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INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO
INTENSYVUMO SĄSAJOS SU 6–10 KLASIŲ MOKINIŲ
PSICHOLOGINĖMIS CHARAKTERISTIKOMIS IR
SUVOKIAMU SOCIALINIU PALAIKYMU
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Vy tauto Did žiojo universitetas
Santrauka
Tyrimo tikslas – įvertinti televizijos laidų ir filmų žiūrėjimo, kompiuterių ir mobiliųjų telefonų naudojimo intensyvumo
sąsajas su 6–10 klasių mokinių psichologinėmis charakteristikomis ir suvokiamu socialiniu palaikymu.
Medžiaga ir metodai. Tyrime dalyvavo 394 mokiniai (191 berniukas, 203 mergaitės) iš trijų (Kauno, Lazdijų ir Veisiejų
miestų) mokyklinio ugdymo įstaigų. Technologijų naudojimo intensyvumas vertintas darbo autorių sudarytu klausimynu.
Mokinių suvokiamam socialiniam palaikymui įvertinti taikyta Zimeto, Dahlemo, Zimeto ir Farley’o metodika, vienišumui – Russello metodika. Mokinių laimingumui vertinti naudotas klausimas „Kaip dažnai jautiesi laimingas?“, savigarbai
įvertinti taikyta Rosenbergo metodika.
Rezultatai ir išvados. Tiesioginis bendravimas naudojant informacines technologijas siejasi su didesniu suvokiamu draugų palaikymu; tačiau laiko leidimas naudojant informacines technologijas siejasi su mažesniu suvokiamu socialiniu palaikymu. Intensyvesnis laiko leidimas naudojant informacines technologijas siejasi su mažesne savigarba ir didesniu vienišumo jausmu. Intensyvesnis tiesioginis bendravimas naudojant informacines technologijas siejasi su mažesniu vienišumo
jausmu ir didesniu laimingumo jausmu. Tyrimo rezultatai atskleidė būtinybę plėtoti tyrimus šia kryptimi. Gauti rezultatai galėtų būti naudingi rengiant profilaktines priemones, gerinančias mokinių fizinę ir psichikos sveikatą.
Raktažodžiai: 6–10 klasių mokiniai, informacinės technologijos, psichologinės charakteristikos, suvokiamas socialinis
palaikymas.

