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Santrauka

Tikslas – atlikti sisteminę mokslinių straipsnių, kuriuose pateikiami rezultatai apie vaikų ir tėvų bendravimą šeimoje ir
kartu leidžiamą laiką bei šių faktorių įtaką žalingai paauglių elgsenai, tokiai kaip alkoholio vartojimas ir rūkymas, analizę.
Tyrimo objektas ir metodai. Į sisteminę apžvalgą buvo įtraukti tyrimai, kuriuose pateikiami duomenys apie žalingą
paauglių elgseną ir jai įtakos turinčius veiksnius, tokius kaip bendravimas šeimoje, kartu leidžiamas laikas. Paieškos metu
buvo naudojamos bibliografinės medicininės duomenų bazės „Ovid“ („Medline“), „PubMed“. Pagal nagrinėjamus klausimus atrinkti 2002–2012 m. publikuoti straipsniai. Duomenys buvo kaupiami ir sisteminami pagal pasirinktus požymius:
tėvų bendravimą, kartu leidžiamą laiką ir su tuo susijusį rūkymo ir alkoholio vartojimą.
Tyrimo rezultatai. Tyrimais nustatyta, kad atviras, nuoširdus tėvų ir paauglių bendravimas laikomas svarbiu veiksniu,
apsaugančiu paauglį nuo sveikatai žalingos elgsenos, dažniausiai pasireiškiančios rūkymu ir alkoholio vartojimu, o sutrikusio bendravimo su tėvais padariniai yra paauglių depresiškumas, savivertės stoka, suicidiniai veiksmai. Glaudūs ryšiai,
sveikas atviras bendravimas ir tėvų parama ypač svarbi paauglystės laikotarpiu, kai paaugliai patiria daug fizinių ir emocinių pokyčių. Tyrimai rodo, kad paaugliai, kurių puikūs santykiai su tėvais, tikėtina, mažiau įsitrauks į įvairią rizikingą
elgseną, tokią kaip rūkymas ir alkoholio vartojimas.
Išvada. Darnaus ir atviro paauglių, ypač mergaičių, bendravimo su tėvais stoka didina rūkymo ir alkoholio vartojimo
riziką. Paauglių bendravimas su tėvais skiriasi tarp lyčių. Su motina abiejų lyčių paaugliai bendrauja lengviau, tačiau
berniukai labiau linkę bendrauti ir kalbėtis apie jiems rūpimas problemas su tėvu, o mergaitės atviresnės su motina.
Reikšminiai žodžiai: paaugliai, rūkymas, alkoholis, šeimoje kartu leidžiamas laikas, tėvų ir paauglių bendravimas.

ĮVADAS

Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Viena iš pagrindinių ir mums svarbių šeimos funkcijų
yra vaikų socializacija, ugdymas ir auklėjimas, kuris
yra nuolat koreguojamas ir nenutrūkstamas procesas
[1]. Vis dėlto paaugliai yra pažeidžiamiausi mūsų visuomenėje, nes jie, išgyvendami intensyvų emocinį
laikotarpį, linkę į ieškojimus, eksperimentavimus,
piktnaudžiavimą alkoholiu ir narkotinėmis medžiagomis. Jie greičiau įsitraukia į įvairių gaujų ir blogą
įtaką darančių žmonių grupes [2]. Tyrimais nustatyta,
kad atviras ir nuoširdus tėvų ir paauglių bendravimas
laikomas svarbiu veiksniu, saugančiu paauglį nuo
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sveikatai žalingos elgsenos, dažniausiai pasireiškiančios rūkymu ir alkoholio vartojimu [3], o sutrikusio
bendravimo su tėvais padariniai yra paauglių depresiškumas, savivertės stoka, suicidiniai veiksmai [4].
Į tai atsižvelgiant glaudaus tėvų ir paauglių bendravimo skatinimas yra keliamas kaip vienas svarbiausių psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos
uždavinių [5]. Šeimoje vyraujanti darna, atvirumas,
nuoširdumas ir kilusių problemų sprendimas drauge
gali padėti mažinti vis labiau įsigalinčią paauglių psichotropinių medžiagų vartojimo didėjimo tendenciją.
Tėvai, užimdami atviro bendradarbiavimo poziciją,
visada pasiryžę besąlygiškai dalyvauti paauglio gyvenime, kartu spręsti problemas ir sunkumus, o tai ugdo
jo pasitikėjimą savimi, teigiamai veikia jo savijautą
[6]. Paauglys jaučiasi saugus ir mylimas, nepaisant
jo gyvenime kylančių problemų. Glaudūs tarpusavio
ryšiai, sveikas ir atviras bendravimas bei tėvų parama ypač svarbi paauglystės laikotarpiu, kai paaugliai
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patiria daug fizinių ir emocinių pokyčių. Tyrimo duomenimis, paaugliai, kurių puikūs santykiai su tėvais,
turi mažesnę tikimybę įsitraukti į rizikingą elgseną,
tokią kaip alkoholio vartojimas [7].
Siekiant atsakyti į šiuos klausimus straipsnyje
keltas tikslas – atlikti sisteminę mokslinių straipsnių,
kuriuose pateikiami rezultatai apie paauglių ir tėvų
bendravimą šeimoje ir kartu leidžiamą laiką bei šių
faktorių įtaką žalingai paauglių elgsenai – alkoholio
vartojimui ir rūkymui, analizę.

