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Santrauka
Tyrimo tikslas: įvertinti progresuojančios raumenų 
relaksacijos (PRR) bei biogrįžtamojo ryšio relak-
sacijos (BRR) efektyvumą mažinant subjektyviai 
suvokto streso rodiklius bei didinant distreso tole-
ranciją. Metodai. Tyrime sutiko dalyvauti 111 res-
pondentų, o visuose 6 susitikimuose dalyvavo 90 
respondentų. Tiriamiesiems buvo vedamos 4 pro-
gresuojančios raumenų relaksacijos (PRR) arba 
biogrįžtamojo ryšio relaksacijos (BRR) užsiėmi-
mai. Biogrįžtamojo ryšio relaksacijos buvo atlie-
kamos naudojantis aparatu NeXus – 10, pagamintu 
Mind Media (Nyderlandai). Tiriamieji buvo suskirs-
tyti į 3 grupes: biogrįžtamojo ryšio relaksacijos  (n = 
31), progresuojančios raumenų relaksacijos (n = 30) 
ir lyginamąją (n = 29). Rezultatai, išvados. Tyrimo 
rezultatai parodė, kad asmenų, dalyvavusių progre-
suojančios raumenų relaksacijos bei biogrįžtamojo 
ryšio relaksacijos mokymo užsiėmimuose, subjek-
tyviai suvokto streso rodikliai statistiškai patikimai 
sumažėjo lyginant pirmą matavimą su antru, tačiau 
statistiškai reikšmingų skirtumų tarp subjektyviai 
suvokto streso pokyčių taikant progresuojančią rau-
menų relaksaciją ir biogrįžtamojo ryšio relaksaciją 
nebuvo nustatyta. Asmenų, dalyvavusių progresuo-
jančios raumenų relaksacijos bei biogrįžtamojo ry-
šio relaksacijos mokymo užsiėmimuose ir lygina-
mojoje grupėje, distreso tolerancijos rodikliai statis-
tiškai patikimai padidėjo, tačiau lyginant rezultatus 
atsižvelgiant į grupės tipą, statistiškai reikšmingų 
skirtumų nebuvo nustatyta. Po kiekvieno relaksa-
cijos užsiėmimo, taikant progresuojančią raumenų 
bei biogrįžtamojo ryšio relaksacijas raumenų relak-
saciją, statistiškai patikimai sumažėjo subjektyviai 

vertintos įtampos rodikliai, tačiau progresuojančios 
raumenų relaksacijos grupėje vyko didesni atsipa-
laidavimo pokyčiai. 

Įvadas
Universitetas - tai aplinka, kuri siejasi su pokyčiais jau-

no žmogaus gyvenime, taip pat ir su stresu (1). JAV atlikti 
tyrimai rodo, jog studentų patiriamas stresas išaugo nuo 16 
proc. 1985 iki 27 proc. 2002 metais (2). Ankstesni tyrimai 
nurodo, kad 75-80 proc. universiteto studentų patiria vidu-
tinio lygio stresą, o 10-12 procentų -  aukšto lygio stresą (3, 
1). S Hudd ir kt. (2000) teigia, jog įprasto semestro metu 
aukšto lygio stresą patiria apie 52 proc. universiteto stu-
dentų (4). ND Galbraith ir KE Brown (2011) teigimu, dau-
giau nei 50 proc. medicinos studentų patiria aukštesnį nei 
vidutinį streso lygį. Kanadoje atlikto tyrimo duomenimis, 
nuo 2008 iki 2011 metų padidėjo jaunų žmonių patiriamas 
streso lygis – atitinkamai 22,3 proc., - 25,6 proc. (5). Taigi, 
universiteto studentų stresas yra gana paplitęs reiškinys, ta-
čiau Lietuvoje atlikti tik pavieniai tyrimai, kurie neatspindi 
visos studentų populiacijos, juose vyrauja konkrečios spe-
cialybės (medicinos, policijos, karo akademijos studentų) 
ir gana nedidelės imtys. 

Perėjimas iš vidurinės mokyklos į universitetą jaunam 
suaugusiajam tampa iššūkiu gyventi nepriklausomai, sava-
rankiškai tvarkyti finansus, atitikti akademinius standartus 
bei prisitaikyti prie naujo socialinio gyvenimo (6). Studen-
tų patiriamas stresas siejamas su pokyčiais jų gyvenime 
(7, 8): daugelis studentų pirmą kartą išsikrausto toliau nuo 
savo tėvų namų, palieka anksčiau turėtą socialinį tinklą, 
t.y. tėvus, brolius/seseris, mokyklos draugus. Pasikeitusi 
situacija reikalauja naujo prisitaikymo prie griežtesnių aka-
deminių reikalavimų, pasikeitusio darbo krūvio, išaugusios 
atsakomybės už savo veiksmus ir kt. (4, 9).

Vidutinis streso lygis yra gana įprastas reiškinys sie-
kiančių tobulėti akademiniame darbe studentų gyvenime 
(8), tačiau pernelyg didelis stresas gali kenkti jų akademi-
niams pasiekimams (10), sietis su padidėjusiu nerimu ir 
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depresiškumu (11). KR Davey ir kt. autoriai  (2010), at-
likę tyrimą su  inžinerijos fakulteto studentais, teigia, kad 
akademiniai stresoriai veikia žmogaus psichologinę būklę 
- jis tampa irzlus, nepasitikintis savo jėgomis, gali atsirasti 
raumenų įtampa, sutrikti miegas (12). S Hudd ir kt. (2000) 
teigia, kad daugiau streso patiriantys studentai linkę val-
gyti nesveiką maistą, mažiau juda, neadekvačiai pasiren-
ka miegojimo laiką. Taigi fiziniai, psichologiniai, elgesio 
ir akademiniai sunkumai yra streso kaina, kurią „sumoka“ 
studentai (4, 6).

Prasti streso įveikimo strategijų įgūdžiai, mažesnė sa-
vikontrolė, prasti problemų sprendimo įgūdžiai, emocijų 
nestabilumas, menki atsipalaidavimo įgūdžiai gali sukelti 
papildomą įtampą, vedančią link sveikatai nepalankaus el-
gesio bei sumažėjusio akademinio pažangumo (3, 13, 14). 

Kita vertus, patiriamas stresas gali priklausyti ir nuo 
studento gebėjimo toleruoti distresą, kuris akademinėje 
aplinkoje pasitaiko dažnai. Psichologiškai jautresniems 
žmonėms toleruoti gyvenimo sunkumų sukeltą distresą 
yra žymiai sunkiau, negu tiems, kurie turi didesnę distre-
so toleranciją (15). Distreso tolerancija apibrėžiama kaip 
žmogaus sugebėjimas patirti ir toleruoti neigiamą, distreso 
sukeltą, emocinę būseną. Turintys žemą distreso toleranci-
ją žmonės jį suvokia kaip nepakeliamą, savo sugebėjimus 
įveikti stresą vertina kaip menkesnius už kitų, siekia iš-
vengti neigiamų emocijų arba jas užgniaužti ir dažnai imasi 
greitų, tačiau ne visai adekvačių priemonių, kad prislopintų 
neigiamą emocinę būseną ir dėl to gali būti sutrikdomas jo 
kasdienis funkcionavimas. Žmonės, turintys žemą distreso 
toleranciją, dažnai pasižymi impulsyviu elgesiu, sunkiau 
valdo emocijas, greitai netenka pusiausvyros, kas neretai 
skatina sveikatai nepalankų elgesį (16).