ĮVADAS

Šiuolaikinės informacinės technologijos – televizija,
kompiuteriai, mobilieji telefonai – atlieka labai svarbų
vaidmenį šiandieninėje visuomenėje. Šios technologijos įgalina vartotojus naudotis didžiuliais informacijos kiekiais ir suteikia naujas lengvesnės komunikacijos galimybes. Kiekvienais metais Lietuvoje sparčiai
didėja šiuolaikinių informacinių technologijų vartotojų skaičius [9]. Pastebėtina tai, kad šiuolaikinės informacinės technologijos itin populiarios tarp vaikų ir
paauglių, ir pagal kai kuriuos jų naudojimo rodiklius
mokykliniame amžiuje Lietuva lenkia visas kitas Europos šalis, pavyzdžiui, 95 proc. mūsų šalies mokinių
naudojasi internetu namuose [8]. Be to, tyrimai rodo,
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kad didėja ne tik šiuolaikinių informacinių technologijų vartotojų skaičius; paskaičiuota, kad laikas, kurį
vartotojai praleidžia naudodami šiuolaikines informacines technologijas, taip pat nuolat ilgėja [21].
Visose mokinių amžiaus grupėse tarp populiariausių laisvalaikio užsiėmimų dominuoja televizoriaus
žiūrėjimas [22]. Vienas iš Lietuvoje atliktų tyrimų
parodė, kad 100 proc. 6–7 klasių mokinių televizorių žiūri kasdien [19]. Tačiau su amžiumi mokiniai
naudoja vis daugiau ir kitų informacinių technologijų, pavyzdžiui, kompiuterius [15]. S. Livingstone’as
ir M. Bovillas (2000), analizavę 6–17 metų amžiaus
mokinių laisvalaikio užsiėmimus, nustatė, kad populiariausios veiklos laisvalaikiu yra televizijos laidų
ir vaizdo įrašų žiūrėjimas, kompiuteriniai žaidimai,
muzikos klausymasis, įvairios veiklos kompiuteriu
(išskyrus žaidimus) ir naršymas internete [22].
Mokslininkai daugiau nei prieš dešimtmetį atkreipė visuomenės dėmesį į televizijos ir kitų informacinių technologijų įtaką vaikų ir paauglių psichologinei savijautai ir elgesiui [10, 27], taip pat vis dažniau
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analizuojamas šiuolaikinių technologijų, pavyzdžiui,
kompiuterių ir mobiliųjų telefonų, naudojimo poveikis sveikatai [11]. Pastebėtina tai, kad iki šiol atliktų
tyrimų, analizuojančių informacinių technologijų
naudojimo ryšį su mokinių psichosocialiniu funkcionavimu, rezultatai gana prieštaringi. Vieni autoriai
pateikia įrodymų apie televizijos laidų žiūrėjimo ir
kompiuterių (taip pat žaidimų ir interneto) naudojimo sąsajas su priešišku, agresyviu vaikų ir paauglių
elgesiu [17], su socialinio įsitraukimo ir socialinio
tinklo dydžio sumažėjimu [17], mažesniu suvokiamu socialiniu palaikymu [29], bendravimo su šeima
ir bendraamžiais sunkumais [30], emociniais sunkumais, tokiais kaip depresija, nerimas ir vienatvė [30],
bei žema savigarba [22]. Intensyvus mobiliųjų telefonų naudojimas taip pat siejamas su depresiškumu [2],
tarpasmeninių santykių problemomis [16] ir žemesne
savigarba [26]. Kiti autoriai tvirtina, kad technologijų naudojimas nesusijęs su psichosocialinio funkcionavimo ypatumais, pavyzdžiui, kompiuterių (žaidimų ir interneto) naudojimo intensyvumas nesusijęs
su tarpasmeninių santykių pobūdžiu, socialiniu nerimu, vienatve, depresija ar pasitenkinimu gyvenimu
(laimingumu) [13], taip pat televizijos laidų ir filmų
žiūrėjimo intensyvumas nesusijęs su emociniu palaikymu [12]. Kai kurie mokslininkai pateikia išvadų apie šiuolaikinių informacinių technologijų naudojimo sąsajas su įvairiais sėkmingo psichosocialinio
funkcionavimo rodikliais: intensyvesnis kompiuterių
naudojimas paskatina bendrauti su draugais [18], padidina suvokiamą socialinį palaikymą, sumažina vienatvės jausmą ir depresiją bei yra susijęs su didesniu
teigiamu savęs vertinimu [20, 26], mobiliųjų telefonų
naudojimo intensyvumas taip pat susijęs su didesniu
socialiniu palaikymu [20].
Vieni pagrindinių asmens psichologinės savijautos ir psichologinės gerovės rodiklių yra vienišumas
ir laimingumas [14]. Vienišumas įvairių tyrėjų apibrėžiamas kaip asmens negatyvus emocinis išgyvenimas [24] arba emocinė reakcija į tam tikrus įvykius
[1]. J. M. Ernstas, J. T. Cacioppo (1999) vienišumą apibūdina kaip kompleksą reakcijų, kurios kyla nepatenkinus savo asmeninių ir socialinių poreikių [7]. Šiame
darbe remiamasi J. T. Parkhursto ir A. Hopmeyerio
(1999) siūloma traktuote: vienišumas – tai subjektyviai vertinama socialinė izoliacija, kuomet asmuo jaučiasi esąs vienas, nutolęs nuo kitų žmonių, kai jaučia
susietumo, bendravimo, artumo su kitais žmonėmis
stygių [23]. Laimingumas – tai subjektyvus (kognityvinis ir emocinis) savo gyvenimo, jo kokybės vertinimas [31], susijęs su įvairiais mokinių psichosocialinės
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gerovės rodikliais: savęs vertinimu, socialiniais ryšiais, mokymosi rezultatais [31]. Savigarba, arba savęs
vertinimas, rodo žmogaus požiūrį į save, savo vertingumą ir svarbą [5]. Tyrimai rodo, kad savigarba susijusi su mokinių elgesiu ir emocijomis, tarpasmeninio
bendravimo sėkme [6].
Suvokiamas socialinis palaikymas – tai asmens
subjektyviai vertinama socialinių ryšių ir gaunamos
pagalbos kiekybė bei kokybė ir tikėjimas, kad jis yra
mylimas, gerbiamas ir vertinamas kitų žmonių [20].
Tyrinėdami vaikų ir paauglių suvokiamą socialinį palaikymą, mokslininkai analizuoja tėvų, draugų, pedagogų ir kitų reikšmingų asmenų socialinį palaikymą
[3, 4]. Tačiau svarbiausi asmenys vaikų ir paauglių gyvenime paprastai yra draugai ir tėvai, todėl didžiausias dėmesys tyrimuose skiriamas suvokiamam tėvų
(šeimos) ir draugų socialiniam palaikymui [4].
Suvokiamas socialinis palaikymas labai svarbus
sėkmingam psichosocialiniam funkcionavimui. Tyrimai rodo, kad socialinio palaikymo stoka susijusi
su paauglių psichologinėmis problemomis – depresija
ir nerimu [4]. Mažesnį socialinį palaikymą jaučiantys
vaikai ir paaugliai taip pat jaučiasi vieniši, turi bendravimo su bendraamžiais sunkumų [26]. O pakankamas socialinis palaikymas padeda prisitaikyti mokykloje [3], didina mokinių pasitikėjimą savimi, yra
susijęs su geresniu pažangumu ir lankomumu, taip
pat ir elgesiu [25]. Taigi suvokiamo socialinio palaikymo trūkumas yra susijęs su įvairiais psichosocialinio
prisitaikymo sunkumais, o pakankamas socialinis
palaikymas yra kaip apsauginis veiksnys, padedantis
tų sunkumų išvengti [3].
Šiomis dienomis, sparčiai tobulėjant informacinėms technologijoms ir augant jaunųjų vartotojų
skaičiui, svarbu analizuoti šių technologijų naudojimo ryšį su įvairiais mokyklinio amžiaus vaikų psichosocialiniais ypatumais, todėl šio darbo tikslas
yra įvertinti šiuolaikinių informacinių technologijų –
televizijos, kompiuterių ir mobiliųjų telefonų – naudojimo intensyvumo sąsajas su 6–10 klasių mokinių
psichologinėmis charakteristikomis ir suvokiamu socialiniu palaikymu.

MEDŽIAGA IR METODAI

Tyrimo dalyviai. Tyrimo metu buvo surinkti duomenys apie 394 6–10 klasių mokinius (amžiaus vidurkis – 14,22 m., standartinis nuokrypis (toliau tekste
SD) – 1,49 m.). Imtį sudarė 191 berniukas, amžiaus vidurkis – 14, 28 m. (SD = 0,106), ir 203 mergaitės, amžiaus
vidurkis – 14,17 m. (SD = 0,108). Tiriamųjų pasiskirstymas pagal klases ir lytį pavaizduotas 1-oje lentelėje.
2010/4(51)
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1 lentelė. Tyrime dalyvavusių mokinių pasiskirstymas
pagal klases ir lytį (N, %)
Klasė
6-a
7-a
8-a
9-a
10-a
Iš viso

Lytis
Berniukai
28 (45,9 %)
24 (39,3 %)
49 (55,7 %)
52 (57,1 %)
38 (40,9 %)
191 (48,5 %)

Mergaitės
33 (54,1 %)
37 (60,7 %)
39 (44,3 %)
39 (42,9 %)
55 (59,1 %)
203 (51,5 %)

Iš viso
61 (15,5 %)
61 (15,5 %)
88 (22,3 %)
91 (23,1 %)
93 (23,6 %)
394 (100 %)

