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Santrauka
Tyrimo tikslas - išsiaiškinti nuo psichiką veikiančių medžiagų priklausomų žmonių, besigydančių
psichosocialinės reabilitacijos centruose ir pataisos namuose, asmenybės ypatumus bei jų sąsajas
su psichologine gerove. Naudoti instrumentai tikslui siekti: Minesotos daugiafazis asmenybės aprašas (MMPI-2) ir Lietuviškoji psichologinės gerovės
skalė (LPGS-S). Šiais instrumentais buvo ištirti 75
priklausomi nuo psichiką veikiančių medžiagų asmenys, iš jų 28 nuteistieji iš pataisos namų ir 47 psichologinės ir socialinės reabilitacijos centrų klientai.
Gauti tokie rezultatai: 1. Priklausomų nuo psichiką
veikiančių medžiagų žmonių ir reprezentacinės Lietuvos grupės asmenybės savybės skiriasi daugumos
MMPI-2 skalių įverčių vidurkiais (labiausiai – psichopatiškumo). Nuteistųjų vyrų asmenybės savybės
mažiau skiriasi nuo normų, negu nenuteistųjų imčių. 2. Visų priklausomų asmenų daugumos gyvenimo sričių ir bendras pasitenkinimas gyvenimu yra
mažesnis už Lietuvos reprezentacinės imties analogiškus rodiklius, išskyrus pasitenkinimą fizine sveikata. 3. Stipriausiais ryšiais tarp asmenybės savybių
ir psichologinės gerovės yra susiję: psichopatiškumas, paranojiškumas, psichasteniškumas, depresiškumas, menka savivertė bei šeimyninės problemos,
neigiamas emocingumas, prastas pasitenkinimas
tarpasmeniniais santykiais, prastas pasitenkinimas
fizine sveikata bei bendra gerovė. Būsimuose tyrimuose reikėtų ištirti didesnes priklausomų asmenų
grupes, atsižvelgti ir į kitus galimus veiksnius (tarp
jų ir gydymo būdus).
Žurnalo tinklalapis: http://sm-hs.eu

Įvadas
Amerikos psichiatrų asociacija [1] parengtame klasifikatoriuje DSM-IV priklausomybę apibrėžia kaip grupę
pažintinių, elgesio bei fizinių simptomų, rodančių susilpnėjusią psichiką veikiančių medžiagų vartojimo kontrolę bei jų vartojimą neatsižvelgiant į neigiamus padarinius.
PSO Tarptautinėje ligų klasifikacijoje [2] priklausomybės
sindromas apibrėžiamas kaip fiziologinių ir kognityvinių
reiškinių kompleksas, kuriame medžiagos arba medžiagų
klasės vartojimas individui yra daug svarbesnis nei kitas
elgesys. Svarbiausias priklausomybės sindromo požymis –
stiprus noras vartoti psichoaktyviąsias medžiagas, alkoholį
arba tabaką.
Analizuojant pateiktus priklausomybės apibrėžimus,
aišku, kad šis sindromas apima ir paciento psichologinę
būklę: pasikeičia motyvacija, nes atsiranda nenugalimas
troškimas vartoti psichoaktyvias medžiagas. Kaip rodo
priklausomybės raidos stadijų analizė, jau pirmojoje – eksperimentavimo stadijoje dalis žmonių stengiasi įveikti tam
tikras asmenines problemas vartodami psichoaktyvias medžiagas.
Siekiant išsiaiškinti, nuo ko priklauso, ar žmogus toliau
vartos, ar ne, buvo ieškoma rizikos veiksnių, turinčių įtakos
priklausomybės atsiradimui. C. Nakken išskyrė tokius asmenybinius rizikos veiksnius: psichologinis nebrandumas,
tapatumo stoka, emocinė priklausomybė nuo kitų žmonių,
menkavertiškumo jausmas, nerimo ir nesaugumo jausmai,
impulsyvumas, neatsakingumas, maištingumas, visuomenės normų nepaisymas, polinkis siekti malonumų, depresiškumas, refleksyvumo stoka [3]. Tuo tarpu egzistuoja ne
tik rizikos veiksniai, lemiantys priklausomybės vystymąsi,
bet ir apsauginiai: optimizmas, pozityvus požiūris į sveikatą, adaptyvūs įveikos stiliai, empatija, tikslo siekimas,
išvystytas vidinis kontrolės lokusas, tikėjimas, moralinės
vertybės, geri santykiai su tėvais, socialiniai įgūdžiai, geri
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santykiai su aplinkiniais ir kt. [4, 5].
Dar vienas svarbus dalykas, pasireiškiantis kartu su
priklausomybės sindromu, yra kiti psichikos sutrikimai.
T. J. Trull su kolegomis pastebėjo, kad narkotikų vartojimas labiausiai susijęs su schizotipiniu, antisocialiu, ribiniu
ir histrioniniu sutrikimais. Gauti koreliacijos koeficientai
nėra aukšti (svyruoja nuo 0,16 iki 0,40) [6]. Šis ryšys nėra
priežastinis, taigi negalima pasakyti, kas ką lemia: ar narkotikų vartojimas nulemia asmenybės sutrikimus, ar asmenybės sutrikimai nulemia narkotikų vartojimą. T. J. Trull su
kolegomis, analizuodamas sąsajas tarp asmenybės savybių
ir narkotikų vartojimo, nustatė, kad yra ryšiai tik su atvirumo (r=0,21), sutariamumo (r=-0,11) bei sąmoningumo (r=0,12) subskalėmis (matuota NEO-FFI) [6].
Tuo tarpu prieštaringus rezultatus (jau aprašytiems)
pateikia epidemiologiniai tyrimai, kuriuose analizuojamas
psichikos sutrikimų komobirdiškumas su alkoholio ir narkotikų vartojimu. D. A. Regier ir kolegų atliktame tyrime
gauta, kad 53,1 procento tirtų asmenų, kurie turi priklausomybę nuo narkotikų, kartu turi ir psichikos sutrikimų: nerimo sutrikimus turi 28,3%, nuotaikų sutrikimus – 26,4%,
asocialios asmenybės sutrikimus - 17,8%, schizofrenijos
sutrikimus - 6,8%. Autoriai pastebėjo, jog nerimo sutrikimų dažnis yra toks pat didelis ir tarp nepriklausomų nuo
narkotikų asmenų [7]. J. N. Butcher pastebi, kad dauguma
tyrimų patvirtina, jog nuo 75 iki 80 procentų nuo narkotikų
priklausomų asmenų pasižymi: impulsyvumu, negebėjimu
stabdyti elgesio, kuris anksčiau sukėlė neigiamus padarinius, ir teikiama reikšme gaunant narkotikų poveikį čia ir
dabar, o ne ilgalaikiams padariniams [8].
L. Trevithick ir H. M. Hosch pastebėjo, jog bendras
tiriamųjų MMPI profilis išsiskyrė padidėjusiomis psichopatiškumo, schizoidiškumo, depresiškumo, psichoastenijos
subskalėmis, lyginant su normalia imtimi. Šie tyrėjai pažymėjo, jog specifiniai hipochondriškumo ir paranojiškumo
subskalių įverčiai būdingi heroino vartotojams, o specifiniai isteriškumo ir šizofreniškumo subskalių įverčiai būdingi barbituratų ir amfetamino (stimuliuojančios psichoaktyvios medžiagos) vartotojams [9].
Bandant išsiaiškinti, kokie yra asmenybės skirtumai
tarp žmonių, vartojančių skirtingas psichoaktyvias medžiagas: heroino, kokaino, kelių narkotikų iškart ir nepriklausomų asmenų gauta, kad kokaino vartotojų MMPI profilis
yra aukštesnis tokių subskalių: hipochondriškumo ir isteriškumo už heroino vartotojus, vyriškumo – moteriškumo
– už bendrąją gyventojų imtį, tačiau mažesnis už heroino
vartotojų. Kokaino ir heroino vartotojų įverčiai didesni už
bendrosios gyventojų imties įverčius tokių subskalių: psichopatiškumo, paranojiškumo, psichasteniškumo, šizofreniškumo ir socialinio introversiškumo; heroino vartotojų