Vienas streso įveikimo įgūdžių, galintis pagelbėti stu-
dentams -  mokėjimas atsipalaiduoti po stresogeninių įvy-
kių.  Relaksacinės intervencijos ar reguliarus atsipalaidavi-
mo technikų mokymasis gali neutralizuoti neigiamą streso 
poveikį, grąžinant žmogaus organizmą į homeostazės ba-
lansą (17, 18). Sistemingas relaksacijos mokymasis gali 
padėti studentams susidoroti su kasdienėmis problemomis, 
sumažinti streso lygį, sveikatai nepalankų elgesį bei page-
rinti akademinį pažangumą (19). Atsipalaidavimo įgūdžių 
mokymas lavina atsparumą stresui, didina distreso toleran-
ciją, ištvermingumą, pagerina miego kokybę ir imunitetą, 
kartu pagerėja psichologinė žmogaus būsena (20, 21).

Šiuolaikinės psichologijos mokslas siūlo platų diapazo-
ną atsipalaidavimo metodų ir technikų psichologiniam stre-
sui mažinti. Tyrinėjamas įvairių streso įveikimo technikų 
bei jų derinių efektyvumas, tačiau tokių tyrimų yra mažai, 
didžioji jų dalis atliekama ne su studentų populiacija, bet 
su sergančiais asmenimis, turinčiais širdies ir kraujagyslių 

sistemos sutrikimų, patiriančiais skausmą, nerimą, depresi-
ją ir kt. (22-29).

Pavieniai studentų populiacijoje atlikti tyrimai rodo, 
kad savireguliacijos metodų efektyvumas mažinant stresą 
skiriasi priklausomai nuo taikyto atsipalaidavimo metodo 
(26, 27). A Khanna ir kiti autoriai (2007) atliko tyrimą, 
norėdami palyginti dviejų atsipalaidavimo technikų veiks-
mingumą didesnį streso lygį patiriančioms studentėms. 
Tyrimo tikslas buvo sumažinti vieną iš studentų streso ir 
nerimo simptomų - aukštą pulso dažnį, naudojant gerai 
žinomas atsipalaidavimo technikas: progresuojančią rau-
menų relaksaciją ir odos elektrinio aktyvumo biogrįžtamąjį 
ryšį, ir palyginti šių technikų veiksmingumą. Tyrimo rezul-
tatai parodė, kad progresuojanti raumenų relaksacija efek-
tyviau sumažina fiziologinius rodiklius, pavyzdžiui, pulso 
dažnį, o biogrįžtamojo ryšio relaksacija efektyviau veikia 
psichologinius parametrus, pavyzdžiui, nerimą, subjektyvų 
atsipalaidavimo suvokimą. Galima manyti, jog tam įtakos 
gali turėti skirtingi atsipalaidavimo technikų mechanizmai, 
kuomet progresuojančios raumenų relaksacijos metu dides-
nis dėmesys yra skiriamas raumenų įtampai ir atpalaidavi-
mui, o biogrįžtamojo ryšio relaksacijos metu daugiau susi-
telkiama į mintis ir vidinę būseną. Kiti autoriai teigia, jog 
šios abi atsipalaidavimo technikos yra vienodai efektyvios 
mažinant raumenų įtampą (30).

Apžvelgus progresuojančios raumenų relaksacijos ir 
biogrįžtamojo ryšio relaksacijos taikymo galimybes maži-
nant fiziologinę bei psichologinę įtampą, nuspręsta atlikti 
tyrimą, norint išsiaiškinti šių metodų efektyvumą mažinant 
subjektyviai suvokto streso rodiklius bei didinant distreso 
toleranciją. 

Šio tyrimo tiklas - įvertinti, kaip keičiasi psichologi-
niai rodikliai (subjektyviai suvoktas stresas ir distreso to-
lerancija) taikant dviejų tipų relaksacijas (progresuojančią 
raumenų (PRR) bei biogrįžtamojo ryšio relaksacijas (BRR) 
sveikiems asmenims (studentams).  Šio tyrimo duomenys 
gali būti naudingi patvirtinant žinias apie relaksacijos efek-
tyvumą mažinant stresą, kuris yra IŠL, hipertenzijos ir kitų 
širdies ir kraujagyslių sistemos ligų rizikos veiksnys (31) 
ir daro didelę įtaką studentų akademiniam pažangumui, 
nenorui tęsti studijas (32, 33), narkotinių medžiagų varto-
jimo (34), somatinių negalavimų (35) bei depresiškumo, 
nerimo ar kitų psichologinių problemų atsiradimui (35-37). 
Sąmoningas savireguliacijos įgūdžių lavinimas, pasitelkus 
tyrimais patvirtintus psichologinius metodus, padėtų gerin-
ti studentų adaptaciją akademinėje aplinkoje  bei mažinti 
lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnius (19). 

Tyrimo medžiaga ir metodai
Biogrįžtamojo ryšio relaksacijai atlikti buvo naudo-
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jamas Mind Media aparatas NeXus – 10, serijos numeris 
0928050233 (Nyderlandai). Šis aparatas atitinka Europos 
Bendruomenės Tarybos Direktyvos 93/42/EEC medicinos 
prietaisams keliamus reikalavimus (38). 

Tyrimo kintamieji: 
● Subjektyviai suvoktas stresas. Siekiant nustatyti 

studentų patiriamą stresą, buvo naudojama 10 klausimų 
subjektyviai suvokto streso skalė (ang. Perceived Stress 
Scale (PSS). Šią skalę sukūrė S. Cohen (1983). Skalei buvo 
atliktas dvigubas vertimas iš lietuvių į anglų kalbą ir iš an-
glų į lietuvių kalbą. Ši skalė yra labiausiai naudojamas psi-
chologinis instrumentas, matuojantis streso suvokimą (39). 
Skalė matuoja laipsnį, kuriuo individas įvertina savo gy-
venime patiriamą stresą (40). Skalėje atsispindi klausimai 
apie jausmus ir mintis per pastarąjį mėnesį. Responden-
tams atsakant į klausimus pateikiama trumpa instrukcija, 
prašoma ties kiekvienu klausimu pažymėti, kaip dažnai jie 
vienaip ar kitaip jautėsi ar galvojo. Įvertindami kiekvieną 
teiginį respondentai atsakymą turi pasirinkti penkių balų 
Likert‘o skalėje, nuo 1 - „niekada“ iki 5 - „labai dažnai“. 
Didesnis skalės balų skaičius rodo didesnį subjektyviai 
suvokiamo streso lygį. Subjektyviai suvokto streso skalės 
vidinis suderinamumas yra aukštas – 0,849. 

