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Santrauka
Šaltiniai, iš kurių žmonės gauna informaciją apie
mitybą, yra labai svarbūs, nes sveika mityba yra
mūsų sveikatos pagrindas. Jauniems žmonėms, taip
pat ir jų mitybos įpročiams, didelę įtaką daro populiarioji spauda. Svarbu įvertinti spaudoje pateikiamą informaciją apie mitybą ir šios informacijos
įtaką studentų mitybai. Darbo tikslas: įvertinti populiarioje spaudoje pateikiamos informacijos apie
mitybą įtaką Vilniaus universiteto studentų mitybai.
Tyrimo metodika: populiarios spaudos informacija
apie mitybą vertinta taikant aprašomosios statistikos metodus. Įvertinti keturių didžiausio mėnesinio tiražo žurnalų (,,Edita“, ,,Cosmopolitan“,
,,Panelė“ ir ,,Laima“) penkerių metų (nuo 2006
iki 2010 imtinai) straipsniai apie mitybą (iš viso
240 žurnalų). Žurnalų analizės duomenys apdoroti
naudojant programą Microsoft Office Excel 2007.
Siekiant įvertinti spaudos informacijos apie mitybą
įtaką studentų mitybai, atlikta anoniminė anketinė
apklausa. Anketą sudarė 18 uždaro ir atviro tipo
klausimų. Apklausta 300 antro – trečio kurso Vilniaus universiteto studentų, studijuojančių Gamtos
mokslų, Medicinos bei Matematikos ir informatikos
fakultetuose. Surinktų duomenų analizė atlikta naudojant statistinių programų paketą SPSS 17.0. Pasirinkta a klaidos rizika 0,05; rezultatai vertinami
kaip statištiškai reikšmingi, kai p < 0,05. Rezultatai.
Populiarioje spaudoje vyrauja dietų (38,4 proc.) ir
maisto produktų (37,4 proc.) aprašymai. Produktų aprašymai tik iš dalies atitinka sveikos mitybos
rekomendacijas. Dažniausiai spaudoje aprašomi
vaisiai ir daržovės (44,7 proc.) bei saldumynai, riebalai ir druska (21,3 proc.). Tik 4,6 proc. straipsnių apie mitybą, pateikiamų populiarioje spaudoje,
remiasi moksline informacija. Apklausos duomenimis, tik 21,3 proc. respondentų savo mitybą vertina
kaip gerą. Vaikinai savo mitybą vertina blogiau nei
merginos (p<0,001). 53 proc. respondentų skaito
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populiarios spaudos straipsnius apie mitybą. Merginos du kartus dažniau nurodė skaitančios populiarių žurnalų straipsnius apie mitybą (62,3 proc.
ir 33,3 proc. atitinkamai, p<0,001). Net 59,6 proc.
studentų vadovaujasi populiarios spaudos informacija apie maisto produktus, 60,9 proc. – sveikos
mitybos patarimais, 37,9 – kitų žmonių mitybos pavyzdžiais. 31,7 proc. respondentų savo mitybai taiko dietas, aprašomas spaudoje. Vaikinai du kartus
dažniau nurodė, kad domisi informacija apie maisto papildus (p=0,003), o daugiau merginų domisi
dietų aprašymais (p=0,034). Daugiau vaikinų nei
merginų nepasitiki spaudos informacija. Išvados:
1. Populiarios spaudos informacija apie mitybą iš
dalies atitinka sveikos mitybos rekomendacijas. 2.
Tik 21,3 proc. studentų savo mitybą vertina kaip
gerą. Vaikinai savo mitybą vertina blogiau nei merginos. 3. Daugiau vaikinų nei merginų nepasitiki
populiarios spaudos informacija apie mitybą. 4.
Studentai vadovaujasi spaudoje pateikiamais sveikos mitybos patarimais, dietų aprašymais, kitų žmonių mitybos pavyzdžiais ir informacija apie maisto
produktus, formuodami savo mitybą. 5. Vaikinai ir
merginos domisi skirtingomis mitybos temomis aprašomomis spaudoje.
ĮVADAS
Subalansuotos mitybos problema labai aktuali šiuolaikinėje visuomenėje, kai populiarėja pasyvus gyvenimo
būdas, keičiantis daugelį žmonių gyvensenos įpročių [1].
Kadangi mitybos reikšmė žmonių sveikatai ir gyvenimo kokybei yra didžiulė, labai svarbūs yra informacijos
apie mitybą šaltiniai, kuriais naudojasi žmonės. Informacijos apie mitybą gauname iš įvairių informacijos šaltinių:
knygų, televizijos, spaudos, šeimos narių ir kt. Skirtingo
amžiaus grupių žmonėms aktualesni yra skirtingi informacijos apie mitybą šaltiniai [2, 3]. Jauni žmonės itin lengvai
pasiduoda masinės informacijos priemonių įtakai [3]. Populiari spauda formuoja jaunų žmonių nuomonę apie daugelį kasdienio gyvenimo aspektų, taip pat ir mitybą. Deja,
spaudoje pateikiama informacija apie mitybą ne visada
atitinka sveikos mitybos rekomendacijas, spaudoje gausu
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reklamų [1, 4, 5]. Žmonių mityba yra glaudžiai susijusi su
informacijos šaltiniais ir masinės žiniasklaidos priemonėmis, kaip vienu iš plačiai visuomenei prieinamų informacijos šaltinių [5, 6]. Populiarios spaudos informacijos apie
mitybą atitiktys sveikos mitybos principams ir taisyklėms
yra labai reikšmingos.