Tyrimo metodai. Technologijų naudojimo intensyvumui įvertinti buvo suformuluoti klausimai, nagrinėjantys televizijos laidų ir filmų žiūrėjimo, kompiuterių ir mobiliųjų telefonų naudojimo trukmę
(valandomis per dieną). Analizuotos su informacinėmis technologijomis susijusios šios veiklos: tiesioginis
bendravimas internetu (pavyzdžiui, kalbėjimas arba
susirašinėjimas „skype“ programa), netiesioginis
bendravimas internetu (elektroniniu paštu, forumuose arba pažinčių svetainėse), filmų ir laidų žiūrėjimas
(televizoriuje arba kompiuteryje), kompiuterinių žaidimų žaidimas, internetinių žaidimų žaidimas, žaidimų mobiliajame telefone žaidimas, kalbėjimas ir
tekstinių pranešimų rašymas mobiliuoju telefonu.
Teiginiai apie šių veiklų intensyvumą buvo vertinami
skaičiais nuo 0 iki 4: 0 – „Visiškai to nedarau (0 val.)“,
1 – „Iki 1 val.“, 2 – „Nuo 1 val. iki 2 val.“, 3 – „Nuo
2 val. iki 3 val.“, 4 – „3 val. ir ilgiau“.
Tyrimo metu nagrinėtos trys mokinių psichologinės charakteristikos: vienišumas, laimingumas
ir savigarba. Mokinių vienišumui įvertinti naudota „Kalifornijos universiteto Vienišumo skalė“ (angl.
University of California, Los Angeles (UCLA) Loneliness Scale, Russell, 1996). Tyrime naudoti 4 vienišumo
skalės klausimai (pvz., „Kaip dažnai jautiesi užmirštas?“), į kuriuos respondentai turėjo atsakyti vertindami nuo 1 („Niekada“) iki 4 („Visada“). Teiginių balai
buvo sumuojami ir gautas bendras vienišumo įvertis, kurio mažiausia reikšmė buvo 4 balai, didžiausia
reikšmė – 16 balų. Didesnis įvertis rodo didesnį vienišumą. Šios skalės vidinis patikimumas patikrintas
Cronbach alpha kriterijumi, kurio reikšmė lygi 0,608.
Mokinių laimingumui įvertinti naudotas klausimas
„Kaip dažnai jautiesi laimingas?“, į kurį atsakydami
respondentai taip pat vertino balais nuo 1 („Niekada“) iki 4 („Visada“). Mokinių savigarbai įvertinti
naudota „Rosenbergo savigarbos skalė“ (angl. Rosenberg Self-Esteem Scale, Rosenberg ir kiti, 1965), ją sudarė 10 teiginių (pvz.: „Jaučiu, kad turiu nemažai gerų
savybių“, „Aš gebu atlikti darbus taip pat gerai, kaip ir
kiti žmonės“), kurių kiekvieną respondentai vertino
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balais nuo 3 („Labai sutinku“) iki 0 („Labai nesutinku“). Visų teiginių balai buvo sumuojami ir gautas
savigarbos skalės įvertis, kurio galima reikšmė buvo
nuo 0 iki 30 balų. Didesnis įvertis rodo didesnę savigarbą. Šios skalės vidinis patikimumas patikrintas
Cronbach alpha kriterijumi, kurio reikšmė lygi 0,780.
Mokinių suvokiamam socialiniam palaikymui
įvertinti naudota „Daugiakomponentė suvokiamo
socialinio palaikymo skalė“ (angl. Multidimentional Scale of Perceived Social Support (MSPSS), Zimet,
Dahlem, Zimet ir Farley, 1988). Tyrime naudoti 8 šios
skalės teiginiai, kurie skiriami į šias poskales: draugų palaikymo (4 teiginiai, pvz., „Aš galiu pasikalbėti apie savo problemas su draugais“) ir šeimos palaikymo (4 teiginiai, pvz., „Mano šeima mane užjaučia,
paguodžia, nuramina, kai man to reikia“). Į teiginius
respondentai turėjo atsakyti vertindami nuo 1 („Visiškai nesutinku“) iki 5 („Visiškai sutinku“). Šių poskalių teiginių balai buvo sumuojami ir gauti įverčiai,
kurių mažiausia reikšmė – 4 balai, didžiausia reikšmė – 20 balų. Didesnis įvertis rodo didesnį suvokiamą draugų ir šeimos palaikymą. Draugų ir šeimos
palaikymo poskalių vidinis patikimumas patikrintas
Cronbach alpha kriterijumi, kurio reikšmė atitinkamai lygi 0,820 ir 0,896.
Tyrimo eiga. Tyrimas atliktas 2009 metų lapkričio – 2010 kovo mėnesiais trijose Kauno, Lazdijų
ir Veisiejų miestų mokyklose. Atliekant tyrimą gauti raštiški įstaigų vadovų sutikimai. Tyrimo dalyviai
pildė anonimines anketas. Tyrime dalyvauti sutiko
397 mokiniai. Penki mokiniai atsisakė dalyvauti tyrime. Trys anketos į rezultatų analizę neįtrauktos, kadangi buvo nevalidžios. Tad šiame tyrime analizuojami 394 mokinių duomenys.