TYRIMO OBJEKTAS IR METODAI

Straipsnių paieškos strategija. Paieška atlikta Lietuvos sveikatos mokslų universiteto prenumeruojamose
duomenų bazėse: „Pubmed“ („Medline“), „Cochrane
Library“, „Lippicott Williams & Wilkins“. Pagal nagrinėjamus klausimus atrinkti 2002–2014 m. publikuoti straipsniai. Papildomai peržvelgti žurnalai „International Journal of Adolescent Medical Health“,
„International Journal of Child, Youth and Family Studies“. Paieškos strategija buvo suformuota „Pubmed“,
o vėliau pritaikyta kitoms duomenų bazėms. Reikšminiai žodžiai: (angl.) adolescents, smoking, alcohol, family, parent - adolescents communication.
Straipsnių atrankos kriterijai. Iš straipsnio pavadinimo ir santraukos buvo sprendžiama, ar straipsnyje aprašomas tyrimas turi paauglių ir tėvų bendravimo ir jų polinkio į žalingą elgseną komponentų. Į
sisteminę apžvalgą įtraukti tyrimai, kuriuose pateikiami duomenys apie paauglių rūkymą ir alkoholio
vartojimą bei jiems įtakos turinčius veiksnius, tokius
kaip bendravimas šeimoje, kartu leidžiamas laikas.
Taip pat įtraukti PSO koordinuojamos programos
HBSC (Health Behaviour in School-Aged Children)
atlikti tarptautiniai tyrimai, kuriuose nagrinėta paauglių gyvensena ir jos pokyčiai, žalingai paauglių
gyvensenai įtakos turinti šeimos aplinka: bendravimas su tėvais, kartu leidžiamas laikas. Į apžvalgą neįtraukti aprašomieji apžvalginiai ir momentiniai tyrimai, kuriuose nepateikiama duomenų apie žalingą
paauglių elgseną ir jai įtakos turinčius veiksnius.
Duomenų sisteminimas ir analizė. Duomenys
buvo kaupiami ir sisteminami pagal pasirinktus požymius: tėvų bendravimą, kartu leidžiamą laiką ir su
tuo susijusį rūkymą bei alkoholio vartojimą.