Populiarioji spauda priklauso masinės informacijos
priemonėms, kurios sudaro bendras nuostatas ir formuoja
įvairių reiškinių vertinimus [7]. Žiniasklaida ir ypač populiarioji spauda yra viena iš priemonių, labiausiai veikiančių žmogaus sąmonę ir taip darančių poveikį mitybos
įpročiams. Šiuo metu pasaulyje pastebima, kad žiniasklaida formuoja žmonių nuomonę apie kūno suvokimą, o tuo
pačiu ir mitybą. Mokslininkai pripažįsta, kad kūno įvaizdis
yra socialinis konstruktas, apimantis multidimensinį kūno
suvokimą: jo svorį, formą, estetinį vaizdą, patrauklumą,
taip pat suvokimą kaip kiti jį mato [8]. Tai tik patvirtina didžiulį spaudos poveikį suvokimui apie kūną, kuris neišvengiamai veikia ir mitybą. Žiniasklaida turi didžiausią įtaką
paauglių požiūriui į savo kūną: 60- 80% mergaičių teigė,
kad spauda ir televizija padėjo susidaryti nuomonę, kad jos
yra per stambios [9].
Deja, šiuolaikinėje populiarioje spaudoje daugiausia
formuojamas liekno kūno įvaizdis. Yra apstu moterims
skirtų populiarių žurnalų, kuriuose galima rasti daug grožio ir lieknėjimo patarimų. Įdomus ir tas faktas, kad moterims skirtuose žurnaluose išimtinai vaizduojamos liesos
merginos ir moterys. Pastarųjų metų mokslininkų darbuose teigiama, kad liesumas tapo tarsi moraliniu imperatyvu.
Žiniasklaida remia šią kultūrą dėl finansinių interesų, kurie
yra patenkinami, sukuriant moters nesaugumą, susijusį su
išvaizda [5]. Toks klaidingas savo kūno suvokimas dažnai
būna mitybos sutrikimų priežastimi.
Tyrimo rezultatai parodė, kad moterys turi didesnę riziką valgymo sutrikimams atsirasti, ypač tos, kurios yra
stipriai veikiamos masinės informacijos priemonių. [10].
Šiuolaikinėje visuomenėje pastebima tendencija: daug
merginų ir jaunų moterų ypač kritiškai vertina savo kūno
išvaizdą ir savo svorį. Tokį savęs vertinimą labai stipriai
veikia visuomenės informavimo priemonės (taip pat ir populiarieji žurnalai), demonstruodamos ypač lieknus modelių kūnus. Norėdamos tapti panašios į tokius modelius,
merginos pradeda laikytis dietų ar labai daug ir įtemptai
sportuoja. Dietų industrija taip pat verčia žmones mesti
svorį [6].
Mokslininkai, tyrę valgymo sutrikimų priežastis, nurodo, jog problemų kyla dėl perdėto visuomenės rūpinimosi
lieknumu, maisto sudėtimi bei dietomis [11]. 2003 metais
atliktas tyrimas parodė, kad 30 proc. jaunų moterų Lietuvoje vienu metu laikosi dietos [12]. Dažniausiai moterys

dietos laikosi dėl grožio, o ne dėl sveikatos. O grožio supratimą formuoja socialinė ir kultūrinė aplinka. Žiniasklaida,
taip pat ir populiarieji žurnalai, yra viena iš reikšmingų šios
aplinkos sudedamųjų dalių [13].
Merginų noras tapti lieknesnėmis ir žurnaluose pateikiamas moters kūno vaizdas yra susiję. Beveik pusė tiriamųjų nurodė, kad žiūrint į žurnaluose pateikiamus modelius jų nuomonė apie savo kūną pablogėja ir trys iš penkių
norėtų tapti lieknesnės nei yra iš tikrųjų, nors yra normalaus arba per mažo svorio [4].
Atsižvelgiant į temos aktualumą visuomenės sveikatai
bei labai mažą tyrimų, kurių metu būtų vertintas populiarios spaudos poveikis mitybai, skaičių Lietuvoje, buvo suformuotas tyrimo tikslas.
Tyrimo tikslas - įvertinti populiarioje spaudoje pateikiamos informacijos apie mitybą įtaką Vilniaus universiteto studentų mitybai.