● Distreso tolerancija. Studentų distreso toleranci-
jai nustatyti buvo naudojama Distreso tolerancijos skalė   
(angl. Distress Tolerance  scale (DTS), kurią sukūrė J.S. 
Simons ir R.M. Gaher (2005). Buvo atliktas DTS skalės 
dvigubas vertimas iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų 
kalbas. Skalę sudaro 15 klausimų, į kuriuos respondentai 
gali pasirinkti vieną iš penkių pateiktų atsakymo variantų: 
1 – „Visiškai sutinku“, 2 – „Šiek tiek sutinku“, 3 – „Nei su-
tinku, nei nesutinku“, 4 – „Šiek tiek nesutinku“, 5 – „Visiš-
kai nesutinku“. Aukštas skalės rezultatas rodo aukštą dis-
treso tolerancijos lygį. Distreso tolerancijos skalės vidinis 
suderinamumas yra gana aukštas  - 0,910. 

● Subjektyviai suvoktas atsipalaidavimas. Subjek-
tyviai suvoktam atsipalaidavimui matuoti buvo naudoja-
ma vizualinė analoginė skalė nuo 1 iki 10. Tiriamųjų buvo 
prašoma pažymėti skalėje skaičių, kuris atitiktų jų esamą 
atsipalaidavimo lygį. Skalė išsidėsčiusi kontinume, kuomet 
1 reiškė, jog žmogus labai įsitempęs, o 10 – visiškai atsipa-
laidavęs. 

Duomenų analizė atlikta naudojantis statistinės analizės 
paketu SPSS 17.0 for Windows. Kintamųjų skirstinių nor-
malumui patikrinti buvo taikyti Kolmogorovo – Smirnovo 
ir Shapiro - Wilk kriterijai. Hipotezės tikrinamos pasirin-
kus reikšmingumo lygmenį 0,05. Siekiant atskleisti, kaip 
skiriasi tiriamųjų ir lyginamosios grupių psichologiniai 
rodikliai prieš relaksacijas ir po jų mokymo ciklo, buvo 
naudojamas blokuotų duomenų dispersinis modelis (3 x (2) 

ANOVA), kuris leidžia nustatyti skirtumus grupės viduje 
ir tarp grupių. ANOVA leidžia atsakyti į klausimą, ar yra 
statistiškai reikšmingai besiskiriančių imčių vidurkių, bet 
nenurodo būtent kurių imčių vidurkiai statistiškai reikš-
mingai skiriasi. Kriterijai, leidžiantys nustatyti, kurių im-
čių vidurkiai statistiškai reikšmingai skiriasi, yra vadinami 
daugkartinių lyginimų kriterijais ir skirstomi į apriorinius ir 
aposteriorinius. Vieni iš apriorinių kriterijų yra kontrastai, 
kurie taikomi hipotezės apie tiesines populiacijų vidurkių 
kombinacijas tikrinti. Šiame tyrime buvo naudojami spe-
cialiai sudaryti 2 kontrastai. 1 kontrastas buvo naudojamas 
norit patikrinti, kaip eksperimentinės grupės skiriasi nuo 
lyginamosios. 2 kontrastas buvo taikomas norint patikrinti, 
kaip eksperimentinės grupės skiriasi tarpusavyje. Naudo-
jant Box kriterijų buvo tikrinama, ar kovariacinės matri-
cos skiriasi grupėse. Box kriterijus parodė, jog statistiškai 
reikšmingų skirtumų nėra, t.y. priklausomų kintamųjų ko-
variacinės matricos lygios grupėse. Bartlett‘o sferiškumo 
kriterijus atskleidė, jog priklausomi kintamieji tarpusavyje 
koreliuoja. Livyno kriterijus parodė, jog priklausomų kin-
tamųjų dispersija yra vienoda visose grupėse. Taigi yra ten-
kinamos (3 x (2) ANOVA) kriterijaus naudojimo sąlygos. 

Tyrimu siekiama atsakyti į du pagrindinius klausimus: 
1. Kaip atsipalaidavimas taikant skirtingą relaksacijos rūšį 
siejasi su studentų subjektyviai suvokto streso bei distreso 
tolerancijos pokyčiais mėnesio laikotarpiu? 2. Ar studentų 
vertinamo atsipalaidavimo lygmuo vienodai kinta kiekvie-
name užsiėmime ir siejasi su relaksacijos rūšimi?

Tiriamieji -  Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių 
mokslų (SMF), Politikos ir diplomatijos (PMDF) bei Menų 
(MF) fakultetų  studentai. Įvertinus pradinį subjektyviai 
suvokto streso lygį studentų grupėje, asmenys, turintys 
aukštesnį streso lygį, buvo pakviesti dalyvauti užsiėmi-
muose, kuriuose bus mokoma relaksacijos. Iš viso 2013 
metų pavasario ir rudens semestruose pirminėje apklausoje 
įvertinant streso lygį apklausta 618 SMF studentų, į mo-
kymus pakviesta 124, iš jų 39 baigė ir 8 studentai nebaigė 
relaksacijų ciklo.  Iš PMDI ir MF apklausti 1009 studentai, 
pakviesta 223, iš jų 51 baigė ir 13 studentų nebaigė relak-
sacijų ciklo. Taigi išanalizavus pirminius duomenis, iš viso 
buvo atrinkta 347 studentai, turintys aukštesnį streso lygį 
ir jiems buvo išsiųsti kvietimai dalyvauti streso mažini-
mo programoje. Dalyvauti tyrime savanoriškai sutiko 111 
respondentų, visoje mokymų programoje dalyvavo 90 res-
pondentų.  21 dalyvio, kurie nebaigė relaksacijų mokymo 
kurso, duomenys nebuvo įtraukti į skaičiavimus.

Tiriamųjų pasiskirstymas pagal lytį ir grupės tipą pa-
teiktas 1 lentelėje. 

Tyrime buvo sudarytos trys grupės: biogrįžtamojo ry-
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šio relaksacijos ir progresuojančios 
raumenų relaksacijos, taip pat ir ly-
ginamoji grupė (1 lentelė). Tiriamųjų 
amžius pasiskirstė nuo 18 – 31 metų. 