REZULTATAI

6–10 klasių mokinių informacinių technologijų
naudojimo intensyvumo pasiskirstymas. Siekiant
išanalizuoti, ar skiriasi mokinių informacinių technologijų naudojimo intensyvumas kiekvienoje klasėje, buvo sudarytos trys technologijų naudojimo intensyvumo grupės: 1-oji – „Visiškai nesinaudoja“ (0 val.
per dieną), 2-oji – „Naudojasi iki 3 val. per dieną“,
3-oji – „Naudojasi 3 val. ir daugiau per dieną“. Informacinių technologijų naudojimo intensyvumui kiekvienoje klasėje palyginti taikėme Kruskal-Wallis testą
nepriklausomoms imtims.
Tyrimo rezultatai atskleidė, kad tiek tiesioginis, tiek netiesioginis bendravimas internetu yra
vienodai intensyvus visose klasėse (1 ir 2 pav.).
Taip pat nustatėme, kad visų klasių mokiniai tiek
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kompiuterinius, tiek internetinius žaidimus žaidžia
vienodai intensyviai (3 ir 4 pav.), tačiau statistiškai
reikšmingai skiriasi žaidimo mobiliajame telefone
esančiais žaidimais intensyvumas: kiekvienoje klasėje žaidimų mobiliajame telefone žaidimo intensyvumas nuosekliai mažėja (5 pav.). Tyrimo rezultatai
taip pat atskleidė, kad mokiniai nevienodai intensyviai žiūri laidas ir filmus: 10-oje ir 7-oje klasėse filmų ir laidų žiūrėjimo intensyvumas yra didžiausias,
8-oje klasėje – mažiausias (6 pav.). Analizuodami
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mobiliųjų telefonų naudojimo intensyvumą, nustatėme, kad visų klasių mokiniai vienodai intensyviai
kalba mobiliaisiais telefonais (7 pav.), tačiau skiriasi
tekstinių pranešimų rašymo mobiliaisiais telefonais
intensyvumas, kuris kiekvienoje klasėje nuosekliai
didėja (8 pav.).
Informacinių technologijų naudojimo intensyvumo ryšys su mokinių suvokiamu draugų ir šeimos palaikymu. Pritaikę Spearman koreliacijos koeficientą analizavome, kaip informacinių technologijų
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2 lentelė. Informacinių technologijų naudojimo intensyvumo ryšys su mokinių suvokiamu šeimos ir draugų palaikymu
Veiklos su informacinėmis
technologijomis tipas
Tiesioginis bendravimas
internetu
Netiesioginis bendravimas
internetu
Filmų, laidų žiūrėjimas (per
kompiuterį ir televizorių)
Kompiuterinių žaidimų žaidimas
Internetinių žaidimų žaidimas
Žaidimų mob. telefone žaidimas
Kalbėjimas mob. telefonu
Tekstinių pranešimų rašymas
(sms) mob. telefonu

Suvokiamas šeimos palaikymas
6–8 kl. mokiniai
9–10 kl. mokiniai
Berniukai Mergaitės Berniukai Mergaitės
N = 101
N = 109
N = 90
N = 94
-0,138
0,043
0,081
0,122

Suvokiamas draugų palaikymas
6–8 kl. mokiniai
9–10 kl. mokiniai
Berniukai Mergaitės Berniukai Mergaitės
N = 101
N = 109
N = 90
N = 94
-0,046
0,238*
0,066
0,371**

-0,227*

-0,022

-0,115

-0,132

0,181

0,150

0,112

0,163

-0,287**

-0172

0,040

-0,016

-0,297**

-0,078

0,046

-0,003

-0,305**
-0,276**
-0,064
0,165
0,055

0,033
-0,062
0,009
-0,129
0,009

0,042
0,118
-0,123
0,044
-0,101

-0,010
0,180
0,148
0,026
-0,082

-0,243*
-0,167
-0,248*
0,138
0,016

-0,172
-0,080
0,036
0,146
0,202*

0,061
-0,015
0,066
0,237*
0,108

-0,127
0,081
-0,025
0,024
-0,086

Šioje ir kitose lentelėse *p < 0,05; **p < 0,01.

naudojimo intensyvumas susijęs su mokinių suvokiamu draugų ir šeimos palaikymu (2 lentelė). Nustatėme, kad suvokiamas draugų palaikymas susijęs
su bendravimu internetu: didesnis tiesioginio bendravimo internetu intensyvumas susijęs su didesniu
jaunesnių (6–8 klasių) ir vyresnių (9–10 klasių) mergaičių suvokiamu draugų palaikymu. Taip pat nustatėme, kad kuo didesnis kompiuterinių žaidimų ir
žaidimų mobiliajame telefone žaidimo intensyvumas,
tuo mažesnis jaunesnių (6–8 klasių) berniukų suvokiamas draugų palaikymas. Taip pat didesnis filmų,
laidų žiūrėjimo intensyvumas susijęs su mažesniu
jaunesnių (6–8 klasių) berniukų suvokiamu draugų palaikymu. Rezultatai taip pat parodė, kad didesnis kalbėjimo mobiliuoju telefonu intensyvumas
susijęs su didesniu vyresnių (9–10 klasių) berniukų
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suvokiamu draugų palaikymu ir didesnis tekstinių
pranešimų rašymo intensyvumas susijęs su didesniu
jaunesnių (6–8 klasių) mergaičių suvokiamu draugų
palaikymu.
Analizuodami, kaip informacinių technologijų
naudojimo intensyvumas susijęs su mokinių suvokiamu šeimos palaikymu, nustatėme, kad jaunesnių
(6–8 klasių) berniukų netiesioginio bendravimo internetu, filmų, laidų žiūrėjimo, kompiuterinių žaidimų žaidimo ir internetinių žaidimų žaidimo intensyvumas yra susiję su mažesniu suvokiamu šeimos
palaikymu.
Informacinių technologijų naudojimo intensyvumo ryšys su mokinių psichologinėmis charakteristikomis. Siekdami įvertinti, kaip informacinių technologijų naudojimo intensyvumas susijęs su
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mokinių psichologinėmis charakteristikomis, taikėme Spearman koreliacijos koeficientą.
Analizuodami informacinių technologijų naudojimo intensyvumo ryšį su jaunesnių (6–8 klasių) mokinių vienišumu (3 lentelė), nustatėme, kad didesnis
tiesioginio bendravimo internetu intensyvumas susijęs su mažesniu berniukų ir mergaičių vienišumu, tačiau didesnis žaidimų mobiliajame telefone žaidimo
intensyvumas susijęs su didesniu mergaičių ir berniukų vienišumu. Nagrinėdami informacinių technologijų naudojimo intensyvumo ryšį su vyresnių
(9–10 klasių) mokinių vienišumu, nustatėme, kad didesnis netiesioginio bendravimo internetu intensyvumas yra susijęs su didesniu berniukų vienišumu, o
didesnis internetinių žaidimų žaidimo intensyvumas
susijęs su mažesniu mergaičių vienišumu.
Siekdami nustatyti, ar minėtiems dėsningumams
turi įtakos suvokiamas socialinis (draugų ir šeimos) palaikymas, atlikome dalinę koreliacinę analizę (4 lentelė). Ji parodė, kad išliko statistiškai reikšmingas ryšys tarp tiesioginio bendravimo internetu