TYRIMO METODAI IR OBJEKTAS
Atliktas empirinis populiarios spaudos informacijos
apie mitybą tyrimas. Tyrimui pasirinkti keturi didžiausio
mėnesinio tiražo žurnalai - ,,Edita“, ,,Panelė“, ,,Cosmopolitan“ ir ,,Laima“ [36]. Informacija apie mitybą buvo vertinta nuo 2006 iki 2010 metų imtinai, įvertinta 240 žurnalų. Rasta 219 straipsnių apie mitybą, kurie buvo vertinami
taikant aprašomosios statistikos metodus ir juos skirstant
į grupes pagal konkrečias juose nagrinėjamas mitybos temas. Tyrimo duomenys apibendrinti programa Microsoft
office excel 2007. Šioje tyrimo dalyje gauti rezultatai pateikiami procentine išraiška ir vaizduojant grafiškai.
Antroje tyrimo dalyje buvo siekiama įvertinti populiarios spaudos informacijos apie mitybą įtaką studentų
mitybai. Parengta anketa, kurią sudarė 18 klausimų. Demografinėje dalyje pateikti klausimai apie respondentų
lytį, amžių, studijų programą, kursą. Pagrindinėje anketos
dalyje klausimus galima suskirstyti į kelias grupes: mitybos ir savo svorio vertinimas ( 5-6 klausimai); populiarios spaudos straipsniuose pateikiamos informacijos apie
maistą ir mitybą skaitymas (7-8 klausimai); populiarios
spaudos straipsniuose pateikiamos informacijos apie maistą ir mitybą įtaka formuojant savo mitybos įpročius (pasitikėjimas informacija, įtaka formuojant mitybos racioną,
vadovavimasis patarimais) (9-15 klausimai); populiarios
spaudos straipsniuose pateikiamos informacijos apie maistą ir mitybą pakankamumas (16 klausimas); priežastys dėl
kurių neskaitomi straipsniai apie mitybą (17 klausimas),
kiti informacijos šaltiniai, turintys įtakos studentų mitybai
(18 klausimas).
Anketinės apklausos duomenų skaičiavimams ir statistiniams vertinimams atlikti buvo naudotas statistinių pro-
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gramų paketas SPSS 17.0 (Statistical Package of Social
Sciences).
Gautiems duomenims apibendrinti naudota aprašomoji statistika ir gauti duomenys pateikti procentine išraiška.
Skirtumo tarp atsakymų pasiskirstymų skirtingose respondentų grupėse statistiniam reikšmingumui įvertinti naudojamas chi kvadrato (χ2) testas. Esant mažam tam tikro
atsakymo varianto skaičiui taikomas Fišerio tikslusis testas
(Fisher‘s exact test). Įvertinti skirtumus tarp skirtingų respondentų grupių pagal atsakymus, kuriuos sudaro ranginės
skalės, naudojamas Mano-Vitnio testas (Mann-Whitney
test). Šių testų taikymas leidžia nustatyti reikšmingumo
lygmenį: kai lygmuo p<0,05 laikoma, kad skirtumas statistiškai reikšmingas; kai p<0,001 – skirtumas labai ryškus;
kai reikšmingumo lygmuo p>0,05, laikoma, kad skirtumai
tarp atsakymų dažnių yra statistiškai nereikšmingi (Bitinas,
1998). Asociacijų stiprumui įvertinti naudojamas šansų
santykis (ŠS). Šansų santykiui paskaičiuoti jo 95 proc. pasikliautiniai intervalai (PI).
Tikslinę populiaciją sudarė Vilniaus universiteto biomedicinos ir tiksliųjų mokslų krypčių antro – trečio kurso
abiejų lyčių studentai. Tyrimas buvo atliktas Vilniaus universiteto trijuose fakultetuose – Gamtos mokslų, Medicinos, Matematikos ir informatikos. Į tyrimą buvo įtraukiami
visi studentai, studijuojantys vienoje į šį tyrimą įtrauktų
mokslo krypčių antrame – trečiame kurse ir sutinkantys dalyvauti tyrime. Iš viso apklausti 347 respondentai, tinkamai
užpildytų anketų sugrįžo 300 (atsako dažnis 86,5 proc.).
Tyrime dalyvavo 300 Vilniaus universiteto studentų: 68
proc. merginų ir 32 proc. vaikinų, tiriamųjų amžius 19 – 24
metai.
TYRIMO REZULTATAI
Populiarios spaudos informacijos apie mitybą vertinimo rezultatai. Vertinant populiarios spaudos informaciją
apie mitybą, 240 populiarių žurnalų buvo rasta 219 straipsnių apie mitybą Visi jie buvo suskirstyti į 8 grupes pagal
juose pateikiamą konkrečią mitybos temą: Informacija
apie dietas; Maisto produktų aprašymai; Sveikos mitybos
patarimai; Maisto papildų aprašymai; Sveikos gyvensenos
patarimai; Žinomų žmonių mitybos pavyzdžiai; Informacija apie maisto produktų ženklinimą; Informacija apie
vegetarišką mitybą. Populiarioje spaudoje vyrauja straipsniai apie dietas (38,4 proc.) ir maisto produktų aprašymai
(37,4 proc.). Bendroje straipsnių apie mitybą struktūroje tik
nedidelę dalį užima sveikos mitybos (11 proc.) ir sveikos
gyvensenos (3,2 proc.) patarimai. Informacija apie maisto
produktų ženklinimą, kuri taip pat labai svarbi žmonėms,
formuojant savo mitybą, sudaro tik 1,4 proc. visų straipsnių
apie mitybą.