Studentai į relaksacijos užsiė-
mimus buvo atrinkti patogiosios at-
rankos būdu. Užsiėmimuose galėjo 
dalyvauti tik atrinkti studentai, tu-
rintys aukštesnį streso lygį. Internetu 
Vytauto Didžiojo universiteto studen-
tams buvo išsiųsti pakvietimai apie 
galimybę dalyvauti streso mažinimo 
programoje. Kvietimas dalyvauti 
buvo siųstas 3 kartus darant kelių die-
nų pertraukas. Dalyvių buvo prašoma 
iš anksto užsiregistruoti elektroniniu 
paštu ar telefonu. Norint tyrimui at-
rinkti sveikus tiriamuosius, prie de-
mografinių klausimų anketoje buvo 
įtraukti klausimai, susiję su sveikata, 
pvz: ar šiuo metu sergate kokia nors 
liga? Ar per pastaruosius 3 mėn. gu-
lėjote ligoninėje ir kt. Užsiėmimuose 
dalyvavo tik neturėję nusiskundimų 
sveikata studentai. Tyrimas buvo 
atliekamas Vytauto Didžiojo univer-
siteto Psichologijos laboratorijoje. 

Tiek  BRR, tiek  PRR užsiėmi-
mų dalyviams buvo organizuojami 6 
užsiėmimai. Pirmo ir šešto užsiėmi-
mo metu tiriamiesiems matuojama 
subjektyviai suvoktas stresas (PSS) 

Tiriamoji grupė
Lytis Iš viso:  Amžiaus 

vidurkis (SD)
 

Mergi-
nos (N) % Vaiki-

nai (N) % N %

Biogrįžtamojo ryšio 
Relaksacijos grupė 27 87,1 4 12,9 31 100 20,61 (1,20)

Progresuojančios 
raumenų 
Relaksacijos grupė

27 90,0 3 10,0 30 100 21,33 (2,60)

Lyginamoji grupė 23 79,3 6 20,7 29 100 20,86 (1,99)
Iš viso: 77 85,6 13 14,4 90 100 20,93 (2,01)

1 lentelė. Tiriamųjų pasiskirstymas pagal lytį bei grupės tipą

 Subjektyviai suvokto 
streso rodikliai
 

BRR PRR Lyginamoji Iš viso
Vidurkis 

± SD 
Vidurkis 

± SD 
Vidurkis 

± SD
Vidurkis 

± SD 

Subjektyviai suvoktas stresas 18,81 ± 6,35 20,47 ± 5,90
18,59 ± 6,23 18,81 ± 

6,34

Distreso tolerancija 43,84 ± 10,99
42,33 ± 
11,30

41,76 ± 
10,88

43,84 ± 
10,99

2 lentelė. Pirmo matavimo subjektyviai suvokto streso vidutiniai rodikliai

  Subjektyviai suvokto 
streso rodikliai

 

BRR PRR Lyginamoji Iš viso
Vidurkis ± 

SD 
Vidurkis ± 

SD 
Vidurkis ± 

SD
Vidurkis ± 

SD 

Subjektyviai suvoktas stresas 16,97 ± 6,28 17,47 ± 6,06 19,69 ± 7,33 16,97 ± 6,28

Distreso tolerancija 46,00 ± 9,73 43,70 ± 8,42
43,59 ± 
10,58 46,00 ±9,73

3 lentelė. Antro matavimo subjektyviai suvokto streso vidutiniai rodikliai

Skirtumai tarp matavimų

df F η2 p
Palyginimas 
tarp I ir II 
matavimo

Skirtumas tarp I ir II 
matavimų 1 3,200 0,035 0,077
Skirtumas tarp I ir II 

matavimų atsižvelgiant į 
BRR, PRR ir lyginamąją 
grupes 1 3,020 0,065 0,054
Klaida 1895

Pirmo kontrasto rezultatai
 1 Kontrastas 1 5,598 0,060 0,020
Klaida 3790

Antro kontrasto rezultatai
2 Kontrastas 1 0,472 0,005 0,494
Klaida 3790

4 lentelė. Subjektyviai suvokto streso kitimų (pokyčių) analizė

Skirtumai tarp matavimų

df F η2 p
Palyginimas 
tarp I ir II 
matavimo

Skirtumas tarp I ir II 
matavimų 1 4,026 0,044 0,048
Skirtumas tarp I ir II 

matavimų atsižvelgiant į BRR, 
PRR grupes 1 0,068 0,002 0,934
Klaida 3096

Pirmo kontrasto rezultatai
1 kontrastas 1 0,001 0,0001 0,973
Klaida 6193

Antro kontrasto rezultatai
2 kontrastas 1 0,135 0,002 0,714
Klaida 6193

5 lentelė. Distreso tolerancijos pokyčio analizė
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ir distreso tolerancija (DTS), tačiau relaksacijos jie mo-
komi nebuvo. Taip pat tiriamieji atsakė ir į demografinius 
klausimus. Lyginamosios grupės dalyviai turėjo tik du su-
sitikimus, kurių metu pildė analogiškus eksperimentinėms 
grupėms klausimynus. Tarp pirmo ir šešto užsiėmimų eks-
perimentinių grupių tiriamiesiems buvo vedami 4 relaksa-
cijos užsiėmimai 1 arba 2 kartus per savaitę, darant ne ma-
žiau kaip 3 dienų pertraukas tarp užsiėmimų. Subjektyviai 
vertinamas atsipalaidavimo lygis buvo matuojamas prieš ir 
po kiekvieno relaksacijos užsiėmimo. Nuo pirmo iki šešto 
susitikimo praėjo 32,3±6,12 dienų laikotarpis. Nuo pasku-
tinės relaksacijos iki antro ištyrimo praėjo 4,84±2,54 dienų 
laikotarpis. Tyrimo schema pateikta 1 paveiksle. 

Progresuojančios raumenų relaksacijos (PRR) eiga. 
Prieš pradedant užsiėmimus dalyviams buvo parodoma, 
kaip atlikti PRR įtempimo ir atpalaidavimo pratimus bei 
buvo prašoma atkreipti dėmesį į tas raumenų grupes, ku-
rios bus įtempiamos. Relaksacijos metu tiriamieji sėdėjo 
patogioje kėdėje su atlošu ir porankiais,  laisvai apsiren-
gę, nusiėmę aksesuarus, kurie galėjo trukdyti atsipalaiduo-
ti. Užsiėmimai vyko kiekvienam asmeniui individualiai. 
Visų keturių užsiėmimų eiga buvo tokia pati. Užsiėmimus 
vedė specialiai tam paruošti asmenys, kurie buvo apmokyti 
VDU Teorinės psichologijos katedroje. Po relaksacijos ty-
rimo dalyviams buvo rekomenduota išmoktus atsipalaida-
vimo pratimus taikyti namuose.

Biogrįžtamojo ryšio relaksacijos (BRR) eiga. Pirmiausia 
tiriamiesiems buvo pristatoma biogrįžtamojo ryšio relaksa-
cija bei techninė NeXus-10 aparatūra. Po to tiriamiesiems 
buvo uždedami elektrodai ant krūtinės ir nedominuojančios 

siėmimų eiga buvo tokia pati. Užsiėmimus vedė specialiai 
tam parengti asmenys. Po relaksacijos tyrimo dalyviams 
rekomenduota išmoktus įgūdžius taikyti namuose. 

