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Santrauka 
Tyrimo tikslas – išsiaiškinti mokytojų    vidinės 
darnos ir gyvenimo kokybės sąsajas su profesine 
veikla. Tyrime vidinės darnos konceptas supran-
tamas salutogeninės teorijos pagrindu. Buvo tir-
ta 55 vidurinių mokyklų ir gimnazijų mokytojai, 
pasižymėję kūrybingumu profesinėje veikloje ir 
57 neatskleidę analogiškų gebėjimų. Tiriamųjų 
apklausai buvo pasitelktos dvi metodikos.   Ma-
tematinės statistikos hipotezėms tikrinti buvo tai-
komos χ2 kriterijus. Straipsnyje pateikiami tyrimo 
duomenys atskleidžia, kad kūrybingai dirbančių 
mokytojų vidinė darna ir gyvenimo kokybės ver-
tinimas patikimai (p<0,05) geresni nei nekūry-
bingų kolegų. Tarp vidinės darnos ir gyvenimo 
kokybės vertinimų nustatytos stiprios sąsajos.

ĮVADAS
salutogeninės teorijos pagrindu gebėjimų valdyti 

stresus ir gerai jaustis įvertinimui A. Antanovsky [1] pa-
siūlė konstruktą „darnos jausmas“ (ang. The Sense of 
Coherence), apimantį savijautą, vyraujančias nuostatas 
palaikyti ir stiprinti sveikatą bei vertinti kitus veiksnius, 
tarp jų darbą bei jo aplinką.  vidinės darnos lygis įver-
tinamas A.Antanovsky pasiūlyta vidinės darnos (angl. 
Sense of Coherence – SOC) skale. Jos autorius nėra 
nustatęs  norminio vidinės darnos lygio, tačiau išsky-
rė tik aukštą ir žemą vidinę darną [1]. Darnos jausmo 
vertinimui pastaruoju metu dažniau naudojama vadi-
nama trumpa skalės  forma soC-13, kuri patikima ir 
plačiai naudojama tyrimuose [2]. manoma, kad darnos 
jausmui turi įtakos  profesinė veikla bei darbo sąlygos. 
Įvairių studijų duomenų metaanalizės rezultatai rodo, 
kad yra stipri teigiama sąsaja tarp vidinės darnos lygio 
ir pasitenkinimo darbu [20].

nustatytos stiprios sąsajos tarp vidinės darnos ska-
lės (soC) įverčių ir suvokiamos sveikatos ir kad pagal 
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soC įverčius galima prognozuoti  sveikatos būklę. kuo 
aukštesni įverčiai, tuo geresnė sveikatos būklė. soC  
konceptas gali patikimai pasitarnauti ir pozityvios psi-
chinės  sveikatos  indikatoriumi [9]. nurodoma, kad 
darbas yra tinkamas sveikatos požiūriu, jei nėra įtam-
pos ar nuobodulio [7]. kiti tyrimų rezultatai leidžia 
teigti, jog gerėjant pasiekimams darbinėje veikloje, di-
dėja įverčiai soC skalėje [15].

kūrybingumas apibūdinamas kaip potencija sukurti 
naują objektą, unikalų, besiskiriantį vienu ar aibe po-
žymių nuo jau žinomų visuomenei, o kūrybiškumas – 
savybė sukurti tam tikrą aibę naujų objektų (5).

nustatyta, kad kūrybinga profesinė veikla, susijusi 
su intensyviu mąstymu, atsispindi žmogaus emocinėje 
fiziologinėje būsenoje.  Po kūrybiškai atliktos profesi-
nės veiklos mokytojai savo emocinę fiziologinę būse-
ną vertino kaip geresnę nei prieš ją [6]. Jei aplinkybės 
leidžia ir individai ieško įdomių, prasmingų ir besi-
keičiančių užduočių, tai tokia situacija darbe laikoma 
optimalia, palankia kūrybingumo apraiškoms bei gerai 
psichoemocinei savijautai  [4].