– hipomaniškumo subskalės įverčiai didesni už gyventojų
grupės įverčius [10].
Pastaruoju metu yra populiarūs įvairūs žmonių grupių
psichologinės / subjektyvios gerovės tyrimai: daug darbų
publikuojama įvairiose duomenų bazėse. Tačiau sukonkretinus paiešką iki žmonių, kurie yra priklausomi nuo
psichiką veikiančių medžiagų, šių tyrimų skaičius labai
sumažėja. Lietuvoje nepavyko surasti nei vieno mokslinio
darbo, kuriame būtų gilinamasi į nuo narkotinių medžiagų
priklausomų asmenų psichologinę gerovę. Reikia atkreipti
dėmesį į tai, kad autoriai, tirdami žmonių gerovę, skirtingai
apibrėžia šią sąvoką. Dėl šios priežasties tyrimuose, kuriuose matuojama gerovė, rezultatai gali būti prieštaringi,
nes į gerovės sampratą įtraukiami skirtingi gyvenimo aspektai.
Remiantis K. J. Zullig ir kolegų gautais rezultatais galima pastebėti, jog psichoaktyvių medžiagų vartojimas yra
susijęs su prastesniu pasitenkinimu gyvenimu. Tačiau minėtame tyrime buvo tirti kokaino, marihuanos, intraveniniu
būdu vartojamų narkotikų, alkoholio, tabako ir steroidų
vartotojai. Lietuvoje didelę dalį narkotikų vartotojų sudaro
asmenys, priklausomi nuo opiatų [11]. Viena vertus, heroinas (populiariausias opiatų grupės narkotikas) gali būti
vartojamas ir intraveniniu būdu, kita vertus, intraveniniu
būdu vartojamas ne tik heroinas, todėl negalima teigti, jog
tyrime gauti rezultatai atspindi opiatų vartotojų pasitenkinimą gyvenimu. J. Luty ir S. M. R. Arokiadass tyrė subjektyvų opiatų vartotojų pasitenkinimą gyvenimu ir pastebėjo,
jog nuo opiatų priklausomi asmenys yra mažiau patenkinti
gyvenimu nei kontrolinė grupė maždaug tris kartus [12].
S. J. Becker su kolegomis atliko tyrimą, kuriame siekė išsiaiškinti, koks yra ryšys tarp gyvenimo kokybės ir
psichoaktyvių medžiagų vartojimo. Šiame tyrime buvo
tiriami asmenys, kuriems taikomos trumpalaikės kognityvinės intervencijos ir matuojama, kaip keičiasi vartojimo
dažnumas bei gyvenimo kokybė. Matavimai atlikti prieš
pirmąsias intervencijas, po trijų mėnesių, pusės metų bei
po metų. Gauta, kad nuo pirmųjų matavimų iki trečio mėnesio psichoaktyvių medžiagų vartojimo dažnis sumažėjo
beveik dvigubai, vėliau jis stabilizavosi ir nekito. Tuo tarpu
subjektyvus gyvenimo kokybės vertinimas kiekvieno sekančio matavimo metu augo [13].
Iš glaustos apžvalgos sunku daryti konkrečias išvadas
apie priklausomų nuo narkotikų žmonių asmenybės bei
psichologinės gerovės ypatumus ir galimas sąsajas tarp šių
kintamųjų grupių.
Tyrimo tikslas yra: išsiaiškinti priklausomų nuo psichoaktyvių medžiagų žmonių, besigydančių psichosocialinės reabilitacijos centruose ir pataisos namuose, asmenybės ypatumus bei jų sąsajas su psichologine gerove.
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Tyrimo metodika
Tyrimo dalyviai. Tyrimui atlikti buvo pasirinktos reabilitacijos bendruomenės iš Narkotikų tabako ir alkoholio
kontrolės departamento internetinio puslapio – patogioji
imtis. Daugelis bendruomenių nesutiko dalyvauti tyrime
dėl didelės apimties, tačiau trys reabilitacijos centrai sutiko.
Taip pat tyrime dalyvavo žmonės, atliekantys bausmes
pataisos namuose, bei besigydantys nuo psichiką veikiančių medžiagų priklausomybės. Visi šie tiriamieji atliko
bausmes Alytaus arba Vilniaus pataisos namuose. Šiose
įstaigose yra galimybė gydytis nuo priklausomybės, o norintieji galėjo dalyvauti tyrime.
Iš viso iš reabilitacijos bendruomenių buvo atrinkti 67
dalyviai. Iš pataisos namų buvo atrinkta 36 dalyviai. Taigi, tyrime dalyvauti sutiko 103 besigydantys priklausomi
asmenys. Pateikus klausimynus dalis tiriamųjų atsisakė iškart juos pildyti, dar viena dalis nesugrąžino pildytų anketų
arba grąžino jas neužpildytas. Užpildytus klausimynus pateikė 78 asmenys: 51 asmuo iš reabilitacijos bendruomenių
ir 27 asmenys iš pataisos namų.
Atlikus pirminę duomenų analizę buvo pašalinti trijų
asmenų protokolai, kurie neatitiko MMPI-2 validumo skalių normų. Todėl visame tyrime dalyvavo 75 nuo psichiką
veikiančių medžiagų priklausomi asmenys. Tiriamieji suskirstyti į 6 grupes pagal lytį ir teistumą taip: visi tiriamieji
(75), moterys (19), visi vyrai (56), nuteisti vyrai (28), nenuteisti vyrai (28).
Tyrimo priemonės. Psichologinės gerovės – žmonių
subjektyviam įvairių savo gyvenimo sričių – vertinimui
buvo naudojama Lietuviškoji psichologinės gerovės skalė, S forma (LPGS-S) [14]. Šioje skalėje išskiriamos devynios subskalės: optimizmas / kontrolė, pasitenkinimas
gyvenimu ir savimi, pasitenkinimas pragyvenimo lygiu,
1 lentelė. LPGS-S subskalių vidinio suderinamumo rodikliai
(Kronbach‘o α)
*Pastaba: Kadangi šią subskalę sudaro tik du teiginiai, vidinio suderinamumo rodiklis neskaičiuotas

Skalės
Optimizmas, kontrolė
Pasitenkinimas pragyvenimo lygiu
Neigiamas emocingumas
Pasitenkinimas santykiais su artimaisiais
Pasitenkinimas tarpasmeniniais santykiais
Pasitenkinimas fizine sveikata
Pasitenkinimas darbu
Pasitenkinimas gyvenimu Lietuvoje*
Bendras pasitenkinimas

Standartizacinės imties
Kronbach'o α
koeficientai [14]
0,860
0,896
0,852
0,840
0,797
0,927
0,819
0,857

Šio tyrimo
Kronbach‘o
α koeficientai
0,795
0,634
0,856
0,795
0,727
0,869
0,534
0,725

neigiamas emocingumas, pasitenkinimas santykiais su
artimaisiais, pasitenkinimas tarpasmeniniais santykiais,
pasitenkinimas fizine sveikata, pasitenkinimas darbu, pasitenkinimas gyvenimu Lietuvoje ir bendras pasitenkinimas
(visų subskalių vidurkis). Šias skales sudaro 59 teiginiai.
Kiekvienas teiginys vertinamas 5 balų Likert'o skale nuo
Tikrai ne iki Tikrai taip. LPGS-S turi ir demografinių duomenų anketą, kuri naudota ir šiame tyrime.
1 lentelėje pateikiami šios skalės subskalių vidinio
suderinamumo rodikliai (tiek tyrime tirtos imties, tiek ir
instrumento sudarytojų tirtos reprezentacinės imties [14].
Pasitenkinimas gyvenimu Lietuvoje skalės vidinis suderinamumas neskaičiuojamas, nes šią skalę sudaro tik du
klausimai.
Asmenybei tirti taikytos MMPI-2 testo lietuviškojo
varianto [15] klinikinės ir turinio skalės, kurios matuoja per
20 asmenybės savybių: jei labai ryškios, gali būti psichinio
sutrikimo simptomais. Klinikinės skalės yra susijusios su
psichikos sveikatos sutrikimais ir sindromais.
2 lentelėje pateikiami MMPI-2 klinikinių skalių vidinio
suderinamumo rodikliai tiek šio tyrimo, tiek ir instrumento
adaptacijos Lietuvoje autorių tirtos reprezentacinės imčių
(Bagdonas ir kt., 2013). Panašaus dydžio Kronbach'o alfa
koeficientai gauti ir turinio skalių, tačiau dėl vietos stokos
jų nededame.
Duomenų apdorojimas. Statistiniam duomenų skaičiavimui buvo naudotos SPSS 20.0 programos. Statistinei
duomenų analizei taikyti šie metodai: aprašomoji statistika – vidurkiams ir standartiniams nuokrypiams skaičiuoti, Kolmogorov-Smirnov testas – hipotezėms duomenų ir
normalumui tikrinti, Stjudent‘o kriterijus (t) – skirtumams
tarp grupių nustatyti, koreliacinė analizė – sąsajoms tarp
kintamųjų nustatyti (Pearson'o, kai skirstiniai normalūs, o
2 lentelė. MMPI-2 klinikinių skalių vidinio suderinamumo rodikliai (Kronbach‘o α)
Skalės

Hipochondriškumo skalė
Depresiškumo skalė
Isteriškumo skalė
Psichopatiškumo skalė
Vyriškumo-Moteriškumo
skalė
Paranojiškumo skalė
Psichasteniškumo skalė
Šizofreniškumo skalė
Hipomaniškumo skalė
Socialinio introversiškumo
skalė

Lietuvos
standartizacinės
imties Kronbach‘o α
koeficientai [16]
Vyrai
Moterys
0,89
0,87
0,75
0,75
0,81
0,79
0,71
0,65

Šio tyrimo
Kronbach‘o α
koeficientai
0,82
0,57
0,60
0,63

0,49

0,28

0,30

0,71
0,89
0,91
0,61

0,66
0,88
0,9
0,6

0,76
0,89
0,92
0,65

0,79

0,79

0,81
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3 lentelė. Priklausomų asmenų MMPI-2 klinikinių skalių įverčiai T balais
Paryškinti didesni už vidurkio ir standartinio nuokrypio sumą įverčiai.
* Pateikti 5.Mf-m ir 5.Mf-f skalių pirminiai įverčiai, o ne standartiniai T balai.