Lyginamosios grupės dalyviai turėjo 2 susitikimus, ku-
rių metu buvo pateikiamos subjektyviai suvokto streso bei 
distreso tolerancijos skalės. Susitikimai vyko kiekvienam 
asmeniui individualiai, relaksacijos nebuvo atliekamos.  

Tyrimo rezultatai
Siekiant atskleisti, kaip skiriasi eksperimentinių ir ly-

ginamosios grupių dalyvių subjektyviai suvokto streso 
rodikliai prieš relaksacijų mokymo ciklą ir po jų, buvo 
naudojamas blokuotų duomenų dispersinis modelis (3 x 
(2) ANOVA), kai subjektyviai suvokto streso rodikliai 
lyginami atsižvelgiant į grupę (BRR, PRR ar lyginamoji) 
bei streso rodiklių pradinius ir kartotinius matavimus. Taip 
pat norint tiksliau atskleisti skirtumus tarp eksperimentinių 
grupių ir lyginamosios buvo taikomas pirmas kontrastas, 
kuomet abiejų eksperimentinių grupių matavimų skirtumų 
vidurkiai yra lyginami su lyginamosios grupės matavimų 
skirtumo vidurkiu. Norint atskleisti, kaip skiriasi abiejų 
eksperimentinių grupių vidurkiai tarpusavyje buvo taiko-
mas antras kontrastas.  2 ir 3 lentelėse pateikta subjektyviai 
suvokto streso rodiklių aprašomoji statistika.

Rezultatai, kai subjektyviai suvokto streso rodikliai ly-
ginami atsižvelgiant į grupę (BRR, PRR, ar lyginamoji), 
subjektyviai suvokto streso rodiklių pradinį ir kartotinį ma-
tavimus bei kontrastų rezultatai pateikiami 4 lentelėje. 

Rezultatai atskleidė, jog subjektyviai suvokto streso 
balai statistiškai reikšmingai nesiskyrė, palyginant pirmąjį 
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1 pav. Tyrimo schema
Pastaba: SSS- subjektyviai suvoktas stresas, DT – distreso tolerancija, SAV – subjektyvus atsipalaidavimo ver-
tinimas

rankos pirštų. Tiriamųjų buvo prašoma 
nusiimti aksesuarus, kurie gali trukdyti 
atsipalaiduoti, patogiai įsitaisyti kėdė-
je su atlošu ir atsipalaiduoti. Tiriamie-
siems buvo skaitomas specialiai paruoš-
tas atpalaiduojantis tekstas, o relaksaci-
jos metu tiriamieji kompiuterio ekrane 
galėjo stebėti atpalaiduojančius gamtos 
vaizdinius, kurie esant didesniam at-
sipalaidavimo lygiui susijungdavo į 
dėlionę. Taip tiriamieji galėjo stebėti 
ekrane savo atsipalaidavimo lygį. Esant 
aukštesniam įtampos lygiui dėlionės da-
lys sustodavo ekrane, tad respondentai, 
dalyvaudami biogrįžtamojo ryšio relak-
sacijoje, nuolat turėdavo atkreipti dė-
mesį, kas vyksta jų mintyse ir kas pade-
da jiems atsipalaiduoti ir pasiekti gerų 
rezultatų. Užsiėmimai vyko kiekvienam 
asmeniui individualiai. Visų keturių už-
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ir antrąjį matavimą (α=0,05>p=0,077), pastebima tik sta-
tistiškai reikšmingo ryšio tendencija (4 lentelė). Atsižvel-
giant į tiriamųjų grupę (BRR, PRR ar lyginamoji)  taip pat 
nebuvo nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai subjek-
tyviai suvokiamo streso įverčiuose (pastebima statistiškai 
reikšmingo ryšio tendencija) (4 lentelė). Taigi, skirtumas 
tarp pirmo ir antro matavimo nebuvo susijęs su grupės tipu: 
pokyčiai vyko tiek BRR, tiek PRR, tiek lyginamojoje gru-
pėse (1 pav.) (kaip kito vidurkiai ir standartiniai nuokrypiai 
pirmo ir antro matavimo metu matyti 2 ir 3 lentelėse). Su-
bjektyviai suvokto streso matavimų kitimus galime stebėti 
ir 2 paveiksle.

Atsižvelgiant į eksperimentinių grupių matavimo skir-
tumų vidurkius ir lyginamosios grupės matavimų skirtumo 
vidurkį buvo nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai  
(α=0,05>p=0,020). Tai reiškia, kad tiek BRR, tiek PRR me-
todai sumažina subjektyviai suvokto streso rodiklius lygi-
nant su lyginamąja grupe. Norint patikrinti ar BRR ir PRR 

grupių matavimo skirtumų vidurkiai skyrėsi tarpusavyje, 
buvo taikytas antras kontrastas. Gauti rezultatai parodė, jog 
statistiškai reikšmingų skirtumų nėra (α=0,05>p=0,494). 
Tai rodo, jog tiek BRR, tiek PRR vienodai sumažina su-
bjektyviai suvokto streso rodiklius. 

Rezultatai, kai distreso tolerancijos rodikliai lyginami 
atsižvelgiant į grupę (BRR, PRR), distreso tolerancijos ro-
diklių pradinį ir kartotinį matavimus, pateikiami 5 lentelėje. 

Gauti rezultatai parodė, jog distreso tolerancijos balai 
statistiškai reikšmingai skyrėsi, lyginant pirmąjį ir antrąjį 
matavimą (α=0,05>p=0,048) (5 lentelė). Tačiau lyginant 
rezultatus pagal taikyto poveikio grupes (BRR, PRR ar 
lyginamoji) nebuvo nustatyta statistiškai reikšmingų skir-
tumų (α=0,05>p=0,934) (5 lentelė). Norint patikrinti, ar 
eksperimentinės grupės skyrėsi nuo lyginamosios, buvo 
taikytas  pirmas kontrastas. Norint nustatyti, ar eksperi-
mentinės grupės skyrėsi pagal distreso tolerancijos balus 
tarpusavyje, buvo skaičiuojamas antrasis kontrastas. Gauti 

 Užsiėmimų 
eilės numeris
 

BRR PRR Iš viso
M ± SD 
prieš 
relaksaciją

M ± SD 
po
relaksacijos

M ± SD 
prieš 
relaksaciją

M ± SD 
po
relaksacijos

M ± SD 
prieš 
relaksaciją

M ± SD 
po
relaksacijos

1 užsiėmimas 6,81 ± 1,49 7,74 ± 1,94 6,03 ± 1,82 8,33 ± 1,09 6,43 ± 1,69 8,03 ± 1,60
2 užsiėmimas 7,19 ± 1,57 8,29 ± 1,73 5,97 ± 1,77 8,07 ± 1,59 6,59 ± 1,77 8,18 ± 1,65
3 užsiėmimas 7,10 ± 1,53 8,03 ± 1,76 5,50 ± 2,40 8,27 ± 1,76 6,31 ± 2,14 8,15 ± 1,75
4 užsiėmimas 7,52 ± 1,20 8,29 ± 1,57 6,40± 1,94 8,57 ± 1,50 6,97 ± 1,69 8,43 ± 1,53