REZULTATAI

Atlikus rastų straipsnių, susijusių su tėvų ir paauglių
bendravimu, sisteminę analizę matyti, kad paauglio
tolesniam pasirinkimui didelę reikšmę turi tarpusavio bendravimas. Paaugliai, su kuriais tėvai nuolat
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atvirai bendrauja šeimoje, yra laimingesni ir atviresni
[8]. Nustatyta, kad atviras tarpusavio bendravimas
šeimoje yra vienas iš pagrindinių veiksnių, apsaugančių paauglius nuo alkoholio vartojimo [9]. Toks
bendravimas, kaip apsauginis veiksnys, ypač svarbus
paauglėms mergaitėms – jų paauglystės laikotarpiu
didesnė rizikingos elgsenos tikimybė [5, 9].
Kito tyrimo duomenys rodo, kad šeimoje, kurioje
yra tik vienas tėvas, alkoholio vartojimo paplitimas
13–15 metų amžiaus paauglių grupėje buvo mažesnis
nei tokioje šeimoje, kur vaikus augina vieniša mama,
tačiau vaikai su mama linkę bendrauti atviriau nei su
tėvu [10]. Paaugliai (ypač mergaitės) labiau pasitiki
mama ir linkę su ja išsikalbėti, o tai turi glaudų ryšį
su paauglio tolesniu pasirinkimu, retesniu polinkiu
vartoti psichoaktyviąsias medžiagas [11].
Tėvo vaidmuo šeimoje taip pat neginčijamas. Jo
bendravimas su paaugliu ir autoritarinis auklėjimo
stilius yra susiję su mažesne paauglio polinkio į sveikatai žalingą elgseną tikimybe [12]. Rizikingos paauglio elgsenos formavimasis ne visada taip susijęs
su tėvo kaip asmens trūkumu šeimoje, kaip susijęs su
sutrikusiu bendravimu su tėvu [13].
Remiantis atliktais tyrimais sunku nustatyti, kiek
ir kaip tėvai kalbasi su vaikais apie sveikatą ir žalingą jai elgesį, tačiau aiškėja, kad vis dėlto tėvai retai
kalba su savo paaugliais apie rūkymą ir jo daromą
žalą [14].
Paaugliai linkę nepasitikėti žmonėmis ir tuo, kas
sakoma, jie labiau nori viską išbandyti patys, tad pasitikėjimas ir tėvų autoritetas labai glaudžiai susiję.
Pasitikėjimas – vienas iš veiksnių, kuris įvardijamas
kaip teigiamai koreliuojantis su mažesne paauglių
žalingos elgsenos tikimybe [15].
Vertinant tėvų kontrolę atliktas tyrimas parodė, kad
kuo daugiau tėvai bendrauja su paaugliais ir kuo daugiau žino apie juos (kur ir su kuo jie leidžia laiką ir
pan.), tuo mažesnė tikimybė, kad paaugliai pradės vartoti alkoholį ar kitas psichoaktyviąsias medžiagas [16].
Keliuose atliktuose tyrimuose bandyta išsiaiškinti
tokius veiksnius, kaip tėvų ir paauglių santykiai, tėvų
priežiūros, auklėjimo būdo įtaka vaikų probleminiam
elgesiui [15, 17]. Visų šių tyrimų rezultatai patvirtino, kad tarp tėvų ir paauglių tarpusavio bendravimo
ir paauglių polinkio į sveikatą žalojantį elgesį yra
glaudus ryšys, kurį stiprinant būtų galima išvengti
vis jaunesniame amžiuje įsigalinčio rizikingo elgesio, tokio kaip rūkymas ir alkoholio vartojimas.
Didėjantis priklausomybių nuo alkoholio, narkotikų ir alkoholinių psichozių skaičius, blogėjantys
sveikatos rodikliai tampa vis opesne problema [18].
2015/4(71)
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Ir vis dažniau imama ieškoti būdų, kaip tai suvaldyti.
Vienas iš būdų galėtų būti tėvų ir paauglių tarpusavio
bendravimo stiprinimas.
Kalbėdami su paaugliais tėvai labiau linkę išskirti rūkymo daromą žalą sveikatai, tačiau apie įspėjimus nepradėti rūkyti, finansines išlaidas rūkalams ir
bendraamžių galimą neigiamą įtaką kalba labai retai [19]. Kitas tyrimas atskleidė, kad tie tėvai, kurie
betarpiškai bendrauja su savo atžalomis, kalbėdami
apie rūkymą yra linkę į atvirą, betarpišką, nuoširdų ir
nesmerkiantį bendravimą. Siekdami vaikams padaryti didesnį įspūdį, jie remiasi savo ir kitų patirtimi bei
pavyzdžiais [20]. Paaugliai, kurie nurodo, kad jiems
sunku bendrauti su tėvais, yra linkę į depresiškumą
(ypač mergaitės), jaučiasi nelaimingi, dažniau pradeda rūkyti [21].
Prasti tėvų ir paauglių santykiai susiję su vaikų nusikalstamumu vaikystėje ir paauglystėje [22].
Tėvų ir paauglių bendravimas bei glaudūs tarpusavio
santykiai padeda labiau pasitikėti. Tėvai, kurie atvirai
bendrauja su savo paaugliais, yra linkę mažiau juos
kontroliuoti ir labiau pasitiki vieni kitais [23]. Tyrimų
rezultatai parodė, kad griežta tėvų kontrolė teigiamai
susijusi su mažesniu alkoholio vartojimu ir mergaičių, ir berniukų grupėse [24, 25]. Geri tėvų ir paaug
lių (berniukų) tarpusavio santykiai bei pasitikėjimas
yra apsauginis rūkymo veiksnys [26–28].
Šeimose, kuriose tėvai nesirūpina savo paaugliais
vaikais, nebendrauja su jais, atsiranda didelė tikimybė pradėti vartoti alkoholį [29]. Apžvalgoje pateiktų
straipsnių, susijusių su alkoholio vartojimu, tiriamųjų, taikytų metodikų ir pateiktų rezultatų santrauka
pateikiama 1 lentelėje.
13–15 metų amžiaus paaugliai, kurie gyvena pažeistose šeimose ir sunkiai bendrauja su tėvais, yra
labiau linkę vartoti alkoholį, tačiau kitas tyrimas
rodo, kad gyvenant pažeistoje šeimoje (su vienu iš
tėvų), kurioje bendraujama atvirai ir glaudžiai, nustatytos taisyklės paaugliams leidžia lengviau atsispirti
draugų daromai įtakai pradėti vartoti alkoholį bei išvengti elgesio problemų [30]. Tad bendraujant labai
svarbi kokybė, o ne kiekybė. Sunku rasti kokybiško
bendravimo apibrėžimą, tačiau daugelis mokslininkų kokybišku linkę laikyti tokį bendravimą, kuris
leidžia patenkinti socialinius poreikius, sudaryti sąlygas keistis informacija, daryti įtaką. Vaikui, kuris
yra mylimas, su kuriuo praleidžiama daug laiko, bendraujama, nekyla tokie antriniai jausmai, kaip pyktis,
agresija, abejingumas, neapykanta [31]. Svarbiausia,
kad tėvai šeimoje priimtų vaiką tokį, koks jis yra, nes
tai yra gerų tarpusavio santykių sąlyga.
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1 lentelė. Straipsnių, kuriuose aprašyta tėvų ir vaikų bendravimo svarba paauglių alkoholio vartojimui, santrauka
Autoriai,
Tyrimo Tyrimo metometai, šalis tipas
dika ir imtis
Yeh MY ir
kt., 2006,
Taivanas