MMPI-2 klinikinės skalės
1. Hs - hipochondriškumo skalė
2. D - depresiškumo skalė
3. Hy - isteriškumo skalė
4. Pd - psichopatiškumo skalė
5. Mf-m - vyriškumo-moteriškumo
skalė (vyrai) *
5. Mf-f - vyriškumo-moteriškumo
skalė (moterys) *
6. Pa - paranojiškumo skalė
7. Pt - psichasteniškumo skalė
8. Sc - šizofreniškumo skalė
9. Ma - hipomaniškumo skalė
0. Si - socialinio introversiškumo
skalė

Visi
tiriamieji
50.00
49.79
49.41
60.99

Moterys
50.46
47.79
47.38
62.95

Visi
vyrai
49.84
50.48
50.11
60.33

Nenuteistieji
vyrai
50.80
52.43
50.40
61.67

Nuteistieji
vyrai
48.88
48.46
49.81
58.99

25.30

25.43

25.18

Reabilitacijos
centrų klientai
50.66
50.55
49.18
62.18

29.79
57.91
58.36
58.83
59.18

61.66
61.38
64.03
65.33

56.64
57.34
57.03
57.10

55.43
59.68
58.48
58.17

57.86
55.01
55.53
56.03

57.95
60.36
60.72
61.07

50.28

49.29

50.62

52.90

48.34

51.44

4 lentelė. Priklausomų asmenų MMPI-2 turinio skalių pirminių balų vidurkiai ir standartiniai
nuokrypiai
Pastaba: Paryškinti įverčiai reikšmingai skiriasi nuo Lietuvos gyventojų reprezentacinės imties įverčių [16].
* Turinio skalių pilni pavadinimai pateikti 7 lentelėje

Turinio
skalės*

Visi vyrai N=56
M

SD

Nenuteisti vyrai
N=28
M

SD

Nuteisti vyrai
N=28
M

SD

Moterys N=19
M

SD

ANX

10,46

4,72

11,00

4,63

9,93

4,82

13,21

4,13

FRS

6,25

3,42

7,00

3,47

5,50

3,26

8,63

4,44

8,20

3,35

8,93

3,10

7,46

3,49

10,37

2,75

DEP

13,30

6,51

13,14

5,23

13,46

7,67

17,47

6,51

HEA

10,48

5,30

10,79

4,61

10,18

5,98

13,47

4,44

7,70

4,19

7,64

4,06

7,75

4,40

10,32

5,88

ANG

9,96

3,38

9,96

3,02

9,96

3,77

11,37

3,50

CYN

15,39

4,38

15,50

3,69

15,29

5,05

16,95

3,31

15,25

3,58

15,64

3,69

14,86

3,49

15,05

3,44

10,88

4,00

11,14

3,00

10,61

4,84

12,00

3,50

LSE

9,68

5,05

10,29

4,09

9,07

5,87

11,95

5,15

SOD

9,61

5,12

9,71

4,92

9,50

5,40

9,05

4,34

FAM

10,04

4,83

10,29

3,96

9,79

5,63

13,84

4,56

WRK

13,43

6,66

15,71

5,80

11,14

6,77

17,68

5,18

TRT

10,73

5,03

11,07

4,82

10,39

5,29

14,05

5,59

OBS

BIZ

ASP
TPA

imtis didelė ar Spearmen‘o, kai skirstiniai nenormalūs, imtis maža).
Rezultatai
MMPI-2 klinikinės skalės. Rezultatai parodė (3 lentelė), kad tirti nuo psichiką veikiančių medžiagų priklausomi
asmenys pagal MMPI-2 klinikines skales reikšmingai ski-

riasi nuo Lietuvos reprezentacinės imties analogiškų skalių. Labiausiai išsiskiria psichopatiškumo skalės įverčiai,
kurie yra kliniškai svarbūs, t. y. didesni už vidurkio ir standartinio nuokrypio sumą arba mažesni už vidurkio ir standartinio nuokrypio skirtumą. MMPI-2 t balų vidurkis – 50,
o SD – 10 [15]. Visoms tiriamųjų grupėms, išskyrus priklausomus vyrus, kurie atlieka bausmę pataisos namuose,
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būdingas ryškus psichopatiškumas. Priklausomos moterys
didelius įverčius surinko psichopatiškumo, paranojiškumo,
psichasteniškumo, šizofreniškumo ir hipomaniškumo skalėse. O reabilitacijos centrų klientai didelius įverčius surinko psichopatiškumo, psichasteniškumo, šizofreniškumo
bei hipomaniškumo skalėse (3 lentelė).
Siekiant įvertinti, ar yra skirtumai tarp Lietuvos gyventojų ir priklausomų asmenų, buvo atlikti Stjudent‘o t testai
dviem imtims. Gauta, kad moterų Mf-f skalės įverčiai yra
mažesni (t=2,059, p<0,05) už Lietuvos reprezentacinės imties įverčius, o Mf-m skalės visų vyrų grupės įvertis yra
didesnis (t=4,978, p<0,01), nenuteistųjų vyrų grupės įvertis

yra didesnis (t = 3,552, p < 0,01) bei nuteistųjų vyrų grupės
įvertis yra didesnis (t = 3,494, p < 0,01) už reprezentacinės
imties įvertį.
Siekiant išsiaiškinti, kurie visų tirtų priklausomų asmenų MMPI-2 skalių vidurkiai skiriasi nuo Lietuvos gyventojų reprezentacinės imties, buvo atliktas t-testas vienai
imčiai, kai dispersija nežinoma. Gauta, kad reikšmingai
skiriasi visų tirtų priklausomų asmenų psichopatiškumo
(t = 10,895, p < 0,01), paranojiškumo (t = 6,201, p < 0,01),
psichasteniškumo (t = 7,461, p < 0,01), šizofreniškumo
(t = 7,238, p < 0,01) bei hipomaniškumo (t = 6,865, p <
0,01) skalės nuo standartizacinės imties analogiškų skalių.
Priklausomų asmenų tokių skalių
vidurkiai yra didesni už Lietuvos
gyventojų reprezentacinės imties
vidurkius. Visų tirtų priklausomų
asmenų MMPI-2 rezultatų vidurkių profilis pateiktas 1 pav.
MMPI-2 turinio skalės. Rezultatai parodė (4 lentelė), kad
tirtų, nuo psichiką veikiančių
medžiagų priklausomų, asmenų
dalis turinio skalių reikšmingai
skiriasi nuo bendrosios gyventojų aibės.
1 pav. Visų tirtų priklausomų asmenų MMPI-2 klinikinių skalių vidurkių profilis (50 T balų –
LPGS skalės. Priklausomų
normos vidurkis, 40 ir 60 T balų – normos vidurkis ± SD)
asmenų dalies psichologinės gePastaba: VRIN, TRIN, F, Fb, Fp, L, K, S – validumo skalių rodiklių duomenys čia išsamiau neanalizuojami. Pilni skalių
rovės skalių vidurkiai reikšminpavadinimai 3 lentelėje
5. lentelė. Priklausomų asmenų psichologinės gerovės skalių vidurkiai ir standartiniai nuokrypiai (skliausteliuose)
Pastaba: paryškinti įverčiai reikšmingai skiriasi nuo Lietuvos gyventojų reprezentacinės imties įverčių [14]

LPGS subskalės
Optimizmas, kontrolė
Pasitenkinimas pragyvenimo
lygiu
Neigiamas emocingumas
Pasitenkinimas santykiais su
artimaisiais
Pasitenkinimas
tarpasmeniniais santykiais
Pasitenkinimas fizine sveikata
Pasitenkinimas darbu
Pasitenkinimas gyvenimu
Lietuvoje
Bendras pasitenkinimas