ir mokinių vienišumo: didesnis tiesioginio bendravimo internetu intensyvumas susijęs su mažesniu
jaunesnių (6–8 klasių) mokinių vienišumu; vadinasi,
nustatytas dėsningumas yra bendras ir galioja neatsižvelgiant į mokinių suvokiamą draugų ir šeimos
palaikymą. Dalinė koreliacija taip pat parodė, kad
neišliko statistiškai reikšmingo ryšio tarp netiesioginio bendravimo internetu, internetinių žaidimų
žaidimo, žaidimų mobiliajame telefone žaidimo intensyvumo ir mokinių vienišumo, todėl galima teigti, kad šiems dėsningumams reikšmingą įtaką turėjo
mokinių suvokiamas socialinis palaikymas. Taip pat
nustatėme, kad, kontroliuojant suvokiamo socialinio palaikymo įtaką, netiesioginio bendravimo internetu intensyvumas susijęs su mažesniu jaunesnių
(6–8 klasių) mergaičių vienišumu, o didesnis filmų,
laidų žiūrėjimo intensyvumas susijęs su didesniu
vyresnių (9–10 klasių) berniukų vienišumo jausmu.
Analizuodami informacinių technologijų naudojimo intensyvumo ryšį su mokinių laimingumu, nustatėme, kad didesnis tekstinių pranešimų rašymo

3 lentelė. Informacinių technologijų naudojimo intensyvumo ryšys su mokinių vienišumu
Vienišumas
Veiklos su informacinėmis technologijomis tipas
Tiesioginis bendravimas internetu
Netiesioginis bendravimas internetu
Filmų, laidų žiūrėjimas (per kompiuterį ir
televizorių)
Kompiuterinių žaidimų žaidimas
Internetinių žaidimų žaidimas
Žaidimų mob. telefone žaidimas
Kalbėjimas mob. telefonu
Tekstinių pranešimų rašymas (sms) telefonu

6–8 klasių mokiniai
Berniukai
Mergaitės
N = 101
N = 109
-0,200*
-0,243*
-0,004
-0,173
0,078
-0,057
0,097
0,088
0,220*
-0,084
-0,101

0,162
-0,004
0,193*
-0,045
-0,119

9–10 klasių mokiniai
Berniukai
Mergaitės
N = 90
N = 94
-0,002
-0,081
0,217*
0,059
0,152
-0,031
0,092
0,050
0,020
-0,147
-0,169

-0,032
-0,219*
0,034
-0,071
0,078

4 lentelė. Informacinių technologijų naudojimo intensyvumo ryšys su mokinių vienišumu, kai kontroliuojamas
kintamasis – suvokiamas draugų ir šeimos palaikymas
Veiklos su informacinėmis technologijomis tipas
Tiesioginis bendravimas internetu
Netiesioginis bendravimas internetu
Filmų, laidų žiūrėjimas (per kompiuterį ir televizorių)
Kompiuterinių žaidimų žaidimas
Internetinių žaidimų žaidimas
Žaidimų mob. telefone žaidimas
Kalbėjimas mob. telefonu
Tekstinių pranešimų rašymas (sms) telefonu

Vienišumas
6–8 klasių mokiniai
9–10 klasių mokiniai
Berniukai
Mergaitės
Berniukai
Mergaitės
N = 101
N = 109
N = 90
N = 94
-0,269*
-0,239*
0,099
-0,026
-0,098
-0,253*
0,215
0,014
0,004
-0,171
0,238*
0,031
-0,019
0,128
0,165
-0,042
-0,005
-0,079
0,081
-0,173
0,172
0,095
0,110
0,117
-0,072
-0,067
0,031
-0,123
-0,142
-0,162
-0,101
0,003
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5 lentelė. Informacinių technologijų naudojimo intensyvumo ryšys su mokinių laimingumu
Veiklos su informacinėmis technologijomis tipas
Tiesioginis bendravimas internetu
Netiesioginis bendravimas internetu
Filmų, laidų žiūrėjimas (per kompiuterį ir televizorių)
Kompiuterinių žaidimų žaidimas
Internetinių žaidimų žaidimas
Žaidimų mob. telefone žaidimas
Kalbėjimas mob. telefonu
Tekstinių pranešimų (sms) rašymas telefonu

Laimingumas
6–8 klasių mokiniai
9–10 klasių mokiniai
Berniukai
Mergaitės
Berniukai
Mergaitės
N = 101
N = 109
N = 90
N = 94
0,069
-0,016
0,015
0,042
-0,086
0,136
-0,187
-0,155
0,062
0,022
-0,111
0,069
0,038
-0,120
-0,094
-0,007
-0,122
-0,189
-0,037
0,088
0,037
-0,056
-0,042
0,065
0,182
0,156
0,135
0,066
0,238*
0,116
-0,004
-0,067

6 lentelė. Informacinių technologijų naudojimo intensyvumo ryšys su mokinių laimingumu, kai kontroliuojamas
kintamasis – suvokiamas draugų ir šeimos palaikymas
Laimingumas
6–8 klasių mokiniai

9–10 klasių mokiniai

Veiklos su informacinėmis technologijomis tipas

Tiesioginis bendravimas internetu
Netiesioginis bendravimas internetu
Filmų, laidų žiūrėjimas (per kompiuterį ir televizorių)
Kompiuterinių žaidimų žaidimas
Internetinių žaidimų žaidimas
Žaidimų mob. telefone žaidimas
Kalbėjimas mob. telefonu
Tekstinių pranešimų (sms) rašymas telefonu

Berniukai
N = 101
0,098
-0,061
0,034
0,027
-0,170
0,024
0,191
0,219*

Mergaitės
N = 109
0,044
0,221*
0,147
-0,062
-0,155
0,004
0,257*
0,158

Berniukai
N = 90
-0,015
-0,206
-0,147
-0,119
-0,075
-0,094
-0,049
-0,169

Mergaitės
N = 94
-0,105
-0,204
0,025
0,045
0,092
0,072
0,083
0,004

7 lentelė. Informacinių technologijų naudojimo intensyvumo ryšys su mokinių savigarba
Savigarba
Veiklos su informacinėmis technologijomis tipas
Tiesioginis bendravimas internetu
Netiesioginis bendravimas internetu
Filmų, laidų žiūrėjimas (per kompiuterį ir televizorių)
Kompiuterinių žaidimų žaidimas
Internetinių žaidimų žaidimas
Žaidimų mob. telefone žaidimas
Kalbėjimas mob. telefonu
Tekstinių pranešimų rašymas (sms) telefonu