6 lentelė. Subjektyviai įvertinto atsipalaidavimo rodiklių aprašomoji statistika prieš ir po kiekvienos 
relaksacijos

2 pav. Subjektyviai suvokto streso skalės pirmo ir antro matavimų palyginimas 
tarp skirtingų relaksacijų ir lyginamosios grupių

rezultatai parodė, kad eksperimentinių grupių 
matavimo skirtumų vidurkiai lyginant su lygi-
namąja grupe statistiškai reikšmingai nesiskiria 
(α=0,05>p=0,973), lyginant eksperimentines 
grupes tarpusavyje taip pat nenustatyta statis-
tiškai reikšmingų skirtumų (α=0,05>p=0,714). 
Tai rodo, kad matavimų skirtumas nesusijęs su 
grupės tipu. Distreso tolerancijos matavimų ki-
timus galime stebėti ir 3 paveiksle. 

Apibendrindami abiejų eksperimentinių 
grupių rezultatus, galime teigti, jog relaksaci-
jos mokymas (PRR ir BRR) sumažina subjek-
tyviai patiriamo streso rodiklius bei padidina 
distreso toleranciją. Tai susiję su didesniu atsi-
palaidavimo lygiu ir geresne psichologine sa-
vijauta. Tačiau gauti rezultatai rodo, kad suma-
žėję subjektyviai patiriamo streso rodikliai bei 
padidėjusi distreso tolerancija nepriklauso nuo 
taikomos relaksacijos tipo: tiek BRR, tiek PRR 
subjektyviai suvokto streso rodikliai sumažėjo 
lyginant su lyginamosios grupės dalyvių rodi-

kliais, o distreso toleranci-
jos rodikliai didėjo visose 
trijose grupėse. 

Toliau aptariami su-
bjektyviai įvertinto at-
sipalaidavimo rezultatai 
prieš ir po relaksacijos. 6 
lentelėje pateikiami visų 
keturių relaksacijų subjek-
tyviai įvertinto atsipalai-
davimo aprašomoji statis-
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tika. 
Rezultatai, kai subjektyviai įvertinto atsipalaidavimo 

rodikliai lyginami atsižvelgiant į grupę (BRR, PRR), su-
bjektyviai suvokto atsipalaidavimo pradinį ir kartotinį ma-
tavimus pirmo užsiėmimo metu pateikiami 7 lentelėje. 

Rezultatai atskleidė, jog subjektyviai įvertinto atsipa-

laidavimo balai prieš ir po relaksacijos statistiškai reikš-
mingai skyrėsi (α=0,05>p=0,0001) (7 lentelė). Lyginant 
rezultatus atsižvelgus į poveikio grupę (BRR ar PRR) buvo 
nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai (7 lentelė). Tai 
reikšia, kad statistiškai reikšmingi pokyčiai vyko visose 
trijose grupėse ir šis skirtumas yra susijęs su grupės tipu. 

 
3 pav. Distreso tolerancijos skalės pirmo ir antro matavimų palyginimas tarp 
skirtingų relaksacijų ir lyginamosios grupių

Skirtumai tarp matavimų

df F η2 p
Palyginimas 
tarp I ir II 
matavimo

Skirtumas tarp I ir II 
matavimų 1 36,75 0,384 0,0001

Skirtumas tarp I ir II 
matavimų atsižvelgiant į 

BRR, PRR grupes 1 6,538 0,100 0,013
Klaida 128

7 lentelė. Subjektyviai įvertinto atsipalaidavimo kintamųjų anali-
zė pirmo užsiėmimo metu

Skirtumai tarp matavimų

df F η2 p
Palyginimas 
tarp I ir II 
matavimo

Skirtumas tarp I ir II matavimų 1 47,04 0,444 0,0001
Skirtumas tarp I ir II matavimų 

atsižvelgiant į BRR, PRR grupes 1 4,633 0,073 0,035
Klaida 97

8 lentelė. Subjektyviai įvertinto atsipalaidavimo pokyčių analizė 
antro relaksacijos užsiėmimo metu

Skirtumai tarp matavimų

df F η2 p
Palyginimas 
tarp I ir II 
matavimo

Skirtumas tarp I ir II matavimų 1 55,72 0,486 0,0001
Skirtumas tarp I ir II matavimų 

atsižvelgiant į BRR, PRR grupes 1 13,63 0,188 0,0001
Klaida 110

9 lentelė. Subjektyviai įvertinto atsipalaidavimo pokyčių analizė 
trečio relaksacijos užsiėmimo metu

Skirtumai tarp matavimų

df F η2 p
Palyginimas 
tarp I ir II 
matavimo

Skirtumas tarp I ir II 
matavimų 1 35,75 0,377 0,0001
Skirtumas tarp I ir II 

matavimų atsižvelgiant į 
BRR, PRR grupes 1 8,016 0,120 0,006
Klaida 108

10 lentelė. Subjektyviai įvertinto atsipalaidavimo pokyčių analizė 
ketvirto relaksacijos užsiėmimo metu

Taigi, po atsipalaidavimo tiek BRR, tiek PRR 
atvejais subjektyviai įvertinto atsipalaidavi-
mo rodikliai statistiškai reikšmingai padidėjo 
(vidurkiai ir standartiniai nuokrypiai kaip kito 
prieš ir po relaksacijos matyti 6 lentelėje), ta-
čiau PRR grupėje vyko didesni atsipalaidavi-
mo pokyčiai. 

Rezultatai, kai subjektyviai įvertinto atsi-
palaidavimo rodikliai lyginami atsižvelgiant į 
grupę (BRR, PRR), pateikti 4 paveiksle.

Subjektyviai įvertinto atsipalaidavimo 
rodiklių pradinį ir kartotinį matavimus antro 
užsiėmimo metu pateikiami 8 lentelėje. 

Rezultatai atskleidė, jog subjektyviai 
įvertinto atsipalaidavimo balai antrojo užsi-
ėmimo metu statistiškai reikšmingai skyrėsi 
(α=0,05>p=0,017) (8 lentelė). Taigi galima 
teigti, kad po relaksacijos tiriamųjų subjek-
tyviai įvertinto atsipalaidavimo įverčiai buvo 
aukštesni nei prieš relaksaciją. Atsižvelgus į 
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poveikio grupę (BRR ar PRR) buvo nustatyti statistiškai 
reikšmingi skirtumai tarp subjektyviai įvertinto atsipalaida-
vimo prieš ir po relaksacijos (8 lentelė). Taigi, statistiškai 
reikšmingi pokyčiai vyko tiek BRR, tiek PRR grupėse ir šis 
skirtumas susijęs su grupės tipu: tiek BRR, tiek PRR grupių 

subjektyviai įvertinto atsipalaidavimo rodikliai 
statistiškai reikšmingai, tačiau PRR grupėje 
vyko geresnis atsipalaidavimas (5 pav.). 