Visi
tiriamieji
3,50
(0,78)
2,59
(0,78)
3,43
(0,90)
3,75
(0,83)
3,23
(0,90)
3,76
(0,88)
3,29
(0,63)
3,13
(1,42)
3,34
()0,53

Moterys

Visi vyrai

3,24
(0,84)
2,51
(0,81)
3,07
(0,96)
3,36
(0,81)
3,23
(0,89)
3,53
(0,91)
3,20
(0,82)
3,55
(1,32)
3,21
(0,57)

3,59
(0,74)
2,62
(0,77)
3,55
(0,86)
3,88
(0,80)
3,23
(0,91)
3,84
(0,86)
3,32
(0,56)
2,98
(1,43)
3,38
(0,52)

Nenuteistieji
vyrai
3,45
(0,58)
2,59
(0,72)
3,50
(0,77)
3,93
(0,64)
3,33
(0,88)
3,65
(0,80)
3,20
(0,49)
3,04
(1,30)
3,35
(0,45)

Nuteistieji
vyrai
3,72
(0,87)
2,65
(0,83)
3,60
(0,95)
3,83
(0,95)
3,14
(0,94)
4,04
(0,88)
3,44
(0,61)
2,93
(1,57)
3,42
(0,58)

Reabilitacijos
centrų klientai
3,36
(0,69)
2,56
(0,75)
3,33
(0,87)
3,70
(0,76)
3,29
(0,88)
3,60
(0,84)
3,20
(0,64)
3,24
(1,32)
3,29
(0,50)
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6 lentelė. MMPI-2 klinikinių skalių sąsajos su psichologinės gerovės subskalėmis

Isteriškumo skalė

Psichopatiškumo skalė

Vyriškumo-Moteriškumo
skalė (Vyrai)

Vyriškumo-Moteriškumo
skalė (Moterys)

Paranojiškumo skalė

Psichasteniškumo skalė

Šizofreniškumo
skalė

Hipomaniškumo skalė

Socialinio introversiškumo
skalė

Optimizmas, kontrolė
Pasitenkinimas pragyvenimo
lygiu
Neigiamas emocingumas
Pasitenkinimas santykiais su
artimaisiais
Pasitenkinimas tarpasmeniniais
santykiais
Pasitenkinimas fizine sveikata
Pasitenkinimas darbu
Pasitenkinimas gyvenimu
Lietuvoje
Bendras pasitenkinimas

Depresiškumo
skalė

LPGS subskalės

Hipochondriškumo skalė

Pastaba: paryškintos reikšmingos koreliacijų reikšmės: **p < 0,01; * p < 0,05
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-,27*
-,18

-,27*
-,16

-,11

,21

,02

,01

,01

,22

-,08

,02

-,03

-,01

-,06

-,52

-,33

-,27

-,54

-,13

-,14

-,59

-,54

-,65

-,21

-,49**

**

**

*

**

**

**

**

gai skiriasi nuo reprezentacinės gyventojų imties
analogiškų vidurkių (5
lentelė).
Išanalizavus visus tyrime dalyvavusius priklausomus asmenis ir jų gerovės skalių vidurkius palyginus su Lietuvos gyventojų reprezentacine imtimi
gauta, kad optimizmo, pasitenkinimo gyvenimu ir 2 pav. Visų priklausomų tyrimo dalyvių gerovės profilis (0 z balų – normos vidurkis, -1 ir 1 z balas
savimi (t=3,169, p<0,01), – normos vidurkis ± SD)
neigiamo
emocingumo LPGS-S subskalės: 1 – optimizmas, pasitenkinimas gyvenimu ir savimi, 2 – pasitenkinimas pragyvenimo lygiu, 3 – neigiamas
4 – pasitenkinimas santykiais su artimaisiais, 5 – pasitenkinimas tarpasmeniniais santykiais, 6 – pasitenkinimas
(t=2,264, p<0,05), pasi- emocingumas,
fizine sveikata, 7 – pasitenkinimas darbu, 8 – pasitenkinimas gyvenimu Lietuvoje, 9 – bendras pasitenkinimas
tenkinimo santykiais su
artimaisiais (t=5,049, p<0,01), pasitenkinimo tarpasme- ginės gerovės buvo atlikta šių savybių koreliacinė analizė.
niniais santykiais (t=5,066, p<0,01), pasitenkinimo dar- Gauti rezultatai pateikti 6 ir 7 lentelėse. Tarp priklausomų
bu (t=3,186, p<0,01), pasitenkinimo gyvenimu Lietuvo- asmenų psichologinės gerovės aspektas stipriausiai susijęs
je (t=2,975, p<0,01) ir bendro pasitenkinimo (t=3,710, su asmenybės savybėmis – neigiamas emocingumas: jis
p<0,01) skalių įverčiai mažesni už Lietuvos gyventojų re- neigiamai susijęs su šizofreniškumu (r = -0,707, p < 0.001),
prezentacinę imtį. Visų priklausomų tyrimo dalyvių gero- psichasteniškumu (r = -0,678, p < 0,001) bei paranojiškuvės profilis (standartiniais z balais lyginant su reprezentaci- mu (r = -0,601, p < 0,001). Emocingumo skalė reversuota:
ne imtimi) pateiktas 2 pav.
kuo mažesnis įvertis, tuo neigiamas emocingumas stipriau
MMPI-2 ir LPGS sąsajos. Siekiant išsiaiškinti sąsajas išryškėjęs. Kita labai stipri sąsaja yra taip pat neigiama tarp
tarp priklausomų žmonių asmenybės ypatumų ir psicholo- šizofreniškumo ir bendro pasitenkinimo (r = -0,652, p <

100
0,001) (2 pav.).
Žvelgiant iš priklausomybės pusės, svarbūs ryšiai tarp
depresiškumo ir tokių psichologinės gerovės subskalių:
optimizmo, pasitenkinimo gyvenimu ir savimi (r = -0,451,
p < 0,001), neigiamo emocingumo (r = -0,316, p < 0,01),
pasitenkinimo tarpasmeniniais santykiais (r = -0,331, p <
0,01), pasitenkinimo fizine sveikata (r = -0,418, p < 0.001)
bei bendro pasitenkinimo (r = -0,332, p < 0,01). Taip pat
labai svarbūs ryšiai tarp psichopatiškumo ir psichologinės
gerovės subskalių: optimizmo, pasitenkinimo gyvenimu ir
savimi (r = -0,462, p < 0,001), pasitenkinimo pragyvenimo
lygiu (r = -0,262, p < 0,05), neigiamo emocingumo (r =
-0,493, p < 0001), pasitenkinimo santykiais su artimaisiais
(r = -0,482, p < 0,001), pasitenkinimo tarpasmeniniais santykiais (r = -0,477, p < 0.001), pasitenkinimo fizine sveikata (r = -0,480, p < 0,001), pasitenkinimo darbu (r = -0,294,
p < 0,05) bei bendru pasitenkinimu (r = -0,541, p < 0001).
(6, 7 lentelės).
MMPI-2 turinio skalių stipriausi ryšiai yra: tarp nerimo
ir neigiamo emocingumo (r = -0,633, p < 0,001), depresiškumo ir neigiamo emocingumo (r = -0,716, p < 0,001) bei

bendro pasitenkinimo (r = -0,674, p < 0,001); menkos savivertės ir: optimizmo, pasitenkinimo gyvenimu ir savimi (r
= -0,603, p < 0,001), neigiamo emocingumo (r = -0,623, p
< 0,001) bei pasitenkinimo tarpasmeniniais santykiais (r =
-0,603, p < 0,001); šeimyninių problemų ir pasitenkinimo
santykiais su artimaisiais (r = -0,627, p < 0,001) bei bendro
pasitenkinimo (r = -0,610, p < 0,001).
Rezultatų aptarimas
MMPI-2 klinikinės skalės. Rezultatai parodė, kad visų
priklausomų asmenų psichopatiškumo raiška yra gerokai
aukštesnė už Lietuvos gyventojų standartizacinės imties
raišką – beveik 11 t balų (daugiau nei per vieną standartinį
nuokrypį). Todėl galima teigti, jog priklausomiems asmenims būdingi labiau išryškėję psichopatiniai požymiai: tradicijų ir normų nesilaikymas, nebrandumas, susitelkimas į
save, paviršutiniški santykiai, ekstraversija, energingumas,
maištavimas prieš autoritetus, galimos problemos su teisėsauga, santuokinės / šeimyninės problemos, menki pasiekimai, prasta karjera, impulsyvumas, prastas gebėjimas
priimti sprendimus, nekantrumas, irzlumas, priešiškumas,