Skirtinguose populiariuose žurnaluose ne vienodai dažnai publikuojami straipsniai apie mitybą. Iš mūsų tyrimo
metu vertintų straipsnių apie mitybą 51,5 proc. straipsnių
buvo publikuoti žurnale ,,Edita”, 22 proc. - ,,Cosmopolitan”, 19,2 proc. - ,,Laimoje” ir 7,3 proc. - ,,Panelėje”.
Visuose vertintuose žurnaluose dažniausiai publikuojama informacija apie dietas ir maisto produktus. Informacijos apie dietas dalis bendroje straipsnių apie mitybą
struktūroje svyruoja nuo 6,2 proc. iki 45,2 proc. skirtinguose žurnaluose. Tačiau žurnale ,,Panelė” apskritai mažai
publikuojama straipsnių apie mitybą. Informacijos apie
maisto produktus santykinis dažnis skirtinguose žurnaluose yra nuo 33,3 proc. iki 43,8 proc. Tik dviejuose žurnaluose - ,,Edita” ir ,,Cosmopolitan” - pateikiami ir sveikos
mitybos, ir sveikos gyvensenos patarimai. Sveikos mitybos
patarimai žurnale ,,Cosmopolitan” sudaro 18,7 proc. visų
straipsnių apie mitybą – tai dižiausia dalis tarp visų žurnalų. Tuo tarpu sveikos gyvensenos patarimai didžiausią dalį
sudaro žurnalo ,,Panelė” straipsnių apie mitybą struktūroje
(12,5 proc.).
Tik nedidelė dalis straipsnių apie dietas objektyviai
aprašo dietų poveikį organizmui (13,1 proc.) ir neaprašo
kokios nors konkrečios dietos. Tačiau didžiąją straipsnių
apie dietas dalį sudaro liekninančių dietų pavyzdžiai. Tokių
straipsnių populiariuose žurnaluose yra net 76,2 proc.
Deja, straipsniai nepateikia objektyvios informacijos
apie mitybą, kuri leistų tinkamai formuoti mitybą, bet daugiausia siūlo konkrečias liekninančias dietas, kuriose siūlomi mitybos principai neatitinka sveikos mitybos rekomendacijų.
Antroji populiarioje spaudoje dažniausiai publikuojama tema apie mitybą yra maisto produktų aprašymai (37,4
proc. visų vertintų populiarios spaudos straipsnių apie mitybą).
Tirtuose žurnaluose buvo rasti 82 straipsniai, aprašantys maisto produktus. Minėtuose straipsniuose pateikiama
informacija apie 94 įvairioms maisto pasirinkimo piramidės grupėms priklausančius maisto produktus. Žurnaluose plačiai aprašomi vaisiai ir daržovės (44,7 proc.), kurių
vartojimo neriboja ir maisto pasirinkimo piramidė. Deja,
net 21,3 proc. visų maisto produktų aprašymų sudaro informacija apie saldumynus, riebalus ir druską, kurių rekomenduojama vartoti mažai ir retai. Tuo tarpu kitas produktų
grupes aprašantys straipsniai yra pasiskirstę maždaug tolygiai, apie juos rašoma mažai (kitų maisto produktų grupių
aprašymo populiariuose žurnaluose santykinis dažnis kinta
nuo 5,3 proc. iki 9,6 proc.). Be to, vandens, kuris yra svarbus daugeliui organizmo funkcijų, aprašymai sudaro vos
3,2 proc.
Populiarioji spauda, siekdama atkreipti skaitytojų, be-
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sidominčių sveika mityba, dėmesį, daugelį straipsnių įvardija kaip teikiančius sveikos mitybos patarimus. Tačiau tik
nedidelė dalis populiarioje spaudoje publikuojamų straipsnių apie mitybą iš tiesų aprašo sveikos mitybos patarimus.
Sveikos mitybos patarimai bendroje straipsnių apie mitybą
struktūroje sudaro tik 11 proc. Didžiąją tokių straipsnių dalį
sudaro mitybos režimo patarimai (62,5 proc.).
Vienas didžiausių populiarios spaudos trūkumų yra
tai, kad tik nedidelė čia pateikiamų straipsnių dalis – 10
straipsnių arba 4,6 proc. turi mokslines nuorodas ar yra
paremti specialistų komentarais. 60 proc. visų straipsnių,
kurie remiasi moksline informacija, buvo publikuoti žurnale ,,Laima“, po 20 proc. straipsnių – žurnaluose ,,Cosmopolitan“ ir ,,Edita“.
Nors populiarios spaudos įtaka mitybai yra nustatyta
įvairių mokslinių tyrimų metu, tik 4,6 proc. straipsnių, vertintų tyrimo metu, remiasi moksline informacija. Itin didelis dėmesys spaudoje skiriamas informacijai apie dietas
(38,4 proc. visų straipsnių), ypač liekninančioms dietoms.