Rezultatai, kai subjektyviai įvertinto atsi-
palaidavimo rodikliai lyginami atsižvelgiant į 
grupę (BRR, PRR) trečio užsiėmimo metu pa-
teikiami 9 lentelėje. 

Rezultatai atskleidė, jog subjektyviai įver-
tinto atsipalaidavimo balai prieš relaksaci-
ją ir po jos statistiškai reikšmingai skyrėsi 
(α=0,05>p=0,0001) (9 lentelė). Taigi, po re-
laksacijos tiriamųjų subjektyviai įvertinto at-
sipalaidavimo įverčiai buvo aukštesni nei prieš 
relaksaciją. 

Lyginant rezultatus atsižvelgus į povei-
kio grupę (BRR ar PRR) taip pat buvo nu-
statyti statistiškai reikšmingi skirtumai (9 
lentelė). Taigi, tiek BRR, tiek PRR grupių su-
bjektyviai įvertinto atsipalaidavimo rodikliai 
trečiojo užsiėmimo metu statistiškai reikš-
mingai padidėjo (vidurkiai ir standartiniai 
nuokrypiai kaip kito prieš ir po relaksacijos 
matyti 6 lentelėje), tačiau PRR grupėje vyko 
didesni atsipalaidavimo pokyčiai (6 pav.). 

Rezultatai, kai subjektyviai įvertinto atsipa-
laidavimo rodikliai lyginami atsižvelgiant į po-
veikio grupę (BRR, PRR) ketvirto užsiėmimo 
metu pateikiami 10 lentelėje. 

Rezultatai atskleidė, jog ketvirto užsiėmi-
mo metu subjektyviai įvertinto atsipalaidavimo 
prieš ir po relaksacijos balai statistiškai reikš-
mingai skyrėsi (α=0,05>p=0,007) (10 lentelė). 
Taigi po relaksacijos tiriamųjų subjektyviai 
įvertinto atsipalaidavimo įverčiai buvo aukš-
tesni nei prieš relaksaciją. Lyginant rezultatus 
atsižvelgus į poveikio grupę (BRR ar PRR) 
buvo nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai 
(10 lentelė). Vadinasi, statistiškai reikšmingi 
pokyčiai vyko tiek BRR, tiek PRR grupėje ir 
šis skirtumas siejasi su grupės tipu: tiek BRR, 
tiek PRR grupių subjektyviai įvertinto atsipa-
laidavimo rodikliai ketvirtojo užsiėmimo metu 
po relaksacijos statistiškai reikšmingai padi-
dėjo lyginant su atsipalaidavimo rodikliais po  
relaksacijos , tačiau PRR grupėje vyko didesni 

4 pav. Subjektyviai įvertinto atsipalaidavimo palyginimas (pirmo ir antro mata-
vimų) tarp skirtingų relaksacijų grupių pirmojo užsiėmimo metu

 5 pav. Subjektyviai įvertinto atsipalaidavimo palyginimas (pirmo ir antro mata-
vimų) tarp skirtingų relaksacijų grupių antrojo užsiėmimo metu

atsipalaidavimo pokyčiai (7 pav.). 
Apibendrindami 4 relaksacijos užsiėmimų rezultatus, 

galime teigti, jog kiekviename užsiėmime (PRR ir BRR) 
padidėja subjektyviai suvoktas atsipalaidavimas. Po kie-
kvieno relaksacijos užsiėmimo tiriamieji savo įtampos lygį 
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vertina kaip mažesnį. Tačiau gauti rezultatai 
rodo, kad padidėjęs subjektyviai įvertintas atsi-
palaidavimas priklauso nuo grupės relaksacijos 
tipo: PRR grupėje vyko geresnis atsipalaidavi-
mas. 

Rezultatų aptarimas
Šiame tyrime buvo tikimasi, kad su kiekvie-

nu PRR ir BRR užsiėmimu lavės tiriamųjų atsi-
palaidavimo įgūdžiai, todėl subjektyviai suvok-
ta įtampa mažės. 

Šio tyrimo rezultatai parodė, kad po PRR 
ir BRR mokymų ciklo sumažėja subjektyviai 
suvoktas stresas lyginant su lyginamąja grupe. 
Tai rodo, kad studentai po relaksacijos mokymų 
savo gyvenime patiriamą stresą (mėnesio lai-
kotarpiu) vertina kaip mažesnį. Taip pat tyrimo 
rezultatai parodė, kad tiek eksperimentinėse, 
tiek lyginamojoje grupėje padidėjo distreso to-
lerancijos rodikliai. Padidėjusi distreso toleran-
cija rodo, kad asmenys savo gyvenimo distresą 
suvokia kaip mažiau nepakeliamą, save vertina 
kaip turinčius daugiau sugebėjimų įveikti stresą, 
nesiekia išvengti neigiamų emocijų ir mažiau 
griebiasi greitų priemonių, kad sušvelnintų nei-
giamų emocijų patyrimą bei mažiau yra linkę 
užgniaužti streso emocijas, tačiau distreso tole-
rancijos padidėjimas nebuvo susijęs su  grupės 
tipu. 

Lyginant progresuojančios raumenų bei bio-
grįžtamojo ryšio relaksacijos grupes tarpusavyje 
nebuvo gauta statistiškai reikšmingų skirtumų, 
tad galime teigti, kad vienodai, tiek progresuo-
jančios raumenų relaksacijos, tiek biogrįžtamo-
jo ryšio relaksacijos grupėse sumažėja subjek-
tyviai suvoktas stresas bei padidėja distreso 
tolerancija, tačiau šie rodikliai nepriklauso nuo 
to, kokio tipo relaksacija buvo taikoma. Tačiau 
šią prielaidą paneigia A Khanna ir kitų autorių 
(2007) atlikto tyrimo rezultatai, kuomet buvo 
nustatyta, jog progresuojanti raumenų relak-
sacija labiau veikia fiziologinius parametrus, o 
biogrįžtamojo ryšio relaksacija efektyviau vei-
kia psichologinius parametrus, nes tai daugiau 
psichikos-kūno santykiu paremta technika, o 
progresuojanti raumenų relaksacija labiau susi-

grįsti tuo, kad kiekvieno atsipalaidavimo metodo bendras 
tikslas – pasiekti atsipalaidavimo būseną. Kiekvienos re-
laksacijos metu siekiama sumažinti fiziologines ir psicho-
logines organizmo reakcijas, tad šiame tyrime ir buvo pa-

 6 pav. Subjektyviai įvertinto atsipalaidavimo palyginimas (pirmo ir antro ma-
tavimų) tarp skirtingų relaksacijų grupių trečiojo užsiėmimo metu

 7 pav. Subjektyviai įvertinto atsipalaidavimo palyginimas (pirmo ir antro ma-
tavimų) tarp skirtingų relaksacijų grupių ketvirtojo užsiėmimo metu

telkia ties raumenų atpalaidavimu (27).  Kiti autoriai teigia, 
jog šios abi atsipalaidavimo technikos yra vienodai efekty-
vios mažinant kaktinės srities raumenų įtampą (30). Vieno-
dai gautus rezultatus šiame tyrime galbūt būtų galima pa-



31

siektas relaksacijos efektas nežiūrint į tai, kad buvo taikomi 
skirtingi atsipalaidavimo būdai. Taip pat tam įtakos galėjo 
turėti gana nedidelės imtys kiekvienoje relaksacijos grupė-
je, kurių nepakako atsiskleisti skirtumams tarp grupių. 