7 lentelė. MMPI-2 turinio skalių sąsajos su psichologinės gerovės skalėmis
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Paryškintos reikšmingos koreliacijų reikšmės: **p < 0,01; * p < 0,05
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nuobodulio, tuštumo, prislėgtumo jausmai [15]. Tokie rezultatai paaiškina nemažą dalį jų elgesio ypatumų bei patiriamų problemų.
Svarbu pažymėti, jog psichopatiškumo įverčiai tarp šio
tyrimo dalyvių nėra vienodi: nuteistųjų priklausomų vyrų
grupėje psichopatiškumo įverčių vidurkis mažesnis nei
visų kitų priklausomų asmenų imčių. Kita vertus, jis yra
pakankamai aukštas, nes lyginant šios grupės psichopatiškumo vidurkį su norma (50 t balų) gautas reikšmingas
skirtumas tarp grupių (t = 5,67, p < 0,01). Todėl nuteistųjų
priklausomų vyrų psichopatiškumą tenka vertinti kiek atsargiau.
Psichasteniškumo ir šizofreniškumo aukštus skalių vidurkius reabilitacijos centrų klientų grupėje galėjo nulemti
aukšti šių skalių įverčiai moterų grupėje, nes būtent priklausomų moterų grupė pasižymėjo aukštais psichopatiškumo (62,95), paranojiškumo (61,66), psichasteniškumo
(61,38), šizofreniškumo (64,03) ir hipomaniškumo (65,33)
skalių vidurkiais. Visi šie vidurkiai yra didesni už Lietuvos
gyventojų reprezentacinės grupės vidurkius daugiau nei
standartiniu nuokrypiu. Priklausomos moterys, remiantis
gautais rezultatais, pasižymi ne tik jau minėtomis psichopatijai būdingomis savybėmis, bet kartu ir kitomis:
•
Paranojiškumas - perdėtas jautrumas, atsargumas,
nepasitikėjimas, pyktis, lengvai įsižeidžia, įtarumas, jaučiasi, kad su ja blogai elgiamasi, ypač jautriai priima ir reaguoja į kitų nuomonę apie save, kaltina kitus, priešiškumas,
polinkis įrodinėti tiesą, emocinis nepastovumas [15].
•
Psichasteniškumas – nerimo, įtampos, nepatogumo jausmas, nesaugumas ir pasitikėjimo savimi stoka,
skrupulingumas ir negebėjimas apsispręsti, drovumas/nedrąsumas ir introversija [15].
•
Šizofreniškumas – ribotas domėjimasis kitais
žmonėmis, nepraktiškumas, neadekvatumo, nesaugumo
jausmai, neįprasti įsitikinimai, ekscentriškas elgesys, socialinis atsiribojimas, pasinėrimas į fantazijų ar svajonių
pasaulį, generalizuoti baimė ir nerimas, liūdesys, melancholija, somatiniai negalavimai [15].
Hipomaniškumas – energingumas, noras bendrauti,
ekstraversija, maištingumas, jaudulio poreikis, kūrybingumas, sumanumas, energijos perteklius, trūksta kryptingumo, sąvokų painiojimas, nerealistiškas savęs vertinimas,
žemas frustracijos toleravimas, impulsyvumas [15].
Analizuojant ir lyginant nuteistųjų priklausomų vyrų
MMPI-2 klinikinių skalių profilį su nenuteistųjų priklausomų vyrų bei priklausomų moterų profiliais, visose skalėse
nuteistųjų priklausomų vyrų įverčių vidurkiai yra žemesni
už visų lyginamų grupių. Galimas labiau apibendrintas lyginimas tarp reabilitacijos centrų klientų ir nuteistųjų priklausomų vyrų – rezultatas išlieka tas pats – nuteistųjų pri-

klausomų vyrų visų skalių įverčių vidurkiai yra žemesni už
nenuteistųjų. Toks palyginimas yra įmanomas analizuojant
profilius, tačiau lyginant skaitines skalių išraiškas reikšmingų skirtumų yra kur kas mažiau: reikšmingai skiriasi
tik depresiškumo skalė – lyginant su nenuteistais vyrais, o
lyginant su visais nepriklausomais – psichasteniškumo ir
šizofreniškumo skalės.
Visų priklausomų žmonių, be minėtos didesnės už normą psichopatinės raiškos, asmenybės aspektų, kurie viršytų
standartinį nuokrypį nuo normos – nėra. Tačiau reikšmingai nuo normos skiriasi paranojiškumo, psichasteniškumo,
šizofreniškumo ir hipomaniškumo skalių vidurkiai. Šiuos
rezultatus reikia vertinti labai atsargiai dėl jau aptartos moterų įtakos. Nes tai gali būti tik priklausomoms moterims
būdingos savybės, bet ne vyrams, todėl toks teiginys visiems priklausomiems gali būti ir klaidingas.
MMPI-2 turinio skalės. Priklausomų asmenų MMPI2 turinio depresiškumo skalės įverčių vidurkiai visose vyrų
ir moterų grupėse reikšmingai skiriasi nuo normų [16]. Šie
nesutampa su matuotais klinikine depresiškumo skale, nes
ten depresiškumo įverčių vidurkiai nesiskyrė nuo normų
(neviršijo standartinio nuokrypio). Todėl vienareikšmiškai
atsakyti, ar priklausomi asmenys pasižymi didesniu depresiškumu, ar ne – negalima. Taip galėjo atsitikti dėl to,
kad klinikinė ir turinio depresiškumo skalė matuoja kiek
skirtingus dalykus. Šiuos skirtumus galime pamatyti analizuodami interpretavimo vadove pateiktas aukštų įverčių
galimas reikšmes. Klinikinė depresiškumo skalė: nepasitenkinimas gyvenimiška situacija, introversija, atsiribojimas, riboti interesai, pasitikėjimo savimi stoka, disforija,
energijos stoka, somatiniai negalavimai, nerimas, introversija, atsiribojimas, riboti interesai, pasitikėjimo savimi stoka, klinikinė depresija, pesimizmas ir neviltis, gali kamuoti
mintys apie kaltę, mirtį, savižudybę, nevisavertiškumo ir
neadekvatumo jausmas [15]. O turinio depresiškumo skalė:
jaučiasi prislėgti, liūdni, slogios nuotaikos ar neviltis, jaučia nuovargį, niekas neįdomu, pesimistiški, netekę vilties,
gali būti, kad neseniai mąstė apie savižudybę, gali būti, kad
mėgino žudytis, lengvai pravirksta, jaučiasi kalti ir niekam
tikę, nėra orientuoti į pasiekimus, neramu dėl savo sveikatos, didžiąją laiko dalį jaučiasi vieniši, jaučia tuštumą,
nurodo, kad sutrikęs miegas, užsisklendę savyje, turi mažai
ar visai neturi draugų, gali atitikti diagnostinius depresijos
sutrikimo kriterijus [15]. Taigi, kaip matyti klinikinė depresiškumo skalė labiau matuoja sindromo simptomus, o
turinio – depresinę būseną.
Išanalizavus skirtumus tarp klinikinės ir turinio depresiškumo skalių, galima teigti, jog šio tyrimo priklausomi
asmenys yra depresyvios būsenos, bet neturi išryškėjusios
depresijos ir jai būdingų simptomų. Tačiau kita įmanoma
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interpretacija yra susijusi su netinkamu simptomų priskyrimu. Priklausomi asmenys, kurie gydosi nuo psichiką
veikiančių medžiagų, labai daug dėmesio skiria priklausomybės analizavimui. Taigi patiriami depresijos simptomai
priskiriami ne depresijai, bet priklausomybei, nes dalis jų
persidengia. Taip pat galimas dalykas, kad šie simptomai
susiję su depresija, bloga savijauta yra nuvertinami pačių
priklausomų asmenų, dėl galimo jų sumažėjimo lyginant
su abstinencijos būsena.
Nerimo turinio skalės aukštų įverčių vidurkius, kurie
skiriasi nuo normų, surinko nenuteistųjų vyrų bei moterų grupės. Tokius rezultatus patvirtina ir užsienyje atlikti
tyrimai [17, 18]. Atitinkamai šios grupės surinko aukštus
vidurkius ir obsesiškumo, A tipo turinio skalėse.
Aukšti keisto protavimo turinio skalės įverčiai padeda paaiškinti psichopatiškumo (klinikinės skalės) aukštus
rezultatus. Kaip ir psichopatiškumo skalėje visos grupės
reikšmingai viršijo normą, taip ir keisto protavimo skalėje visos vyrų ir moterų grupės viršijo normas. Remiantis
MMPI-2 interpretavimo vadovu [15], aukšti keisto protavimo įverčiai rodo psichotiškumo simptomus, nerealumo
jausmus, gali atrodyti dezorientuoti, rodo paranojiškas
mintis, būdingas afektų slopinimas, gali turėti mažai ar
visai neturėti draugų, gali būti piktnaudžiavę ar piktnaudžiauti narkotinėmis medžiagomis, būdinga stiprios orientacijos į pasiekimus stoka [15]. Pykčio bei asocialaus elgesio turinio skalių aukštus įverčių vidurkius visose tirtose
grupėse patvirtina užsienio tyrimai [19-22]. Šios abi skalės
apima agresijos protrūkius, emocijų nevaldymą, smurtą.
Menkos turinio savivertės skalės aukštesnius vidurkius už
normas surinko nenuteistųjų vyrų bei moterų grupės. Šiuos
rezultatus patvirtina ir užsienio tyrimai [18, 22], o analogiškus turinio šeimos problemų skalės rezultatus – P. S.
Meier ir kolegų [23], M. Jedrzejczak [24] ir L. J. Stalans
su J. Ritchie [19] atlikti tyrimai. Tuo tarpu aukštus turinio
darbo trikdžių skalės vidurkius šiose grupėse patvirtina M.
D. Newcomb ir kolegų [18] bei S. Susseman ir kolegų [20]
atlikti tyrimai.
Pagal turinio skalių rezultatus labiausiai išsiskirianti
grupė nuo kitų – nuteistųjų priklausomų vyrų. Šios grupės įverčiai mažiausiai skyrėsi nuo norminių įverčių. Tai
gana keisti rezultatai, nes šie tiriamieji, kaip ir kiti dalyvavę
šiame tyrime, yra priklausomi nuo narkotikų, taigi, tikėtina, kad jų rezultatai neturėtų labai skirtis nuo nenuteistųjų
priklausomų vyrų. Netinkamas jų elgesys negali sutapti su
normomis (juk dėl to jie ir yra nuteisti). Galimi du tokių
rezultatų paaiškinimai:
•
Nuteistųjų vyrų įvairūs asmenybės aspektai niekuo nesiskiria nuo nenuteistųjų, ir net priešingai – kompensuoja tuos, kurie yra būdingi priklausomiems asmenims.