Spaudoje pateikiama informacija apie maistą nevisiškai
atspindi sveikos mitybos principus ir taisykles: nors populiarioje spaudoje plačiai aprašomi vaisiai ir daržovės (44,7
proc. visų maisto produktų aprašymų), tačiau kitoms maisto produktų grupėms skiriama gerokai mažiau dėmesio. Išimtis – viršutinė maisto pasirinkimo piramidės grupė (21,3
proc.). Skirtinguose populiariuose žurnaluose dažniau publikuojami straipsniai skirtingomis mitybos temomis.
Populiarios spaudos informacijos apie mitybą įtakos
studentų mitybai vertinimo rezultatai. Mitybos vertinimui buvo pasirinkta ranginė skalė, kur studentai savo mitybą galėjo įvertinti kaip - labai blogą, blogą, vidutinišką,
gerą, labai gerą ir idealią. Vaikinų ir merginų atsakymai
apie savo mitybą buvo vertinami naudojant Mano-Vitnio
(Mann-Whitney) testą. Šis testas parodė, kad vaikinai ir
merginos savo mitybą vertina skirtingai (merginų rangų vidurkis – 162,36, vaikinų – 125,30). Gauta p reikšmė rodo,
kad šis skirtumas tarp vaikinų ir merginų pagal savo mitybos vertinimą yra statistiškai reikšmingas (p<0,001). Tyrimo duomenys atskleidė, kad vaikinai savo mitybą linkę
vertinti blogiau nei merginos. 7,3 proc. studentų savo mitybą įvertino kaip labai blogą, o studenčių taip vertinančių
savo mitybą nebuvo (p<0,001). Gerokai daugiau vaikinų
(26 proc.) nei merginų (7,4 proc.) savo mitybą įvertino kaip
blogą (p<0,001). Dauguma moterų (58,8 proc.) savo mitybą įvertino kaip vidutinišką, o vyrų taip vertinančių savo
mitybą buvo - 41,7 proc. (p=0,005). Rezultatai rodo, kad
tik nedidelė dalis studentų savo mitybą vertina kaip labai
gerą (9,7 proc.) ir gerą (21,3 proc.). Vaikinų ir merginų,
vertinusių savo mitybą kaip gerą ir labai gerą, atsakymai
skyrėsi nežymiai – 24,5 proc. merginų ir 14,6 proc. vaikinų

savo mitybą įvertino kaip gerą (p=0,05) ir 10,4 proc. merginų ir 9,3 proc. vaikinų – kaip labai gerą (p=0,763). Nė
vienas respondentas savo mitybos neįvertino kaip idealios.
Mūsų atliktos apklausos duomenimis, net 40,7 proc.
studentų teigė, kad nori numesti svorio. Analizuojant tyrimo duomenis pagal studentų fakultetą, kursą statistiškai
reikšmingų skirtumų nenustatyta, tačiau, lyginant vaikinų
ir merginų atsakymus, matyti, kad merginų, teigiančių,
kad nori numesti svorio, yra gerokai daugiau nei vaikinų.
Tyrimo metu nustatyta, kad noro numesti svorio paplitimas
merginų grupėje yra beveik 6 kartus didesnis nei vaikinų
(PS 5,908; 95% PI 3,13 – 11,14). Merginų, norinčių numesti svorio, palyginus su vaikinais, yra statistiškai reikšmingai daugiau (55,4 proc. ir 9,4 proc. atitinkamai, p<0,001).
Nustatyta, kad daugiau nei pusė respondentų (53 proc.)
skaito populiarių žurnalų straipsnius apie mitybą. Tyrimo
metu nustatyta, kad straipsnių apie mitybą skaitymas yra
susijęs su respondentų lytimi (PS 1,868; 95% PI 1,38 –
2,53). Du kartus daugiau merginų nei vaikinų nurodė skaitančios populiariuose žurnaluose esančius straipsnius apie
mitybą (62,3 proc. ir 33,3 proc. atitinkamai, p<0,001).
Tyrimo metu buvo nustatyti skaitomiausi žurnalai tarp
studentų. Tarp skaitančiųjų žurnalus populiariausi buvo
keturi žurnalai - ,,Cosmopolitan“ (net 54 proc. skaitančių
populiarius žurnalus nurodė skaitantys būtent šį žurnalą),
,,Panelė“ (44,1 proc.), ,,Edita“ (28 proc.) ir ,,Laima“ (14,3
proc.). Tyrimo duomenų pagrindu galima teigti, kad populiariausi žurnalai tarp merginų yra „Cosmopolitan“, „Panelė“ ir „Edita“, o tarp vaikinų – „Panelė“ ir „Cosmopolitan“.
