerimu bei kitais psichologiniais sutrikimais
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(Baumeister, Campbell, Krueger, Vohs, 2003; Ziegler-Hill, 2011). Tokie rezultatai buvo
gauti tyrime, kuriame dalyvavo 253 koledžo studentai, išgyvenę autotransporto avariją
(O‘Donnell, Elliott, Wolfgang, Creamer, 2007), 1528 keturių JAV universitetų studentai,
patyrę fizinę traumą (Frazier, Gavian, Hirai, Park, Tennen, Tomich, Tashiro, 2011), 402
moterys, vaikystėje patyrusios seksualinę prievartą (Walter, Horsey, Palmieri, Hobfoll,
2010), 1681 asmuo, išgyvenęs 2001 m. rugsėjo 11 d. oro atakas (Adams, Boscarino, 2011),
214 tiriamųjų, patyrusių masinius karinius konfliktus Jugoslavijoje (Morina, VonCollani, 2006). Papildomi tyrimai atskleidė koreliaciją tarp savigarbos ir psichologinio prisitaikymo. Šios koreliacijos buvo stiprios, teigiamos ir statistiškai reikšmingos. Atliktame
tyrime, kuriame dalyvavo 336 asmenys, patyrę trauminį sužalojimą, buvo rasta reikšminga ir teigiama saviveiksmingumo koreliacija su savigarba, kontrole bei optimizmu
ir reikšminga neigiama su bendru distresu (Sumer, Karanci, Berument ir Gunes, 2010).
Savigarba taip pat buvo teigiamai susijusi su psichologiniu prisitaikymu tyrimuose po žemės drebėjimo Turkijoje (Sumer ir kt, 2010), 46 individams susidūrus su traumuojančiu
mylimo žmogaus praradimu (Mancini, Prati, Black, 2011), 53 asmenims, išgyvenusiems
autokatastrofą (Ehring, Ehlers, Glucksman, 2008), ir 171 asmeniui, patyrusiam seksualinį smurtą (Frazier, Conlon, Glaser, 2001). Savigarba teigiamai koreliavo su potrauminiu
augimu 103 Izraelio karo veteranų (Dekel, Mandl, Solomon, 2011) ir 51 asmens, išgyvenusio tornadą (Borja, Callahan, 2008) imtyse.
Asmenys dažnai siekia padidinti savigarbą ir mažinti neigiamą savęs suvokimą
(Crocker, Park, 2004). Šis savigarbos siekimas turi tam tikrą kainą. Asmenys, kurie bando stiprinti savo savigarbą, gali priešintis prisitaikymui po trauminių įvykių, galinčiam
kelti grėsmę jų asmens vertės jausmui (Crocker, Park, 2004). Be to, žmonės, kurie pernelyg siekia savigarbos, turi sunkumų tarpasmeniniuose santykiuose ir emocinių ir elgesio
savireguliacijos sunkumų, reaguodami į stresą (Crocker, Park, 2004).
Atsižvelgiant į teorinius ir empirinius skirtumus tarp galimos savigarbos naudos ir
sąnaudų, yra atskleista pastarųjų veiksnių balanso svarba siekiant savigarbos kaip atsparumo traumai faktoriaus.
Taigi vidinis kontrolės lokusas, prieraišumas, savigarba traumų empiriniuose tyrimuose konceptualizuojami kaip stabilizuojantys, švelninantys emocinį atsaką į trauminę
situaciją.

Veiksniai, padedantys priimti trauminį įvykį kaip iššūkį ir galimybę
augti
Prie veiksnių, padedančių priimti trauminį įvykį kaip iššūkį ir galimybę augti, priskyrėme viltį ir ištvermę (angl. hardiness).
Vienas iš atsparumo faktorių, apžvelgiamas daugelyje tyrimų, yra gebėjimas žiūrėti pirmyn ir matyti pozityvią ateitį išsilavinimo, darbo ir santykių kontekste, o ne vien
įsivaizduojant gyvenimą be traumų (Hall, 2003; Laursen, Birmingham, 2003; Werner,
1992). Tai susiję su gebėjimu suvokti pasiekiamą ateitį (Hall, 2003), kuri sukelia ambicijas ir siekius, ir motyvuoja atkaklumą jų siekti (Dearden, 2004; Hall, 2003; Laursen, Birmingham, 2003). Laursenas, Birminghamas (2003) ir Deardenas (2004) atliko tyrimus,
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kuriuose buvo imti interviu iš 38 jaunuolių, gyvenančių globos namuose. Jiems buvo
būdingas optimizmo jausmas, kuris buvo pastiprinamas artimųjų ir besirūpinančių suaugusiųjų. Palaikantys suaugusieji suvaidino svarbų vaidmenį padėdami siekti didesnių
lūkesčių ir rėmė dalyvavimą veikloje, skatinančioje didesnę sėkmės galimybę (Laursen,
Birmingem, 2003) ir palaikė „teigiamus lūkesčius, kuriuos dalyviai galėtų pasiekti ateityje“ (Dearden, 2004). Nepaisant trauminės patirties, išgyventos globos namuose, tiriamieji tikėjo gera ateitimi, ir tai padėjo gerinti savęs suvokimą, teigiamą savęs vaizdą (Bogar,
Hulse-Killacky, 2006). Šie faktoriai gali būti susiję su asmeniniais ir eksternaliais atsparumo traumai aspektais bei turėti ryšį su tuo, kaip žmonės mato save, aplinkinį pasaulį,
kaip suvokia praeitį, dabartį ir ateitį.