•
Nuteistieji vyrai nebuvo nuoširdūs pildydami instrumentą, pildė save labiau pagražindami – „pritempdami“
savo atsakymus prie socialiai pageidaujamų normų.
Pirmajai prielaidai prieštarauja kitų autorių atlikti tyrimai [25-28]. Antrajai prielaidai prieštarauja MMPI-2 esanti
melo skalė, nes visi nevalidūs rezultatai dėl aukštų validumo subskalių įverčių nenaudoti skaičiuojant rezultatus.
Vienintelis galimas paaiškinimas, kad nuteistieji selektyviai nuneigdavo tik tam tikras problemas, taigi, ir jų rezultatai tik iš dalies atspindi tikrąsias jų asmenybes. Tikėtina, kad dėl šios priežasties nuteistųjų vyrų turinio baimių,
obsesiškumo, menkos savivertės bei darbo trikdžių skalių
įverčių vidurkiai yra reikšmingai mažesni už reabilitacijos
centrų klientų grupės vidurkius.
Kita išskirtinė grupė – nuo narkotikų priklausomos moterys. Moterų imtis skiriasi nuo vyrų aukštesniais nerimo,
depresiškumo, obsesiškumo, šeimyninių problemų bei neigiamo požiūrio į gyvenimą statistiškai reikšmingai didesniais šių skalių įverčiais. Aukštesnius nerimo, depresiškumo, obsesiškumo ir neigiamo požiūrio į gyvenimą įverčius
galima tapatinti su moterų didesniu neigiamu emocingumu. Aišku, kad priklausomybės gydymasis susilaikant nuo
psichiką veikiančių medžiagų kelia daug įvairių nemalonių jausmų, nes asmuo nebegauna malonumo, o patiria
skausmą ir kitus abstinencijai būdingus simptomus. Todėl
nerimavimas ar net baimė dėl ateities (ar teisingas pasirinkimas mesti narkotikus), patiriamas liūdesys dėl ateityje
nebūsiančių euforinių būsenų ir patiriamo skausmo šiuo
metu yra normalios būsenos, būdingos abstinencijos laikotarpiui. Tuo tarpu šeimyninių problemų aukštus įverčius
galima aiškinti kaip psichiką veikiančių medžiagų vartojimo laikotarpio pasekmes. Juk moterys mūsų kultūroje vis
dar labiau siejamos su namų jaukumu bei šeima.
Psichologinė gerovė. Iš rezultatų analizės matome, kad
priklausomų asmenų gerovė yra prastesnė už Lietuvos reprezentacinės imties gerovę. Gauta, jog grupių, išskyrus tiriamuosius (išskyrus nuteistuosius vyrus) bendra psichologinė gerovė yra prastesnė už reprezentacinės imties psichologinę gerovę. Žemesnius psichologinės gerovės įverčius
priklausomų asmenų imtyje veikiausiai nulėmė susiklosčiusi situacija per visą vartojimo laikotarpį. Dėl psichiką
veikiančių medžiagų vartojimo tikriausiai šie asmenys susikūrė nemažai priešiškos aplinkos, taigi ir patiriama gerovė jų – prastesnė. Kitą dalį tokių rezultatų galėjo nulemti
pasekmės, susidariusios dėl priklausomybės, pavyzdžiui,
atsiradusios ligos. Šiuos rezultatus patvirtinantys tyrimai
aprašyti ir užsienio literatūroje [29].
Žemi optimizmo, pasitenkinimo gyvenimu ir savimi
balai būdingi visoms priklausomų asmenų grupėms, išskyrus priklausomus nuteistuosius vyrus. Tikėtina, kad dauge-
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liui priklausomų asmenų bus būdingi šie bruožai: žemas
optimizmo lygis, įsitikinimas, kad veiksmai ir aplinka sunkiai kontroliuojami, neigiamas emocinis gyvenimo ir savęs
paties vertinimas [14]. Šiuos rezultatus iš dalies patvirtina
ir žemi įverčiai, MMPI-2 menkos savivertės turinio skalė.
Todėl sprendžiant iš abiejų instrumentų rezultatų galima
teigti, jog priklausomiems asmenims būdingas tam tikras
neigiamas požiūris į save ir savo gyvenimą. Tikėtina, kad
jis susijęs su nusivylimu dėl netinkamų pasirinkimų (vartojimo), nepasiektų rezultatų ir pan. Tai galėjo nulemti ir
neigiamą emocingumą.
Žemi neigiamo emocingumo balai būdingi tik nuteistųjų vyrų ir moterų grupėms. Tai reiškia, kad šie asmenys
pasižymi dažnai patiriamomis neigiamomis emocijomis,
nusivylimu bei jaučiama įtampa [14]. Analogiškus rezultatus gavo ir J. Measelle su kolegomis [30].
Kitas būdingas priklausomiems asmenims gerovės aspektas – tai mažesnis pasitenkinimas santykiais su artimaisiais. Šia savybe pasižymi visi tirtų priklausomų asmenų,
moterų, visų vyrų, nuteistųjų vyrų bei reabilitacijos centrų klientų grupės. Tokius rezultatus patvirtina ir užsienyje atliktas P. S. Meier ir kolegų [23] bei M. Jedrzejczak
[24] tyrimai. Prastesnį pasitenkinimą tiek tarpasmeniniais
santykiais, tiek ir santykiais su artimaisiais galėjo nulemti
aplinkinių lūkesčiai priklausomu tapusio asmens asmeniu,
nepasitenkinimas jo elgesiu. Taip paprastai atsitinka dėl
priklausomo asmens keliamų problemų – įvairūs aiškinimaisi dėl priklausomo asmens padarytos žalos, finansiniai
įsiskolinimai ir pan. Taip pat įtakos gali turėti ir nusivylimas priklausomo asmens gebėjimu susitvarkyti su kylančiomis problemomis pačiam.
LPGS pasitenkinimo fizine sveikata skalės vidurkiai
priklausomų asmenų grupėje statistiškai reikšmingai nesiskiria nuo normų. Tačiau svarbu paminėti, jog tai vienintelė subskalė, kurios vidurkiai įvairiose tirtų priklausomų
asmenų grupėse šiek tiek netgi viršijo Lietuvos reprezentacinės imties vidurkius. Užsienyje atlikti tyrimai tik iš dalies
sutampa su šiame tyrime gautais: A. Olsen su kolegomis
[31] savo tyrime pastebėjo, jog moterims yra būdingi pozityvūs įsitikinimai apie fizinę sveikatą, o J. C. Ours su J.
Williams [32] pastebėjo, jog priklausomybė neturi įtakos
moterų pasitenkinimui fizine sveikata, bet vyrų – turi. O
mūsų tyrime – nei vyrų, nei moterų pasitenkinimas fizine
sveikata nesiskiria nuo normos ar net ją viršija.
Tokius santykinai aukštus priklausomų asmenų pasitenkinimo fizine sveikata rezultatus galima aiškinti dėl didesnio įsitraukimo į čia ir dabar atliekant tyrimą. Priklausomi
asmenys neretai vartojimo periodu susiduria su tokiomis
sveikatos problemomis kaip užkrečiamos ligos (hepatitai B
ir C, ŽIV ir pan.), kitos sveikatos problemos dėl mažesnio