Tyrimo duomenys parodė, kad skaitomiausi žurnalai tarp
vaikinų ir merginų šiek tiek skiriasi. Nustatyta, kad žurnalą
„Panelė“ skaito du kartus daugiau vaikinų nei merginų (75
proc. ir 36,4 proc. atitinkamai, p<0,001). Merginos penkis
kartus dažniau nei vaikinai teigė skaitančios žurnalą „Edita“ (33,3 proc. ir 6,3 proc. atitinkamai, p=0,002). Taip pat
beveik dvigubai daugiau merginų nei vaikinų skaito žurnalą ,,Cosmopolitan“ (59,7 proc. ir 31,2 proc. atitinkamai,
p=0,004).
Tyrimo metu nustatyti ir žurnalai labiausiai tenkinantys
studentų lūkesčius mitybos tema. Studentų teigimu labiausiai jų lūkesčius mitybos tema tenkina žurnalo ,,Cosmopolitan“ straipsniai. Tačiau renkantis labiausiai lūkesčius
mitybos tema tenkinančius žurnalus, merginų ir vaikinų
atsakymai skyrėsi. Daugiau vaikinų nurodė, kad jų lūkesčius mitybos tema labiausiai tenkina žurnalas ,,Panelė“
(p<0,001), o daugiau merginų rinkosi ,,Editą“ (p=0,007),
,,Cosmopolitan” (p=0,018) ir ,,Laimą (p=0,059). Tyrimo
duomenų pagrindu galima daryti išvadą - kadangi vaikinai
daug dažniau nurodė skaitantys žurnalą „Panelė“, o merginos – žurnalus „Edita“ ir ,,Cosmopolitan“, šių žurnalų
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pateiktuose straipsniuose randa daugiausiai informacijos
apie mitybą.
Tyrimo metu buvo nustatytos populiarų žurnalų straipsnių apie mitybą temos, labiausiai dominančios studentus.
Tiek vaikinus, tiek merginas labiausiai domina straipsniai,
kuriuose aprašomi sveikos mitybos patarimai, mitybos
specialistų komentarai bei straipsniai apie sveikatinančias
maisto produktų savybes. Minėtus straipsnius skaitantys
nurodė daugiau nei keturiasdešimt tiriamųjų. Mažiausiai
yra skaitomi straipsniai apie žinomų žmonių mitybą.
Nustatyta, kad dominančios straipsnių tematikos pasirinkimas yra susijęs su studento lytimi. Du kartus daugiau
vaikinų nei merginų nurodė, kad juos domina straipsniai
apie maisto papildus (40,6 proc. ir 16,3 proc. atitinkamai).
Išanalizavus tyrimo duomenis matyti, kad domėjimosi
straipsniais apie maisto papildus paplitimas yra didesnis
vaikinų grupėje (PS 1,377; 95% PI 1,05 - 1,81). Vaikinų ir
merginų atsakymų apie domėjimąsi maisto papildais skirtumas yra statistiškai reikšmingas (p=0,003). Tris kartus
daugiau merginų nurodė besidominčios žurnalų straipsniais apie dietas (27,1 proc. ir atitinkamai 9,4 proc.). Tyrimo duomenys parodė, kad domėjimasis straipsniais apie
dietas yra labiau tikėtinas tarp merginų (PS 2,894; 95% PI
1,03 - 8,81). Šis skirtumas tarp vaikinų ir merginų atsakymų taip pat yra statistiškai reikšmingas (p=0,034).
Tyrimo metu siekėme sužinoti, ar studentai pasitiki populiarioje spaudoje pateikiama informacija apie mitybą,
kad suprastume, kiek kritiškai studentai vertina šią informaciją. Įvertinti studentų nuomonę apie pasitikėjimą populiarios spaudos informacija buvo naudojama ranginė skalė.
Vertindami savo pasitikėjimą populiarios spaudos informacija apie mitybą, studentai galėjo rinktis iš trijų atsakymo variantų: visiškai pasitikiu, iš dalies pasitikiu, visiškai
nepasitikiu. Vaikinai gerokai dažniau nei merginos nurodė
visiškai nepasitikintys spaudos informacija apie mitybą (25
proc. ir 1,6 proc. atitinkamai, p<0,001). Tuo tarpu daugiau merginų nurodė visiškai pasitikinčios šia informacija
(45,7 proc. ir 25 proc. atitinkamai, p=0,034). Daugiausia
respondentų – 52,7 proc. merginų ir 50 proc. vaikinų – nurodė, kad iš dalies pasitiki spaudos informacija apie mitybą
(p=0,887).
Mano-Vitnio (Mann-Whitney) testas patvirtino, kad
merginos ir vaikinai spaudos informacija apie mitybą pasitiki skirtingai (merginų rangų vidurkis – 75,70, vaikinų
rangų vidurkis – 102,38). Šis skirtumas pagal pasitikėjimą
mitybos informacija tarp vaikinų ir merginų yra statistiškai
reikšmingas (p=0,001). Statistiškai reikšmingi skirtumai
pagal kitas respondentų grupes – kursą, fakultetą - nebuvo
nustatyti.