Terminą „ištvermė“ įvedė Kobasa (1979), vėliau jį vartojo Maddi (2006). Ištvermę
sudaro trys konstruktai – aktyvus įsitraukimas į veiklą (angl. commitment), kontrolė ir
gyvenimo iššūkių priėmimas. Per šiuos konstruktus asmuo gali vystytis, turtinti savo potencialą ir susidoroti su trauminėmis situacijomis, atsitinkančiomis jo gyvenimo kelyje.
Anot Maddi (2006), ištvermę apibūdinantis veiksnys „aktyvus įsitraukimas į veiklą“
charakterizuoja požiūrį į save, į aplinkinį pasaulį ir į sąveiką tarp pastarųjų, motyvuoja žmogų realizuoti save, lyderiauti, leidžia žmogui pasijusti vertingam ir reikšmingam,
galinčiam spręsti gyvenimiškas situacijas, nepaisant trauminių faktorių ir pokyčių. Šis
ištvermės veiksnys konceptualiai siejasi su savigarba.
Kontrolės veiksnys motyvuoja ieškoti būdų, galinčių paveikti trauminių pokyčių
rezultatus, ir nebūti pasyviam ir bejėgiam. Žmogus gali kontroliuoti savo gyvenimo įvykius. Šis ištvermę apibūdinantis veiksnys konceptualiai yra panašus į saviveiksmingumą
ir vidinį kontrolės lokusą.
Gyvenimo iššūkių priėmimo veiksnys leidžia žmogui likti atviram aplinkai ir visuo
menei. Gyvenimo įvykius jis priima kaip normalią gyvenimo tėkmę, iššūkį ir savąjį išbandymą, būtiną asmenybės raidai. Ištvermė asmenybei reikalinga ne tik kaip buferis
stresui, ji taip pat turi įtakos ir potrauminiam augimui (Maddi, Harvey, Khoshaba, Lu,
Persico, Brow, 2006).
Atlikti tyrimai, kuriuose dalyvavo 94 Irano vadybininkai, parodė, kad asmenys, pasižymintys ištverme, sugeba pakančiau priimti stresines situacijas (Ghorbani, Watson,
Morris, 2000).
Ištvermė veikia kaip buferis trauminiuose įvykiuose (Maddi, 2006). Aukštas ištvermės lygis susijęs su žemu distreso lygiu ir aukšta gyvenimo kokybe (Hoge, Austin, Pollack, 2007). Be to, žmogus, pasižymintis didele ištverme, turi aukštą įsitraukimo į veiklą
lygį, kontrolės jausmą ir sugeba priimti gyvenimo iššūkius (Johnsen, Eid, Pallesen, Bartone, Nissestad, 2009). Ištvermė susijusi su gera psichine sveikata. Tai potencialiai vertinga
asmenybės savybė, padedanti susidoroti su kasdieniniais gyvenimo iššūkiais (Bartone,
Roland, Picano, Williams, 2008).
Tiek viltis, tiek ištvermė yra gana stabilios asmenybės charakteristikos. Apibendrinus
galima sakyti, kad ištvermės konstruktas apima visus tris mūsų išskirtus vidinių atsparumo traumai veiksnių aspektus: traumos įveikimo aspektą, apsauginį nuo traumos aspektą, traumos augimo aspektą ir konceptualiai apima savigarbos, saviveiksmingumo ir
kontrolės lokuso konstruktus.
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Apibendrinimas
Šios teorinės analizės tikslai – atlikti kritinę atsparumo psichologinei traumai vidinių
veiksnių sampratos analizę ir integruoti idėjas, kylančias iš empirinių tyrimų rezultatų. Išskyrėme dažniausiai literatūroje minimus ir empiriškai tyrinėjamus atsparumo
psichologinei traumai vidinius apsauginius veiksnius, tokius kaip viltis, saugus prieraišumas, ego atsparumas, vidinis kontrolės lokusas, savigarba, saviveiksmingumas, ištvermė.