rūpinimosi ja (pavyzdžiui, raumenų distrofija dėl nepakankamos mitybos ir mažesnio fizinio aktyvumo, įvairūs uždegimai). Tuo tarpu psichosocialinės reabilitacijos eigoje
yra nemažai dėmesio skiriama fizinei sveikatai, tinkamam
gyvenimo būdui (mankšta, pilnavertė mityba), dėl šios
priežasties sveikatos būklė ima taisytis, o ir pasitenkinimas
ja – auga.
Žemi neigiamo emocingumo bei pasitenkinimo tarpasmeniniais santykiais įverčiai išsiskiria iš kitų gautų šiame
tyrime, nes reikšmingi skirtumai, lyginant su normomis,
gauti nuteistųjų priklausomų vyrų grupėje, bet tokių skirtumų nėra nenuteistųjų vyrų grupėje. Kita vertus, vyrų grupės šių subskalių įverčiai statistiškai reikšmingai didesni
už moterų imties. Tuo tarpu visų kitų skalių nuteistųjų vyrų
skirtumas nuo normos nėra didesnis už nenuteistųjų priklausomų vyrų grupės, t. y. jis būna lygus arba nenuteistųjų
įverčiams, arba panašesnis į normą. Prastesnius nuteistųjų
vyrų šių psichologinės gerovės aspektų vertinimus galima
aiškinti tuo, kad bausmių atlikimas pataisos namuose apriboja bendravimą su išoriniu pasauliu, dėl to ir pasitenkinimas tarpasmeniniais santykiais yra prastesnis. O neigiamas emocingumas gali būti nulemtas nepasitenkinimo, kad
reikia atlikti bausmę arba nepasitenkinimo savo poelgiais
praeityje.
Nuteistieji labai stipriai nepatenkinti gyvenimu Lietuvoje ir šis skirtumas yra statistiškai reikšmingas. Kitose grupėse (nenuteistųjų vyrų bei moterų) pasitenkinimas
gyvenimu Lietuvoje nesiskiria nuo normų. Tuo tarpu visų
grupių vidurkiai, į kurias yra įtraukti nuteistieji vyrai (visi
vyrai ir visi tiriamieji) tampa reikšmingai mažesni už normą (kalbant apie pasitenkinimą gyvenimu Lietuvoje). Asmenys, kurie surenka žemus šios subskalės įverčius, pasižymi prasta asmens savijauta, susijusia su buvimu Lietuvos
piliečiu [14]. Tai gali būti susiję su pataisos namų prastesnėmis gyvenimo sąlygomis, lyginant su Vakarų šalimis bei
tuo, kad nuteistieji ne visada pripažįsta bausmės būtinumą
bei adekvatumą.
Apibendrinant gautus rezultatus galima teigti, jog visos
priklausomų asmenų imties psichologinė gerovė žemesnė
nei reprezentacinės imties, išskyrus fizinę sveikatą.
MMPI ir LPGS sąsajos. Kaip ir normos atveju [14,
33] gauta daug reikšmingų ryšių tarp asmenybės savybių ir
psichologinės gerovės aspektų. Daugelis šių ryšių yra neigiami, o tai reiškia, kad didėjant vienos savybės raiškai,
mažėja kitos savybės raiška. Pavyzdžiui, kuo aukštesni priklausomo asmens įverčiai hipochondriškumo skalėje, tuo
mažesnė suminė psichologinė gerovė.
Visų pirma verta atkreipti dėmesį į psichopatiškumo
skalės ryšius su psichologinės gerovės aspektais, nes būtent
šios skalės priklausomų asmenų įverčių vidurkis labiausiai
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skyrėsi nuo normos. Psichopatiškumo skalė stipriai susijusi su bendru pasitenkinimu. Taigi, kuo didesni psichopatiškumo įverčiai, tuo blogesnis bendras pasitenkinimas.
Priklausomų asmenų imties psichopatiškumas viršijo normą daugiau nei per standartinį nuokrypį, o jis yra stipriai
susijęs su blogu bendru pasitenkinimu, todėl tikėtina, kad
priklausomų asmenų bendras pasitenkinimas irgi bus reikšmingai mažas, lyginant su norma. Tuo tarpu psichologinės
gerovės rezultatai tą ir parodė, kad priklausomų asmenų
bendras pasitenkinimas yra reikšmingai blogesnis už reprezentacinės imties.
Priklausomų asmenų psichopatiškumas stipriau susijęs
su pasitenkinimu tarpasmeniniais santykiais ir pasitenkinimu fizine sveikata nei reprezentacinės imties. O psichopatškumas silpniau susijęs su pasitenkinimu pragyvenimo
lygiu ir neigiamu emocingumu nei reprezentacinės imties.
Likusieji psichologinės gerovės ryšiai su psichopatiškumu
tiek šiame tyrime, tiek ir standartizacinės imties yra panašūs [14].
Priklausomų asmenų imties paranojiškumo skalės įverčiai stipriais ryšiais siejasi su neigiamu emocingumu, pasitenkinimu tarpasmeniniais santykiais, pasitenkinimu fizine
sveikata bei bendru pasitenkinimu. Taigi, didėjant paranojiškumo skalės įverčiams blogėja išvardinti psichologinės
gerovės aspektai. Taip pat pakankamai stipriai susiję su
paranojiškumu yra optimizmas, pasitenkinimas gyvenimu
ir savimi bei pasitenkinimas santykiais su artimaisiais. Visi
šie išvardinti ryšiai, išskyrus optimizmą, pasitenkinimą gyvenimu ir savimi, tyrime yra stipresni, nei tarp Lietuvos
gyventojų aibės [14].
Psichasteniškumo ryšys su pasitenkinimu tarpasmeniniais santykiais stipresnis už tą patį ryšį tiriant reprezentacinę imtį [14]. Tikėtina, kad priklausomas asmuo su ryškiu psichasteniškumu bus santykinai stipriai nepatenkintas
bendravimu su kitais žmonėmis ir galbūt nepatenkintas
savo darbu ar profesija, kai tuo tarpu nepriklausomas žmogus su ryškiu psichasteniškumu ir labiau atitinkantis Lietuvos gyventojų normas, turėtų būti maždaug vienodai nepatenkintas tiek darbu, tiek ir tarpasmeniniais santykiais. Kita
vertus, žmogus, atitinkantis normas, neturėtų pasižymėti
psichasteniškumu, o tai reiškia, kad priklausomas asmuo,
kuris ja pasižymi, pasižymės ir didesniu nepasitenkinimu
tarpasmeniniais santykiais. Kaip tik šį faktą patvirtina jau
išanalizuoti LPGS rezultatai.
Nustatyti reikšmingi ryšiai tarp psichasteniškumo ir:
optimizmo, pasitenkinimo gyvenimu ir savimi, neigiamo
emocingumo, pasitenkinimo santykiais su artimaisiais, pasitenkinimo fizine sveikata bei bendru psichologinės gerovės rodikliu. Aukšto psichasteniškumo įverčių interpretacija (remiantis MMPI-2 vadovu) didžiąja dalimi yra panaši