Gera savijauta darbe (angl. well-being)  yra susijusi 
su  galimybe daryti darbe tai, kas žmogui labiausiai pa-
tinka, tai atskleidžia jo kūrybingumą ir dažniau sukelia 
teigiamas emocijas. netgi trumpalaikiai neigiami po-
veikiai gali sumažinti darbuotojų kūrybingumą ir turėti 
ilgalaikių neigiamų pasekmių organizacijos veikloje. 
Jei darbuotojai neturi galimybių pilnai atskleisti savo 
kūrybingumui, nėra pilnai įsitraukę į organizacijos vei-
klą, jie nusivilia organizacijos veikla ir neretai, atsira-
dus galimybei, šią organizaciją palieka [11].

Reikia pabrėžti, kad sąvokos „kūrybingumas“ (angl. 
Creativity) ir gera savijauta (angl. Well-being)  įvairiose 
studijose autorių yra traktuojamos nevienareikšmiškai 
ir dažniausiai savitai apibūdinamos  [12].

Hipotezė: vidinė darna būdingesnė kūrybingai dir-
bantiems mokytojams.

Tyrimo tikslas — išsiaiškinti kūrybingai dirbančių 
mokytojų vidinės darnos aspektus.
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RESPONDENTŲ KONTINGENTAS IR 
TYRIMO METODAI
tyrimui atsitiktiniu būdu buvo pasirinkti kau-

no miesto  bendrojo lavinimo vidurinių mokyklų  ir 
gimnazijų mokytojai. tyrime dalyvavo 112 mokytojų 
(pilnai apklausos anketas užpildžiusių respondentų 
skaičius). tarp jų buvo 55 mokytojų, kuriuos vadovai 
apibūdino kaip dirbančius kūrybingai (k grupė),  ir 57 
mokytojų, nepasižymėjusių kūrybingumu profesinėje 
veikloje (nk grupė). Respondentai tyrime dalyvavo sa-
vanoriškai, jiems buvo išaiškintas tyrimo tikslas. visos 
tyrime naudotos anketos, kurias pildė respondentai, 
buvo anoniminės.

tyrimui anketine apklausa buvo pasitelktos dvi 
metodikos: 1. A. Antonovsky [18] sutrumpinta darnos 
skalė soC-13 buvo naudojama respondentų darnos 
jausmui (vidinės darnos) savivertei. skalę sudaro trylika 
teiginių, suskirstytų į tris grupes: suvokiamas supratin-
gumas (angl. perceived comprehensibility) – 5 teigi-
niai;  valdomumas (angl. manageability) -  4 teiginiai 
ir reikšmingumas (angl. meaningfulness) – 4 teiginiai.  
teiginių vertinimai likert 7-ių balų skalėje, su dviem 
ribiniais atsakymais “niekada” ir “labai dažnai”. Įver-
čių suma gali būti nuo 13 iki 91 balo – didesnis įvertis 
rodo didesnę vidinę žmogaus darną.  vertinimas:  44 ir 
daugiau balų stiprus darnos jausmas, 28–43 balų – vi-
dutiniškai išryškėjęs darnos jausmas, o mažiau 28 balų 
– silpnas. skalės validumas patikrintas keliose studijo-
se [2, 9, 10]. 2. modifikuota R.eliot gyvenimo kokybės 
skalė, pagrįsta egzitenciniu požiūriu į patiriamus stre-
sus [8, 21]. skalę sudaro 36 teiginiai, suskirstyti į devy-
nias subskales po keturis teiginius. subskalės: darbas 
(karjera), asmeniniai pasiekimai, sveikata, bendravimas 
su artimais žmonėmis, palaikymas (vidinis ir išorinis – 
socialinis) optimizmas, įtampa (fizinis ir psichologinis 
diskomfortas), savikontrolė, neigiamos emocijos (nuo-
taika). Atsakymai nurodomi dešimties balų skalėje.  
minimali suma subskalėje keturi balai, o maksimali 40 
balų. subskalės: darbas (karjera), asmeniniai pasieki-
mai, sveikata, bendravimas su artimais žmonėmis, pa-