Apklausa,
n = 771
Momen(10 klasės
tinis
mokiniai)

Apklausa,
Pokhrel P
n = 432
ir kt., 2008, Momen(11–17 metų
Los Andže- tinis
amžiaus
las
mokiniai)

Rezultatai
Logistinės regresijos analizė
parodė, kad ypač mergaitėms
yra labai svarbus bendravimas
su tėvais ir tai glaudžiai koreliuoja su mažesne rizika pradėti vartoti alkoholį (p < 0,05).
Nustatytas statistiškai reikšmingas ryšys tarp prasto tėvų
ir vaikų bendravimo ir polinkio
į žalingą elgseną (p < 0,05).

15 metų mergaitėms sunkiau
negu berniukams bendrauti su
Apklausa,
tėvais, be to, jos labiau linkuHBSC tyrimo
Del Carmen
sios vartoti alkoholį (p < 0,01).
metodika,
M, Alcón G
Didesnė rizika vartoti alkoholį
Momenn = 3 081
ir kt., 2002,
kyla pažeistose šeimose gyvetinis
(11–15 metų
Grenlandija
nantiems (ŠS = 2,6; p < 0,05) ir
amžiaus
bendravimo su tėvu problemų
mokiniai)
turintiems (ŠS = 4,3; p < 0,01)
asmenims.
BronteTinkew J,
Moore KA,
2008, Vašingtonas

Apklausa,
n = 5 345
Momen(11–17 metų
tinis
amžiaus
asmenys)

Geri tėvo ir paauglio tarpusavio
santykiai mažina paauglio
riziką pradėti vartoti alkoholį
(ŠS = 3,2; p < 0,01).