Tyrimo metu buvo svarbu sužinoti, ar studentai vado-

vaujasi populiarios spaudos informacija apie mitybą, formuodami savo mitybos įpročius. Pirmiausia buvo vertinamas studentų naudojimasis spaudos informacija apie maisto produktus. Tyrimo duomenys atskleidė, kad daugiau nei
pusė (59,6 proc.) studentų naudoja spaudos informaciją
apie maisto produktus formuodami savo maisto racioną.
Ši informacija labiau veikia merginų maisto racioną (PS
1,584; 95% PI 1,02 – 2,45). Šis skirtumas tarp merginų
ir vaikinų pagal vadovavimąsi spaudos informacija apie
maisto produktus yra statistiškai reikšmingas (p=0,014).
Išnagrinėjus tyrimo duomenis paaiškėjo, kad daugiau
nei pusė (60,9 proc.) tiriamųjų - 61,2 proc. merginų ir 59,4
proc. vaikinų - vadovaujasi žurnaluose pateiktais sveikos
mitybos patarimais. Statistiškai reikšmingas skirtumas nustatytas tarp vadovavimosi sveikos mitybos patarimais ir
studentų kurso. Daugiau antro kurso studentų nei studentų,
besimokančių trečiame kurse, nurodė besivadovaujantys
sveikos mitybos patarimais (68,9 proc. ir 46,6 proc. atitinkamai, p=0,005). Labiau tikėtina, jog populiarios spaudos
informacija apie sveiką mitybą vadovausis antro kurso studentai (PS 1,481; 95% PI 1,09 – 2,01).
Tyrimo metu paaiškėjo, kad daugiau nei trečdalis (37,9
proc.) studentų kopijuoja populiariuose žurnaluose aprašomus kitų žmonių mitybos ypatumus.
31,7 proc. respondentų - 32,6 proc. merginų ir 28,1
proc. vaikinų - formuodami savo mitybos įpročius taiko
dietas, aprašomas žurnaluose.
REZULTATŲ APTARIMAS
Įvertinus populiarioje spaudoje pateikiamą informaciją
apie mitybą, matyti, kad vyrauja dietų aprašymai. Šie rezultatai sutampa ir su kai kurių užsienio mokslininkų tyrimų rezultatais [14]. Didelis dėmesys dietoms populiarioje
spaudoje gali būti susijęs su šios temos paklausa. Šiuolaikinėje visuomenėje, ypač tarp jaunų žmonių, suformuotas labai liekno kūno įvaizdis. Tai skatina jaunus žmones,
labiausiai merginas, domėtis dietomis. Deja, populiarioje
spaudoje pateikiama mažai sveikos mitybos patarimų (11,0
proc. visų straipsnių), kurie galėtų būti atsvara plačiai žurnaluose aprašomoms dietoms.
Populiarioje spaudoje nemažai maisto produktų aprašymų. Tačiau jie tik iš dalies atitinka sveikos mitybos
rekomendacijas. Toks neatitikimas sveikos mitybos rekomendacijoms buvo nustatytas ir šio tyrimo metu. Panašūs
rezultatai gauti ir kitų autorių atliktų populiarios spaudos
informacijos apie mitybą tyrimų metu [14].
Apibendrinant galima konstatuoti, kad du kartus daugiau merginų nei vaikinų skaito žurnalų straipsnius apie
mitybą. Populiariausi žurnalai tarp merginų yra „Cosmopolitan“, „Panelė“ ir „Edita“, o tarp vaikinų – „Panelė“

62
ir „Cosmopolitan“. Labiausiai vaikinų lūkesčius tenkina
žurnalo „Panelė“, o merginų - „Cosmopolitan“ ir „Edita“
straipsniai mitybos temomis. Populiarių žurnalų straipsniai turi įtakos jaunų žmonių kūno suvokimui, nes du kartus daugiau vaikinų nei merginų nurodė, kad juos domina
straipsniai apie maisto papildus (40,6 proc. ir 16,3 proc.
atitinkamai, p=0,003). Straipsnius su dietų aprašymais
merginos nurodė skaitančios beveik tris kartus dažniau nei
vaikinai (27,1 proc. ir 9,4 proc. atitinkamai, p=0,034 ).
Populiarių žurnalų straipsniuose pateikiama informacija apie maisto produktus ir mitybą turi įtakos studentų mitybos įpročiams, nes daugiau nei pusė - 60,9 proc. tiriamųjų
vadovaujasi žurnaluose pateiktais sveikos mitybos patarimais; daugiau antro nei trečio kurso studentų vadovaujasi
sveikos mitybos patarimais; 59,6 proc. studentų vadovaujasi spaudos informacija apie maisto produktus, formuodami savo maisto racioną; trečdalis respondentų formuodami
savo mitybos įpročius taiko dietas, aprašomas žurnaluose;
37,9 proc. studentų, formuodami savo mitybą, vadovaujasi
žurnaluose pateikiamais kitų žmonių mitybos pavyzdžiais.