laikymas (vidinis ir išorinis – socialinis), optimizmas, 
įtampa (fizinis ir psichologinis diskomfortas), savikon-
trolė, neigiamos emocijos (nuotaika). Atsakymų varian-
tai dekoduojami naudojantis raktu ir apskaičiuojamas 
balų vidurkis pagal kiekvieną subskalę ir bendras. ver-
tinimas: kokybės  indeksas: 4 – 10 balų – labai žemas, 
būdingas sergantiems depresija; 11-20 balų – žemas, 
būdingas asmenims su „sudegimo“ sindromu; 21-39 
balų – vidutinis; 30-40 balų – labai aukštas, būdinga 
išryškėjęs optimizmas ir aktyvi pozicija gyvenime. 

Apklausos metu visa informacija surinkta tiesiogiai 
iš pačių tiriamųjų.

matematinės statistikos hipotezėms tikrinti buvo tai-
komos χ2 kriterijus, pasikliovimo lygmuo p < 0,05.

TYRIMO REZULTATAI IR JŲ ANALIZĖ
Duomenys apie respondentų vidinę darną  pateikti 

1 lentelėje.
Dauguma kūrybingų mokytojų (k grupė)  pasižymi 

aukšta vidine darna. tai gerokai daugiau nei vidutiniš-
kai lietuvoje (39,9 proc.), tačiau ženkliai mažiau nei 
Švedijoje (81 proc.) [13]. tiesa, tiesioginis kiekybinis 
palyginimas čia nekorektiškas, nes studijoje [13] buvo 
naudojama modifikuota soC skalė. tačiau bendrai 
tendencijai aptarti palyginimas galimas.   Įvertinant ty-
rimuose naudotų skalių skirtumus, galima teigti, kad ir 
nk grupės respondentų vidinė darna geresnė nei vidu-
tiniškai lietuvoje.  

kūrybingai dirbančių mokytojų vidinė darna reikš-
mingai (p<0,05) aukštesnė nei kitų jų kolegų.

tyrimo duomenys apie respondentų  gyvenimo ko-
kybės vertinimus pateikti 2, 3 ir 4 lentelėse. vertinimai 
pagal atskirus gyvenimo kokybės rodiklius (4 lentelė) 
taip pat skyrėsi nežymiai.

Abiejų grupių respondentų gyvenimo kokybės verti-
nimai žymiai skiriasi (p<0,05). Didžioji dauguma kūry-
bingai dirbančių mokytojų savo gyvenimo kokybę įver-
tino aukštai (2 lentelė), nors gyvenimo kokybės įverčių 
balais skirtumas nereikšmingas (3 lentelė). k grupės 
respondentams nustatytas stiprus ryšys (koreliacijos 
koeficientas r = 0.964) tarp vidinės darnos ir gyvenimo 

Respondentai
Vidinės darnos lygių pasiskirstymas, % 

(skaičiais)

Aukštas Vidutinis Žemas

K grupė * 61,8 (34) 34,6 (19) 3,6 (2)

NK grupė 19,3 (11) 68,4 (39) 12,3 (7)

Respondentai
Gyvenimo kokybės vertinimų 
pasiskirstymas, % (skaičiais)

Aukštas Vidutinis Žemas

K grupė * 70,9 (39) 29,1 (16) 0 (0)

NK grupė 38,6 (22) 52,6 (30) 8,8 (5)

1 lentelė. Respondentų vidinės darnos lygiai

* čia ir toliau lyginant tarpusavyje K ir NK grupių respondentų įverčius: 
χ2(2) = 23,03; p<0,05