Borawski
EA ir kt.,
2003, JAV

Apklausa,
Momen- n = 692
(9–10 klasių
tinis
mokiniai)

Paaugliams, kurių tėvai nesirūpina jais, tikimybė vartoti
alkoholį padidėja (berniukų
(n = 345) ŠS = 1,85, p < 0,01;
mergaičių (n = 345) ŠS = 1,58,
p<0,05).

Apklausa
1998 ir
2003 m.
Eisenberg ir
Momen(n = 806).
kt., 2008,
tinis
Amžiaus
JAV
vidurkis
12,8 metų

Blogi tėvų ir vaikų tarpusavio
santykiai didina galimybę
vartoti alkoholį (mergaičių
ŠS = 1,31 (0,89–
1,95); p < 0,05; berniukų
ŠS = 0,93 (0,65–1,34);
p < 0,05).

Apklausa
2002–
2003 m.
Hung ir kt.,
Momen(n = 1 183).
2009,
tinis
Amžius
Taivanas
10–12 metų
paaugliai

Paaugliams, kurie atvirai nebendrauja su tėvais ir nejaučia
jų palaikymo, didesnė tikimybė
pradėti vartoti alkoholį
(ŠS = 0,95 (0,92–0,99);
p < 0,05).
Mokiniai, kurie sunkiai bendrauja su savo tėvais, labiau
linkę vartoti alkoholį (ŠS =
1,48 (0,98–2,23); p < 0,05).

SimonsMorton B,
2004, JAV

Apklausa,
Momen- n = 1 009
tinis
(6 klasių
mokiniai)

Paschall ir
kt., 2004,
JAV

Apklausa,
n = 4 135
Tėvų ir vaikų artumas
Momen(11–21 metų (ŠS = 0,85 (0,65–1,11);
tinis
amžiaus
p < 0,05).
paaugliai)

Apklausa,
Danielsson
Momen- n = 1 222
ir kt., 2011,
tinis
(7 klasių
Švedija
mokiniai)

Nestiprus mergaičių emocinis
ryšys su tėvais didina rizikingos elgsenos riziką
(ŠS = 1,33 (0,85–2,09);
p < 0,05).
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IŠVADOS

Darnaus ir atviro paauglių, ypač mergaičių, bendravimo su tėvais stoka didina rūkymo ir alkoholio
vartojimo riziką. Tėvų ir paauglių gerų tarpusavio
santykių nebuvimas alkoholio vartojimui ir rūkymui
turi stipresnį poveikį nei vieno iš biologinių tėvų
trūkumas šeimoje. Paauglių bendravimas su tėvais
skiriasi tarp lyčių. Su motina abiejų lyčių paaugliai
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Adolescents – parents communication strengthening –
the first step to successful adolescents smoking and alcohol
use prevention: a systematic review
Dainora Širvytė
Medical Academy of Lithuanian University of Health Sciences

Summary

Aim of work – carry out a systematic analysis of
scientific papers which contains results of adolescents –
parents communication and allowable time, and these
factors influence in adolescents risk behavior, such as
alcohol consumption and smoking.
Materials and methods. The systematic review includes
studies that provide results of adolescents risk behavior
and influencing factors, such as family communication,
allowable time. We used medical bibliographic databases
OVID (Medline), PubMed. Select articles by the issues
at stake, published in 2002-2012. The data was collected,
systematized by selected characteristics: parents – children
communication, allowable time and the associated
smoking and alcohol consumption.
Results. Studies have shown that open, honest parent –
adolescents communication is considered an important
factor in protecting adolescents from risk behavior, usually
occurring tobacco and alcohol use. Impaired adolescents –
parent communication are the consequences of teen
depressiveness, lack of self-worth, suicidal behavior. The
close relationships, open communication and parental
support is especially important for adolescence then their
experience many physical and emotional changes. Research
shows that good parent – adolescents communication is
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likely to engage in various types of less risky behavior,
such as smoking and alcohol consumption.
Conclusion. Sustainable and open teenagers, especially
girls, lack of communication with parents increased
smoking and alcohol consumption risk. Adolescents
communication with parents is different between the sexes.
The mother with adolescents communicate more easily,
but boys are more likely to communicate their concerns
about problems with father, while girls are more open with
their mother. Family are responsible for children healthy
lifestyle formation.
Keywords: adolescents, smoking, alcohol, family
allowable time, parent - adolescents communication.
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