Tai anaiptol nėra visi empiriniuose tyrimuose išskiriami vidiniai atsparumo veiksniai,
įtraukus į paiešką daugiau duomenų bazių galbūt būtų buvę galima išskirti kitus vidinius
atsparumo traumai veiksnius.
Išskirtus apsauginius vidinius veiksnius santykinai suskirstėme į tris grupes:
1) veiksnius, padedančius įveikti traumą; 2) veiksnius, apsaugančius nuo traumos neigiamų pasekmių; 3) veiksnius, padedančius priimti trauminį įvykį kaip iššūkį ir galimybę
augti.
Prie veiksnių, padedančių įveikti traumą, priskyrėme ego atsparumą ir saviveiksmingumą. Prie veiksnių, apsaugančių nuo traumos neigiamų pasekmių, priskyrėme vidinį
kontrolės lokusą, saugų prieraišumą ir savigarbą. Prie veiksnių, padedančių priimti trauminį įvykį kaip iššūkį ir galimybę augti, priskyrėme viltį – svarbų veiksnį kuriant pozityvų ateities modelį bei ištvermę – motyvuojančią aktyviai kurti savo gyvenimą, kelti tikslus, ieškoti būties prasmės, kontroliuoti gyvenimo įvykius, gyvenimo pokyčius priimti
kaip naujus iššūkius, skatinančius asmenybės augimą. Ištvermės konstruktas apima visus
tris vidinių atsparumo traumai veiksnių aspektus: traumos įveikimo aspektą, apsauginį
nuo traumos aspektą, traumos augimo aspektą, taip pat konceptualiai talpina savyje savigarbos, saviveiksmingumo ir kontrolės lokuso konstruktus.
Kuriant ir taikant intervencines ir prevencines atsparumo psichologinei traumai
programas svarbu atsižvelgti į visas tris vidinių apsauginių veiksnių grupes.

Išvados
Vidiniai atsparumo psichologinei trauma veiksniai gali būti trejopo pobūdžio:
1) veiksniai, padedantys įveikti traumą; 2) veiksniai, apsaugantys nuo traumos neigiamų
pasekmių; 3) veiksniai, padedantys priimti trauminį įvykį kaip iššūkį ir galimybę augti.
Ego atsparumas ir saviveiksmingumas empiriniuose traumų tyrimuose yra panašiai
konceptualizuojami, tačiau ego atsparumas yra stabilesnė asmenybės charakteristika, asmenybės bruožas, o saviveiksmingumas yra gebėjimas.
Vidinis kontrolės lokusas, prieraišumas, savigarba traumų empiriniuose tyrimuose
konceptualizuojami kaip stabilizuojantys, švelninantys emocinį atsaką į trauminę situaciją.
Ištvermės konstruktas apima visus tris vidinių atsparumo traumai veiksnių aspektus:
traumos įveikimo aspektą, apsauginį nuo traumos aspektą, traumos augimo aspektą ir
savigarbos, saviveiksmingumo ir kontrolės lokuso konstruktus.
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THEORETICAL ANALYSIS OF INTERNAL FACTORS OF RESILIENCE
TO PSYCHOLOGICAL TRAUMA
Ruth Reches
Assoc. Prof. Dr. Jolanta Sondaitė
Mykolas Romeris University, Lithuania

Summary
Scientific Problem. The study of the phenomenon of resilience to trauma within the
framework of positive psychology has been started relatively recently and has received
quite controversial evaluations. Some scientists recognize the resilience to trauma as a
feature, whilst the others – as a process or even as a result. All researchers agree that there
are internal and external resilience factors which help in coping with trauma. Scientists
distinguish different internal resilience factors. A more thorough analysis of the concept
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of the psychological trauma resilience and the empirical research could help to transform
the theoretical knowledge into practical methods more effectively, such as creation of
interventional and preventive programmes for psychological resilience to trauma,.
Research Subject. The research subject is the internal factors of resilience to trauma.
Goals of the Research. Goals of the research include to carry out a critical review of
the concept of the internal factors of resilience to psychological trauma, integrate the ideas
arising from the empirical research results related to the internal factors of resilience.
Research Method. The method of theoretical analysis, i.e. comparison and summarizing
of scientific literature and interpretation of data, has been applied by the author.
Results and Conclusions. The analysis of the empirical research based upon different
theoretical paradigms and related to the internal psychological factors of resilience to
trauma allowed distinguishing the following internal factors of resilience to trauma:
hardiness, ego-resilience, self-esteem, self-image, control, hope, attachment. Also, it allowed
determining that the factors distinguished may be of three different types: 1) factors that
help to overcome the trauma; 2) factors protecting from the adverse effects of the trauma;
3) factors helping to accept a traumatic event as a challenge and an opportunity to grow.
Keywords: resilience to psychological trauma, internal factors of resilience, hardiness,
control, attachment.
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