2 lentelė. Mokytojų gyvenimo kokybės vertinimai

* χ2(2) = 27,63; p< 0,05.
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kokybės vertinimų. nors nk grupės respondentams ry-
šys  silpnas (r = 0.258), galima teigti, kad yra sąsaja tarp 
vertinimų soC ir gyvenimo kokybės skalėmis. 

mokslininkai pažymi, kad pedagogai dažniau nei 
kitų intelektualinės veiklos profesijų atstovai patiria 
stresą profesinėje veikloje [14]. Šiame tyrime gauti 
rezultatai leidžia teigti, kad kūrybingumas pedagogo 
profesinėje veikloje silpnina stresorių poveikį. Šį teiginį 
patvirtina ir kitų tyrėjų nuomonė, kad gerėjant pasieki-
mams profesinėje veikloje, auga įverčiai soC skalėje 
[15]. 

Respondentų kūrybingumo lygmenys nebuvo tiria-
mi, nes nėra visuotinai priimtinos metodikos, įgalinan-
čios vienareikšmiškai spręsti apie asmens kūrybingumo 
lygį. nors atlikta daug tyrimų, kūrybingumo fenomenas 
nėra įtikinamai atskleistas [16].  Yra sukurta per 200 
instrumentarijų kūrybingumo identifikavimui ir verti-
nimui, tačiau nėra testavimo instrumentų, įgalinančių 
adekvačiai išmatuoti kūrybingumo konceptą [19]. An-
glijoje mokytojų psichinės sveikatos problemas anali-
zuoja ir mokslininkai, ir valstybinės institucijos [23]. 
manoma, kad reguliariai dalyvaujant kūrybingoje vei-
kloje didėja galimybės išsaugoti psichinę sveikatą ir iš-
likti psichologiškai gyvybingam [17]. tyrimais įrodyta, 
kad vidinės darnos konceptas, išreiškiamas soC ska-
le, gali pasitarnauti ir potencialiu pozityvios psichinės 

sveikatos indikatoriumi [25]. Giliai į kūrybingą veiklą 
įsitraukę žmonės jaučiasi laimingi [4], tačiau pastangos 
siekti vis geresnių rezultatų, konkurencinės aplinkos 
poveikis bei socioekonominiai veiksniai gali veikti nei-
giamai  ir net susiformuoti „sudegimo“ sindromas [14].

taigi galima teigti, jog periodinio mokytojų vidinės 
darnos vertinimo duomenys būtų vertinga informacija 
mokyklų administratoriams.

IŠVADOS
1. vidinei darnai turi įtakos profesinė veikla. kū-

rybingai dirbančių pedagogų vidinė darna aukštesnė 
nei nepasireiškusių kūrybingai.

2. kūrybingai dirbantys pedagogai savo gyveni-
mo kokybę vertina geriau nei jų kolegos (p < 0,05).  

3. tikslinga stebėti pedagogų vidinės darnos kiti-
mo tendencijas ir duomenis naudoti mokyklų vadyboje.
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TEACHERS’ SENSE OF COHERENCE AND CREATIVITY IN PRO-
FESSIONAL ACTIVITY

Audronė Dumčienė,  Dalia Lapėnienė
Summary
Key words:  creativity sense of coherence, well-being, teachers.
The objective of the study - to find out teachers’ self-esteem of 

sense of coherence and quality of life in relation with professional 

activity. In the study the concept of sense of coherence is based on 
salutogenic theory. The research sample - 55 middle schools and 
high school teachers that were  distinguished creativity in professio-
nal activities and 57 not- distinguished similar skills. Fore explorato-
ry survey has been used two methods. Hypothesis is verified using 
mathematical statistics - χ2 criterion. The survey data presented in 
this article reveals that the creative teachers’ self-esteem of sense of 
coherence and quality of life was a significant (p<0.05) better than 
non-creative colleagues. Between the sense of coherence and quality 
of life assessment was a strong correlation.
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