6–8 klasių mokiniai
Berniukai
Mergaitės
N = 101
N = 109
-0,035
0,168
-0,194
0,032
-0,198*
-0,147
-0,069
0,068
-0,040
-0,076
-0,070
-0,073
-0,005
-0,133
0,020
-0,004

intensyvumas susijęs su didesniu jaunesnių (6–8 klasių) berniukų laimingumu (5 lentelė).
Siekdami nustatyti, ar šiam dėsningumui turi įtakos suvokiamas socialinis (draugų ir šeimos) palaikymas, atlikome dalinę koreliacinę analizę (6 lentelė). Ji
parodė, kad išliko statistiškai reikšmingas ryšys tarp
tekstinių pranešimų rašymo intensyvumo ir mokinių
laimingumo: didesnis tekstinių pranešimų rašymo
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9–10 klasių mokiniai
Berniukai
Mergaitės
N = 90
N = 94
0,131
0,044
-0,022
-0,160
0,030
0,029
0,154
-0,037
-0,076
-0,081
-0,105
-0,102
0,197
-0,110
0,104
-0,083

intensyvumas susijęs su didesniu jaunesnių (6–8 klasių) berniukų laimingumu; vadinasi, nustatytas dėsningumas yra bendras ir galioja neatsižvelgiant į mokinių suvokiamą draugų ir šeimos palaikymą. Dalinė
koreliacija taip pat parodė, kad kontroliuojant suvokiamo socialinio palaikymo įtaką, didesnis netiesioginio bendravimo internetu intensyvumas susijęs su didesniu jaunesnių (6–8 klasių) mergaičių laimingumu,
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8 lentelė. Informacinių technologijų naudojimo intensyvumo ryšys su mokinių savigarba, kai kontroliuojamas
kintamasis – suvokiamas draugų ir šeimos palaikymas
Savigarba
Veiklos su informacinėmis technologijomis tipas
Tiesioginis bendravimas internetu
Netiesioginis bendravimas internetu
Filmų, laidų žiūrėjimas (per kompiuterį ir televizorių)
Kompiuterinių žaidimų žaidimas
Internetinių žaidimų žaidimas
Žaidimų mob. telefone žaidimas
Kalbėjimas mob. telefonu
Tekstinių pranešimų rašymas (sms) telefonu

6–8 klasių mokiniai
Berniukai
Mergaitės
N = 101
N = 109
-0,031
0,112
-0,247*
0,034
-0,145
-0,151
0,026
-0,077
-0,015
0,079
-0,110
-0,187
-0,100
-0,145
-0,018
-0,049

o didesnis kalbėjimo mobiliuoju telefonu intensyvumas susijęs su didesniu jaunesnių (6–8 klasių) mergaičių laimingumu.
Nagrinėdami informacinių technologijų naudojimo intensyvumo ryšį su mokinių savigarba, nustatėme, kad didesnis filmų, laidų žiūrėjimo intensyvumas
susijęs su mažesne jaunesnių (6–8 klasių) berniukų
savigarba (7 lentelė).
Siekdami nustatyti, ar šiam ryšiui turėjo įtakos
mokinių suvokiamas draugų ir šeimos palaikymas,
atlikome koreliacinę analizę (8 lentelė), kuri parodė,
kad statistiškai reikšmingo ryšio tarp filmų, laidų žiūrėjimo intensyvumo ir mokinių savigarbos nėra, todėl galima teigti, kad nustatytam dėsningumui įtakos
turėjo suvokiamas draugų ir šeimos palaikymas. Dalinė koreliacinė analizė taip pat parodė, kad didesnis
netiesioginio bendravimo internetu intensyvumas
susijęs su mažesne jaunesnių (6–8 klasių) berniukų
savigarba, kai kontroliuojama suvokiamo socialinio
palaikymo įtaka.

REZULTATŲ APTARIMAS

Mokinių informacinių technologijų naudojimo intensyvumo ypatumų analizė atskleidė, kad tiesioginio ir
netiesioginio bendravimo internetu, kompiuterinių
ir internetinių žaidimų žaidimo bei kalbėjimo mobiliaisiais telefonais intensyvumas yra vienodas visose
klasėse. Šie rezultatai neatitinka kituose tyrimuose
pateikiamų duomenų apie intensyviai kompiuteriais,
internetu ir mobiliaisiais telefonais besinaudojančių
mokinių skaičiaus didėjimą su amžiumi [15]. Šį neatitikimą galima paaiškinti prielaida, kad informacinių technologijų naudojimas mūsų dienomis tampa
vis populiaresnis tarp visų amžiaus grupių mokinių,
todėl tiek jaunesni, tiek vyresni mokiniai vienodai intensyviai naudojasi šiomis technologijomis. Tyrimas

9–10 klasių mokiniai
Berniukai
Mergaitės
N = 90
N = 94
0,022
-0,050
-0,067
-0,057
0,057
0,044
-0,066
-0,121
0,097
-0,161
-0,193
-0,097
0,080
-0,142
0,016
-0,010