Įvertinus žurnaluose pateikiamą informaciją apie mitybą, matyti, kad spaudoje vyrauja dietų aprašymai (38,4
proc.). Deja, populiarioje spaudoje pateikiama mažai sveikos mitybos patarimų, kurie galėtų būti atsvara plačiai žurnaluose aprašomoms dietoms.
IŠVADOS
1. Populiarios spaudos informacija apie mitybą iš dalies
atitinka sveikos mitybos rekomendacijas - maisto produktų
aprašymai, publikuojami spaudoje, neatspindi maisto pasirinkimo piramidės rekomendacijų ir spaudoje daug dėmesio skiriama dietoms (sudaro 38,4 proc. visų spaudos
straipsnių apie mitybą). Tik 4,6 proc. spaudos straipsnių
apie mitybą remiasi moksline informacija.
2. Tik 21,3 proc. studentų savo mitybą vertina kaip
gerą. Vaikinai savo mitybą vertina blogiau (p<0,001). 40,7
proc. respondentų nori numesti svorio, net šešis kartus daugiau merginų nei vaikinų yra nepatenkintos savo svoriu
(p<0,001).
3. Vaikinai ir merginos skirtingai pasitiki populiarios
spaudos informacija apie mitybą (p<0,001). Daugiau vaikinų nepasitiki spaudos informacija.
4. Studentai vadovaujasi populiarios spaudos informacija, formuodami savo mitybą – 60,9 proc. studentų vadovaujasi populiarios spaudos informacija apie maisto produktus, 59,6 proc. – sveikos mitybos patarimais, 37,9 proc.
– kitų žmonių mitybos pavyzdžiais. 31,7 proc. respondentų
savo mitybai taiko dietas, aprašomas spaudoje.
5. Vaikinai ir merginos domisi skirtingomis temomis
apie mitybą - du kartus daugiau vaikinų nei merginų do-

misi straipsniais apie maisto papildus (p=0,003), o daugiau
merginų skaito dietų aprašymus, publikuojamus spaudoje
(p=0,034).
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THE INFLUENCE OF INFORMATION, PUBLISHED IN MASS
MEDIA, ON STUDENT‘S NUTRITION
Rimantas Stukas, Genė Šurkienė, Samanta Grubytė,
Valerij Dobrovolskij
Summary
Key words: nutrition, students, information of mass media about nutrition.
Sources of information about nutrition are very important because
our nutrition has a great impact on our health. Popular mass media has
a great influence on people of young age group as well as their nutrition.
It is important to evaluate the information about nutrition, presented in
popular mass media. Evaluation of the influence of nutrition topic, published in the mass media, on student’s nutrition also needs to be performed.
Work objective: Evaluate the influence of nutrition topic, published in
the mass media, on student’s nutrition at Vilnius University.
Survey methodology: Mass media information about nutrition topic
was evaluated by using descriptive statistical methods. There were evaluated the articles about nutrition, published during last five years (since
2006 to 2010 inclusively) in four monthly magazines of the highest edition
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(,,Panelė”, ,,Edita”, ,,Laima” and ,,Cosmopolitan”) (total of 240 magazines). The data of magazines analysis were processed using the program
Microsoft Office Excel. To assess the influence of mass media on student’s
nutrition was performed an anonymous questionnaire survey. The ques�tionnaire consisted of 18 closed and open-ended questions. Interviewed
300 second–third - year student’s studying at the Faculties of Science, Medicine, Mathematics and informatics at Vilnius University. The collected
data analyses were carried out by using the program SPSS 17.0. Choice of
a risk of error 0,05; the results are considered as statistically significant
when p < 0,05.
The Results: The descriptions of diets (38,4 percent) and food products (37,4 percent) are dominating in the mass media publications. Howe�ver the food product descriptions only partly consistent with the recommendations of healthy eating. Mostly described topics are fruits and vegetables (44,7 percent) and sweets, fat and salt (21,3 percent). Only 4,6
percent of all articles published in the mass media are based on scientific
information. According to the questionnaire data only 21,3 percent re�spondents consider their nutrition as good. The girls are evaluating their
nutrition better (p<0,001). 53,0 percent of all respondents read the po�pular press articles about nutrition. The count of young women reading
popular magazines is two times higher (62,3 percent and 33,3 percent
respectively, p<0,001). Even 59,6 percent of all respondents follow the

mass media information about the foods, 60,9 percent – healthy eating
tips, 37,9 percent – the examples of other people nutrition habits. 31,7
percent of all students use descriptions of diets to form their nutrition. The
young men stated two times more likely interested in articles about food
supplements (p=0,003), and young women are three times more interested
in articles about diets (p=0,034). Young men do not trust the mass media
information more than young women.
Conclusions: 1) The information about nutrition in mass media partly
correspond with healthy eating recommendations. 2) Only 21,3 percent of
the students consider their nutrition as healthy. The girls are evaluating
their nutrition better. 3) Men are more unlikely to trust the information
published in the mass media. 4) Students are using information about diets, food, healthy eating tips and examples of other people nutrition published in the mass media to form their nutrition. 5) Young men and women
are interested in different topics of nutrition described and published in
the mass media.
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