Šio tyrimo rezultatai atskleidė, jog po relaksacijos mo-
kymų (PRR ir BRR) padidėja subjektyviai suvoktas atsipa-
laidavimas. Po kiekvieno relaksacijos užsiėmimo tiriamieji 
savo įtampos lygį vertina kaip mažesnį. Tačiau gauti rezul-
tatai rodo, kad padidėjęs subjektyviai suvoktas atsipalaida-
vimas nesusijęs su relaksacijos tipu, tai reiškia, kad, tiek 
progresuojančios raumenų relaksacijos, tiek biogrįžtamojo 
ryšio relaksacijos grupėse  subjektyviai suvoktas atsipalai-
davimas didėjo vienodai. Tai, kad subjektyviai suvoktas at-
sipalaidavimas didėjo vienodai abiejose eksperimentinėse 
grupėse patvirtina ir LA Pawlov ir GE Jones (2005) atliktas 
tyrimas. Jo duomenimis, eksperimentinė grupė, kuri turėjo 
progresuojančios raumenų relaksacijos užsiėmimus, paro-
dė statistiškai reikšmingai padidėjusį relaksacijos lygį  jį 
matuojant vizualine analogine skale prieš ir po kiekvienos 
relaksacijos, kai tuo metu lyginamojoje grupėje nebuvo 
statistiškai reikšmingų pokyčių (29). Geresnis progresuo-
jančios raumenų relaksacijos poveikis atitinka ir klinikinė-
se grupėse nustatytus rezultatus (23-25). Tyrime naudotos 
relaksacinės technikos yra paprastos ir jomis lengva naudo-
tis. Jas galima lengvai pritaikyti studentiškoje aplinkoje, jei 
žmonės dirba įtemptomis sąlygomis. Taip pat šias atsipalai-
davimo technikas galima taikyti kartu su kitomis interven-
cijos priemonėmis įvairioms klinikinėms būklėms gydyti. 

Galima paminėti ir keletą šio darbo trūkumų. Tam tikri 
ribotumai yra susiję su tiriamųjų amžiumi, nes dalyvavo 
asmenys nuo 18–31 metų. Tyrimo rezultatai atspindi tik 
jaunų žmonių populiaciją. Be to, tyrime dalyvavo tik sveiki 
asmenys, todėl reikalingi tolimesni tyrimai, norint labiau 
atskleisti analizuojamus reiškinius. 

Išvados
1. Asmenų, dalyvavusių progresuojančios raumenų 

relaksacijos bei biogrįžtamojo ryšio relaksacijos mokymo 
užsiėmimuose, subjektyviai suvokto streso rodikliai statis-
tiškai patikimai nepakito lyginat visas tris grupes, tačiau 
gauti subjektyviai suvokto streso statistiškai reikšmingi 
skirtumai tarp eksperimentinių ir lyginamosios grupių. Tai 
rodo, jog tiek BRR, tiek PRR sumažina subjektyviai suvok-
to streso rodiklius lyginat su lyginamąją grupe, tačiau tar-
pusavyje atsipalaidavimo metodai šiuo atžvilgiu nesiskiria.

2. Asmenų, dalyvavusių progresuojančios raumenų 
relaksacijos, biogrįžtamojo ryšio relaksacijos mokymo už-
siėmimuose bei lyginamojoje grupėse, distreso toleranci-
jos rodikliai statistiškai patikimai padidėjo lyginant pirmą 
matavimą su antru, tačiau statistiškai reikšmingų skirtumų 

tarp distreso tolerancijos pokyčių atsižvelgiant į grupės tipą 
nebuvo nustatyta. Tai rodo, jog statistiškai reikšmingi po-
kyčiai vyko visose trijose tiriamųjų grupėse.

3. Po kiekvieno relaksacijos užsiėmimo, taikant pro-
gresuojančią raumenų bei biogrįžtamojo ryšio relaksacijas, 
statistiškai patikimai sumažėjo subjektyviai vertintos įtam-
pos rodikliai ir šis skirtumas buvo susijęs su grupės tipu: 
progresuojančios raumenų relaksacijos grupėje vyko dides-
ni atsipalaidavimo pokyčiai.  

Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba.
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CHANGES OF SUBJECTIVELY PERCEIVED STRESS 

DURING PROGRESSIVE MUSCLE AND BIOFEEDBACK 
RELAXATION SESSIONS IN A GROUP OF STUDENTS 
A. Perminas, I. Pečiulienė, G. Jarašiūnaitė, L. Gustainienė 

Key words: subjectively perceived stress changes, distress 
tolerance, biofeedback relaxation, progressive muscle relaxation, 
students.

Summary 
The objective of this research was to evaluate the effectiveness 

of progressive muscle relaxation and biofeedback relaxation in 
reducing subjectively perceived stress and increasing distress 
tolerance. Methods. 111 respondents agreed to participate in the 
study and 90 respondents participated in all 6 sessions. Respondents 
participated in 4 relaxation sessions of two types: either progressive 
muscle relaxation (PRR) or biofeedback relaxation (BRR). 
Biofeedback relaxation was performed using biofeedback apparatus 
NeXus-10, produced by Mind Media (The Netherlands). The 
subjects were divided into three groups: biofeedback relaxation 
group (N= 31), progressive muscle relaxation group (N= 30), and 
comparison group (N= 29). Results, conclusions. The results of the 
research showed that subjectively perceived stress parameters from 
the first to the second session statistically significantly decreased 
in both progressive muscle relaxation and biofeedback relaxation 

sessions. However, progressive muscle relaxation and biofeedback 
relaxation did not differ in inducing statistically significant changes 
in subjectively perceived stress. Respondents’ distress tolerance 
parameters statistically significantly increased from the first to 
the second measurement in the sessions of progressive muscle 
relaxation and biofeedback relaxation and comparison group. 
However, no statistically significant differences between distress 
tolerance changes were found with regard to the type of group. At 
the end of each session subjectively perceived tension in muscles 
statistically significantly decreased in both progressive muscle 
relaxation and biofeedback relaxation groups, however, greater 
relaxation changes were in progressive muscle relaxation group. 
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