taip pat parodė, kad žaidimų mobiliajame telefone
žaidimo intensyvumas kiekvienoje klasėje nuosekliai
mažėja, o tekstinių pranešimų rašymo intensyvumas
kiekvienoje klasėje nuosekliai didėja. Pastarąją išvadą, kad mobiliųjų telefonų naudojimo intensyvumas
su amžiumi didėja, patvirtina HBSC (2006) tyrimas
[15]. Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad filmų ir laidų žiūrėjimo intensyvumas skiriasi kiekvienoje klasėje. Ši išvada iš dalies atitinka HBSC (2006) tyrimo
rezultatus, t. y. kad televizijos laidų ir filmų žiūrėjimo
intensyvumas didėja su amžiumi [15].
Analizuojant technologijų naudojimo intensyvumo sąsajas su mokinių suvokiamu socialiniu palaikymu, nustatyta, kad didesnis tiesioginio bendravimo
internetu intensyvumas susijęs su didesniu jaunesnių (6–8 klasių) ir vyresnių (9–10 klasių) mergaičių
suvokiamu draugų palaikymu. Šias išvadas patvirtina L. Leungo, P. S. N. Lee (2004) ir L. H. Shawo,
L. M. Ganto (2002) tyrimai, kurių metu nustatyta,
kad įvairių veiklų internete – bendravimo, naršymo
internete laisvalaikiu, informacijos ieškojimo – didesnis intensyvumas susijęs su didesniu suvokiamu socialiniu palaikymu [20, 26].
Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad didesnis netiesioginio bendravimo internetu intensyvumas susijęs su mažesniu jaunesnių (6–8 klasių) berniukų
suvokiamu šeimos palaikymu, taip pat didesnis kompiuterinių žaidimų žaidimo intensyvumas susijęs su
mažesniu jaunesnių (6–8 klasių) berniukų suvokiamu draugų ir šeimos palaikymu, ir didesnis internetinių žaidimų žaidimo intensyvumas susijęs su mažesniu jaunesnių (6–8 klasių) berniukų suvokiamu
šeimos palaikymu. Šias išvadas patvirtina K. Subrahmanyamas su kolegomis (2001), teigiantys, kad intensyvus kompiuterių naudojimas susijęs su reikšmingu
suvokiamos socialinės paramos trūkumu [28].
2010/4(51)
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Taip pat nustatyta, kad didesnis filmų ir laidų žiūrėjimo intensyvumas susijęs su mažesniu jaunesnių
(6–8 klasių) berniukų suvokiamu draugų ir šeimos
palaikymu. Šią išvadą patvirtina K. Subrahmanyamo
ir kolegų tyrimas (2001), parodęs, kad intensyvesnis
televizijos laidų ir filmų žiūrėjimas susijęs su mažu
suvokiamu socialiniu palaikymu [29].
Tyrimo rezultatai atskleidė, kad mobiliųjų telefonų naudojimas taip pat susijęs su mokinių suvokiamu
socialiniu palaikymu: didesnis žaidimų mobiliajame
telefone žaidimo intensyvumas susijęs su mažesniu
jaunesnių (6–8 klasių) berniukų suvokiamu draugų
palaikymu, didesnis kalbėjimo mobiliuoju telefonu
intensyvumas susijęs su didesniu vyresnių (9–10 klasių) berniukų suvokiamu draugų palaikymu, ir didesnis tekstinių pranešimų rašymo mobiliuoju telefonu
intensyvumas susijęs su didesniu jaunesnių (6–8 klasių) mergaičių suvokiamu draugų palaikymu. Šias išvadas patvirtina L. Leungas, P. S. N. Lee (2004), įrodę,
kad bendravimas telefonu teigiamai siejasi su suvokiamu socialiniu palaikymu [20]. Todėl galima teigti,
kad tyrimas patvirtino prielaidą, jog telefonas yra tinkama priemonė socialinei paramai teikti.
Remiantis šiame tyrime gautais rezultatais, galima
teigti, kad tiesioginis bendravimas naudojant informacines technologijas (internetą, mobiliuosius telefonus) susijęs su didesniu mokinių suvokiamu socialiniu palaikymu, taigi galima daryti prielaidą, kad šios
technologijos kompensuoja tikrąjį bendravimą, tačiau šis dėsningumas negalioja netiesioginio bendravimo internetu ir kitų veiklų su informacinėmis technologijomis atveju. Priešingai, galima galvoti, kad
mokiniai, intensyviau besinaudojantys informacinėmis technologijomis, pavyzdžiui, daugiau žaidžiantys
žaidimus kompiuteriuose, internete ir mobiliuosiuose
telefonuose, žiūrintys televizijos laidas ir filmus, jaučia draugų ir šeimos palaikymo trūkumą.
Analizuojant technologijų naudojimo intensyvumo sąsajas su mokinių psichologinėmis charakteristikomis, nustatyta, kad didesnis tiesioginio bendravimo
internetu intensyvumas susijęs su mažesniu jaunesnių (6–8 klasių) mergaičių ir berniukų vienišumu,
didesnis netiesioginio bendravimo internetu intensyvumas susijęs su mažesniu jaunesnių (6–8 klasių)
mergaičių vienišumu. Šias išvadas atitinka L. H. Shawo (2002) tyrimo rezultatai, patvirtinantys, kad naudojimasis internetu reikšmingai sumažina vienatvės
jausmą [26]. Taip pat buvo nustatyta, kad netiesioginio bendravimo internetu intensyvumas susijęs su
didesniu vyresnių (9–10 klasių) berniukų vienišumu.
Pastaroji išvada sutampa su kitų autorių išvadomis,
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kad didesnis naudojimasis internetu susijęs su vienatvės jausmu [29]. Šiuos skirtumus galima paaiškinti
mokslininkų siūloma prielaida, kad internetas gali
kliudyti arba padėti emociniam funkcionavimui, atsižvelgiant į tai, ar jis užgožia reikšmingą bendravimą
su artimais žmonėmis, ar jį paskatina [26, 30]. Taip
pat nustatyta, kad didesnis filmų ir laidų žiūrėjimo
intensyvumas susijęs su didesniu vyresnių (9–10 klasių) berniukų vienišumu, o didesnis internetinių žaidimų žaidimo intensyvumas – su mažesniu vyresnių
(9–10 klasių) mergaičių vienišumu, ir didesnis žaidimų mobiliajame telefone žaidimo intensyvumas susijęs su didesniu jaunesnių (6–8 klasių) mergaičių ir
berniukų vienišumu. Tai iš dalies patvirtina kiti tyrimai – teigiama, kad intensyvus televizijos laidų ir
filmų žiūrėjimas susijęs su emocinėmis problemomis
[10] ir kad problemiški mobiliųjų telefonų vartotojai
taip pat turi daugiau emocinių sunkumų [15].
Tyrimo rezultatai taip pat parodė, kad didesnis
netiesioginio bendravimo internetu intensyvumas
susijęs su didesniu jaunesnių (6–8 klasių) mergaičių
laimingumu, didesnis kalbėjimo mobiliuoju telefonu
intensyvumas susijęs su didesniu jaunesnių (6–8 klasių) mergaičių laimingumu ir didesnis tekstinių pranešimų rašymo mobiliuoju telefonu intensyvumas
susijęs su didesniu jaunesnių (6–8 klasių) berniukų laimingumu. Šios išvados neatitinka E. F. Grosso (2004) pateikiamų išvadų, kad naudojimasis internetu nesusijęs su mokinių pasitenkinimu gyvenimu
(laimingumu) [13]. Galima daryti prielaidą, kad šio
tyrimo rezultatai nesutampa su užsienyje atlikto tyrimo rezultatais dėl kultūrinių skirtumų, tačiau šiam
teiginiui patvirtinti reikalingos išsamesnės studijos.
Tyrimo rezultatai atskleidė, kad didesnis netiesioginio bendravimo internetu intensyvumas susijęs su
mažesne jaunesnių (6–8 klasių) berniukų savigarba
ir didesnis filmų ir laidų žiūrėjimo intensyvumas susijęs su mažesne jaunesnių (6–8 klasių) berniukų savigarba. Šios išvados iš dalies patvirtina kitų autorių
teiginius, kad labiau nuo interneto priklausantys vaikai mažiau pasitiki savimi, ir kad vaikų intensyvus
televizijos laidų ir filmų žiūrėjimas yra susijęs su žema
savigarba [22].
Remiantis gautais rezultatais apie informacinių
technologijų naudojimo ryšį su mokinių psichologinėmis charakteristikomis, galima tvirtinti, kad technologijų naudojimo intensyvumas vienu atveju susijęs su mažesniu, kitu atveju – su didesniu mokinių
vienišumu, taip pat su mažesne savigarba ir didesniu
laimingumu. Galima daryti prielaidą, kad rezultatai
priklauso ne tik nuo mokinių amžiaus ir lyties; ne
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mažiau svarbus pačių technologijų vaidmuo. Pavyzdžiui, pastebėjome, kad tos veiklos internete, kurios
suteikia galimybę bendrauti su kitais žmonėmis, yra
susijusios su mažesniu vienišumu (bendravimas internetu, internetinių žaidimų žaidimas) ir didesniu
laimingumu (bendravimas internetu ir mobiliaisiais
telefonais), o kitos veiklos su technologijomis, kurių
metu kiti asmenys paprastai nedalyvauja (žaidimų
mobiliajame telefone žaidimas, filmų, laidų žiūrėjimas), susijusios su didesniu vienišumu ir mažesne savigarba.
Remiantis tyrimo rezultatais galima teigti, kad televizijos laidų ir filmų žiūrėjimo, kompiuterių ir mobiliųjų telefonų naudojimo intensyvumas reikšmingai susijęs su 6–10 klasių mokinių psichologinėmis
charakteristikomis, tokiomis kaip suvokiamas draugų ir šeimos palaikymas, vienišumo bei laimingumo
jausmas ir savigarba. Šie rezultatai gali būti naudingi
analizuojant šio amžiaus mokinių psichologinių charakteristikų ypatumus ir siekiant lavinti mokinių socialinius (bendravimo) įgūdžius.
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IŠVADOS