į abstinencijos simptomus, išvardintus tarptautinėje ligų
klasifikacijoje. Todėl galima kelti prielaidą, kad priklausomų asmenų psichologinę gerovę abstinencijos periodu geriausiai apibūdina tos psichologinės gerovės sritys, kurios
susijusios su psichasteniškumu.
Gauti labai stiprūs šizofreniškumo ryšiai su psichologine gerove. Vienas stipriausių ryšių yra tarp neigiamo
emocingumo ir šizofreniškumo. Šis ryšys, kaip ir ryšiai su
optimizmu, pasitenkinimu gyvenimu ir savimi, pasitenkinimu santykiais su artimaisiais, pasitenkinimu tarpasmeniniais santykiais, pasitenkinimu fizine sveikata bei bendru
pasitenkinimu yra stipresni nei reprezentacinės imties. O
ryšys tarp šizofreniškumo ir pasitenkinimo darbu yra panašūs tiek priklausomų asmenų, tiek reprezentacinės imčių.
Kadangi priklausomų asmenų imtyje šizofreniškumas su
psichologine gerove siejasi stipriausiai ir šizofreniškumas
tokių ryšių turi daugiausiai lyginant su kitomis asmenybės
savybėmis, galima teigti, jog ši asmenybės savybė priklausomų žmonių tarpe labiausiai apibūdina priklausomo asmens žemus psichologinės gerovės įverčius.
Priklausomų asmenų imties hipomaniškumas neigiamai susijęs su neigiamu emocingumu ir pasitenkinimu fizine sveikata. Viena vertus, šie ryšiai nėra stiprūs (r < 0,35),
kita vertus, jie yra stipresni už analogiškus ryšius, gautus
analizuojant Lietuvos reprezentacinę imtį. Svarbu tai, kad
kiti psichologinės gerovės aspektai nėra reikšmingai susiję
su hipomaniškumu. Taigi, galima teigti, jog priklausomų
asmenų imtyje nepriklausomai nuo to, ar šie pasižymi hipomanijai būdingomis savybėmis, ar ne – psichologinės
gerovės žemesnius įverčius geriau nusako kitos asmenybės
savybės.
Depresiškumas priklausomų asmenų imtyje yra susijęs
su optimizmu, pasitenkinimu gyvenimu ir savimi, neigiamu emocingumu, pasitenkinimu tarpasmeniniais santykiais, pasitenkinimu fizine sveikata bei bendru pasitenkinimu. Šie ryšiai svyruoja tarp silpnų ir vidutinių (r yra
tarp -0,331 ir -0,451). Taigi, depresiškumas mažai nusako
psichologinės gerovės aspektus ir atvirkščiai – psichologinės gerovės aspektai silpnai apibūdina depresiškumą. Palyginus šiuos ryšius su analogiškais reprezentacinės lietuvių
imties ryšiais, akivaizdu, kad pas priklausomus žmones šie
ryšiai yra silpnesni [14]. Tačiau tokie silpni ryšiai egzistuoja tarp depresiškumo ir psichologinės gerovės aspektų, kai
depresiškumas vertinamas MMPI-2 klinikine skale. Šie ryšiai tampa kur kas stipresni jei depresiškumas matuojamas
MMPI-2 turinio skale, pavyzdžiui, neigiamo emocingumo
ir depresiškumo ryšys yra labai stiprus (r = -0,716). Tokie
skirtumai gali atsirasti dėl to, kad klinikinė ir turinio skalės matuoja kiek kitus dalykus, taip pat klinikinės skalės
matuojamas priklausomų asmenų depresiškumas nesiskiria
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nuo normos, tuo tarpu turinio skalės priklausomų asmenų ir
Lietuvos reprezentacinės imties skirtumas yra didelis.
Santykinai stiprūs ryšiai šiame tyrime gauti tarp menkos savivertės ir kai kurių psichologinės gerovės skalių:
optimizmas, pasitenkinimas gyvenimu ir savimi, neigiamas emocingumas, pasitenkinimas tarpasmeniniais santykiais bei bendras pasitenkinimas. O šeimyninės problemos
pakankamai stipriai susijusios su neigiamu emocingumu,
pasitenkinimu santykiais su artimaisiais bei bendru pasitenkinimu priklausomų asmenų imtyje.
Būtent stipriausiais ryšiais priklausomų nuo psichiką
veikiančių medžiagų žmonių su psichologine gerove susijusios asmenybės ypatybės yra depresiškumas, menka
savivertė bei šeimyninės problemos. Asmenys, kurie pasižymi tokia psichologine gerove, kaip šiame tyrime dalyvavusieji, turės depresiškumo, šeimyninių problemų bei menką savivertę, kurie yra būdingi priklausomiems asmenims.
Visos šios trys asmenybės savybės buvo aptartos darbo
įvadinėje dalyje, kaip su psichiką veikiančių medžiagų vartojimu susijusios pasekmės. Dar viena savybė, kuri buvo
aptarta kaip psichosocialinė pasekmė – prasta psichologinė
gerovė. Taigi, remiantis gautais rezultatais, galima teigti,
jog šios savybės yra tarpusavyje susijusios, o priežastinių
ryšių čia nusakyti negalima, nes nėra aišku, kas ką nulėmė.
Galime kelti prielaidą, kad visos šios savybės yra nulemtos
dar vieno kintamojo – priklausymo nuo psichiką veikiančių
medžiagų.
Apibendrinant gautuosius rezultatus galima pasakyti,
kad priklausomo žmogaus asmenybės ypatybės yra išskirtinės lyginant su norma, ir lygiai taip pat priklausomi žmonės patiria jiems būdingą žemą psichologinę gerovę tuose
gerovės aspektuose, kurie būdingi priklausomiems asmenims. Šios savybės (tiek asmenybės tiek ir psichologinės
gerovės) yra pakankamai stipriai tarpusavyje susijusios ir
su priklausomybe. Gaila, kad negalima pasakyti, ar priklausomybė yra šių savybių priežastis, ar šios priežastys
yra priklausomybės rezultatas. Tokių sąsajų patikslinimui
reikėtų didesnės nuo psichoaktyvių medžiagų priklausomų
ir nepriklausomų asmenų imties ir daugiamatės statistikos
metodų pritaikymo.
Išvados
1. Priklausomų žmonių psichopatiškumo, nerimo,
obsesiškumo, depresiškumo, keisto protavimo, pykčio, antisocialių poelgių, A tipo, menkos savivertės ir šeimyninių
problemų skalių įverčių vidurkiai yra reikšmingai didesni
už Lietuvos reprezentacinės imties vidurkius. Priklausomų moterų grupės psichopatiškumo, paranojiškumo, psichasteniškumo, šizofreniškumo ir hipomaniškumo MMPI2 skalių vidurkiai didesni už Lietuvos reprezentacinės

imties analogiškas savybes. Nuteistųjų priklausomų vyrų
asmenybės savybės mažiau skiriasi nuo normų, negu nenuteistųjų priklausomų asmenų imčių.
2. Visų priklausomų asmenų optimizmas, pasitenkinimas gyvenimu ir savimi, neigiamas emocingumas,
pasitenkinimas santykiais su artimaisiais, pasitenkinimas
tarpasmeniniais santykiais, pasitenkinimas darbu, pasitenkinimas gyvenimu Lietuvoje bei bendras pasitenkinimas
(bendra psichologinė gerovė) yra mažesnis už Lietuvos reprezentacinės imties analogiškas subskales.
3. Stipriausiais ryšiais su žema psichologine gerove
yra susijusios šios priklausomų žmonių asmenybės savybės: psichopatiškumas, paranojiškumas, psichasteniškumas, depresiškumas, menka savivertė bei šeimyninės problemos. Atitinkamai stipriausiais ryšiais su asmenybės savybėmis yra susijusios šie psichologinės gerovės aspektai:
neigiamas emocingumas, prastas pasitenkinimas tarpasmeniniais santykiais, prastas pasitenkinimas fizine sveikata
bei bendra gerovė.
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PERSONALITY TRAITS OF SUBSTANCE ABUSERS IN
REHABILITATION CENTERS
M. Baltrūnas, A. Bagdonas, A. Kairys, A. Liniauskaitė,
V. Pakalniškienė
Key words: drug abusers, rehabilitation, personality,
psychological well-being.
Summary
The main objective of this study was to research the personality
traits of substance abusers in rehabilitation centers and correctional
facilities, and their possible connections with well-being. To obtain
this objective, four goals were set: 1. to evaluate personality traits of
substance abusers and to compare it with Lithuania’s representative
sample; 2. to evaluate the well-being of substance abusers and to
compare it with Lithuania’s representative sample; 3. to evaluate
possible connections between personality traits and well-being of
substance abusers; 4. to presume future guidelines for studies in
this particular field. Two instruments have been used – Minnesota
Multiphasic Personality Inventory - 2TM (MMPI-2) and Lithuanian
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scale of well-being. There were 75 substance abusers, involved in
this study, of which 28 were from correctional facilities and 47
from psychosocial rehabilitation centers. The results revealed such
tendencies: 1. Personality traits of substance abusers and those of
Lithuania’s representative sample differed in most of MMPI-2
scales (especially psychopathy). Personality traits of sentenced
men were less likely to differ from norms than those of who were
not sentenced. 2. Substance abusers were less satisfied in general
and in most areas of life, comparing to Lithuania’s representative
sample. However substance abusers were slightly more satisfied
with their physical health than people in representative sample.
3. While comparing personality traits and well-being, strongest
connections have been found with: psychopathy, paranoia,

psychasthenia, depression, poor self-esteem and familial problems,
negative emotionality, low satisfaction with interpersonal relations,
low satisfaction with physical health and general well-being. 4.
Larger samples of substance abusers should be researched in future
studies, also other important aspects – such as methods of treatment
– should also be taken into account.
Correspondence to: albinas.bagdonas@fsf.vu.lt
Gauta 2013-10-09