1. Tiesioginio ir netiesioginio bendravimo internetu,
kompiuterinių ir internetinių žaidimų žaidimo ir
kalbėjimo mobiliaisiais telefonais intensyvumas
yra vienodas visose klasėse. Žaidimų mobiliajame
telefone žaidimo intensyvumas kiekvienoje klasėje
nuosekliai mažėja, o tekstinių pranešimų rašymo
mobiliaisiais telefonais intensyvumas kiekvienoje
klasėje nuosekliai didėja. Filmų ir laidų žiūrėjimo
intensyvumas taip pat skiriasi kiekvienoje klasėje: 10-oje ir 7-oje klasėse filmų ir laidų žiūrėjimo
intensyvumas yra didžiausias, 8-oje klasėje – mažiausias.
2. Intensyvesnis tiesioginis mokinių bendravimas
naudojant informacines technologijas siejasi su didesniu suvokiamu draugų palaikymu, mažesniu
vienišumo jausmu (jaunesnių mokinių grupėje) ir
su didesniu laimingumo jausmu (jaunesnių mokinių grupėje).
3. Laiko leidimas intensyviau naudojant informacines technologijas siejasi su mažesne savigarba
(jaunesnių berniukų grupėje), didesniu vienišumo
jausmu (jaunesnių ir vyresnių mokinių grupėje) ir
su mažesniu jaunesnių berniukų suvokiamu socialiniu palaikymu.
Straipsnis gautas 2010-10-16, priimtas 2010-12-15
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Relationship between the intensity of using information
technologies and psychological characteristics and perceived
social support in a sample of 6–10th form schoolchildren
Loreta Gustainienė, Jovita Petruškevičiūtė
Vy tautas Mag nus Universit y

Summary
Objective. To assess the relationship between the intensity
of use of information technologies, such as television, computers and mobile phones, and 6–10th grade pupils’ psychological characteristics as well as perceived social support.
Methods and materials. The participants of the study were
394 pupils (191 boy and 203 girls) from various towns in
Lithuania. The intensity of using information technologies
was measured by a questionnaire composed by the authors
of the research. Perceived social support was assessed by
the Multidimentional Scale of Perceived Social Support
(MSPSS) (Zimet, Dahlem, Zimet and Farley, 1988). Loneliness was measured by the Loneliness Scale (Russell, 1996).
Happiness was assessed by the question “How often do you
feel happy? and self-esteem was assessed by the Self-esteem
scale (Rosenberg et al, 1965).
Results and conclusions. More intensive direct communication using information technologies among 6–10th
grade pupils was related to higher perceived support from
friends, however, leisure time spent using information
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technologies was related to lower perceived social support.
Time spent using information technologies was also related to lower self-esteem scores and higher loneliness scores.
More intensive direct communication using information
technologies was related to lower loneliness and higher
happiness scores. Research revealed the necessity to continue research in this field, and the results obtained could
be used in elaborating measures for schoolchildren’s mental and physical health.
Keywords: 6–10 form pupils, information technologies,
psychological characteristics, perceived social support.
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