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Savižudiško elgesio imitacijos procesui skiria
ma nemažai dėmesio, aiškinantis savižudybės
etiologiją\ T iriama galimybė, kad kartais po
linkis į savižudybt; susiformuoja arba sustip
rėja mėgdžiojant kitų elgesį. Dažniausiai ana
lizuojant imitacijos mechanizmą remiamasi
socialinio mokymosi modeliu (Bandura, 1977).
Tam, kad mokymosi stebint procese kiltų mo
deliavimo efektas, turi sutapti bent keletas ir
modelio, ir stebėtojo ypatumų. Modeliavimas
yra funkcija:
a. Modelio ypatumų (kuo panašesni mode
lis ir stebėtojas pagal amžių ir lytį, tuo didesnė
pamėgdžiojimo galimybė; taip pat svarbus mo
delio socialinis statusas, kompetencija ir jėga.
Kad mokymasis būtų efektyvus, modelis ste
bėtoją šiomis ypatybėmis turi pranokti, bet ne
per daug);

b. Stebėtojo ypatumų (savigarbos lygio, po
linkio būti priklausomam, anksčiau gautų pa
skatinimų už konformistišką elgesį, motyva
cijos);
c. Matomų modelio veiksmų padarinių Gei,
pavyzdžiui, savižudžio elgesys sukelia, stebė
tojo požiūriu, pageidaujamą aplinkinių reak
ciją, tai gali skatinti imitaciją, ir atvirkščiai).
Dažnai keliama paprasta kiekybinė prie
laida (tiesa, neretai ir kritikuojama dėl per
nelyg supaprastinto požiūrio į modeliavimo
procesą, pvz., Rogers, Carney, 1994) apie mo
delių skaičiaus, modelio pasirodymo tikimy
bės ryšį su suicidinėmis tendencijomis - kuo
didesnis savižudybių skaičius regione, tuo ryš
kesnės suicidinės tendencijos būdingos jo gy
ventojams. Tačiau tikrinant šią prielaidą, gau
nami prieštaringi duomenys. Pavyzdžiui,
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Ch. Haringas su bendraautoriais (1991) tei
gia, kad paauglių suicidinės tendencijos labai
priklauso nuo savižudybių skaičiaus tame
regione. Pasaulinės sveikatos organizacijos
Europos parasuicidų studijoje daugiau savi
žudybės modelių savo aplinkoje nurodė šiau
rinių (t. y. turinčių aukštesnius savižudybių
rodiklius) negu pietinių šalių mėginusieji nsi
žudyti (Schmidtke et al., 1997). Vengrijoje,
kur savižudybių regioninis pasiskirstymas yra
akivaizdus ir pastovus, ne kartą rodyta, kad
pagrindinis bruožas, skiriantis pietinių ir
pietrytinių regionų (turinčių labai aukštus
savižudybių rodiklius) gyventojus nuo liku
sios Vengrijos dalies, yra ryškiai teigiamos
nuostatos savižudybės atžvilgiu (pvz., Zon
da, 1998).
1992-1993 metais Lietuvoje atlikome pir
mąjį tyrimą, kuriuo mėginome nustatyti, ar ski
riasi jaunimo nuostatos savižudybės atžvilgiu
tuose Lietuvos rajonuose, kur savižudybių skai
čius ryškiai skiriasi. Tirti dviejų rajonų - Ma
žeikių ir Širvintų - vyresniųjų klasių mokslei
viai (1992 metais pagal rajonų statistiką
savižudybių skaičius Širvintų rajone buvo di
džiausias, Mažeikių - mažiausias). Rastas ry
šys tarp savižudybių rodiklių ir moksleivių po
žiūrio į savižudybę: ten, kur suaugę žmonės
nusižudo dažniau, moksleiviai daug dažniau
savižudybę vertina kaip priimtiną problemų
sprendimo būdą (Ružytė, 1993). Tačiau 1995
metais ištyrus 5688 paauglius visoje Lietuvoje,
nerasta ryšio tarp jų suicidinių tendencijų ir
gyvenimo mieste ar kaime (Žemaitienė, 1995),
nors Lietuvos kaimo vietovėse savižudybių ro
dikliai dvigubai aukštesni nei miestuose (Gai
lienė, 1998).
Panašūs duomenys gauti ir lyginant Vokie
tijos bei Vengrijos tiriamuosius pagal suicidi72

nių minčių dažnumą: nors savižudybių rodik
liai Vengrijoje du kartus aukštesni nei Vokie
tijoje, nerasta reikšmingo suicidinių minčių
skirtumo tarp abiejų šalių tiriamųjų (Schmid
tke, Fricke, 1998). Tačiau vengrai nurodo daug
daugiau savižudybės atvejų tarp savo šeimos
narių ir artimų draugų, negu vokiečiai.
Asmeninis susidūrimas su savižudybe gali
didinti tolerantišką, pozityvią nuostatą savi
žudiško elgesio atžvilgiu, o kartu ir savižudiš
ko elgesio tikimybę. Jau E. Durkheim (1897)
teigė, kad savižudybių „tradiciją" kai kuriose
šeimose lemia ne genetinis veiksnys, o socia
linis išmokimas - savižudiškas elgesys pe�duo
damas kaip priimtinas problemų sprendimo
būdas. Mėginusieji nusižudyti įvairiose šaly
se nurodo turėjt; statistiškai reikšmingai dau
giau kontaktų su savižudybės atvejais nei kon
trolinių grupių tiriamieji (Schmidtke, Fricke,
1998). Tie atvejai - dažniausiai pažįstami ir
draugai, rečiau - šeimos nariai, todėl to ryšio
negalima paaiškinti tam tikromis ligomis, pa
vyzdžiui, depresija, labiau būdingomis vienos
šeimos nariams. Tiriant paauglius ir jaunuo
lius išryškėjo, kad yra ryšys tarp jų asmeninio
susidūrimo su savižudišku elgesiu ir jų nuo
statos savižudybės atžvilgiu bei jų suicidinių
tendencijų: turėjusieji savižudybės pavyzdžių
tarp savo draugų ir artimųjų pasižymi labiau
tolerantiška ir pozityvia nuostata savižudybės
atžvilgiu bei ryškesnėmis\suicidinėmis tendencijomis (Platt, 1993; Miliiikaitė, 1995; Ž emai'

tienė, 1995).
Savižudiško elgesio socialinio išmokimo šal
tinis gali būti ne tik realiame gyvenime pati
riamas kitų elgesys, bet ir spaudoje, kino fil
muose, per televiziją ir kitomis žiniasklaidos
priemonėmis pateikiamas realių arba simbo
linių, fiktyvių, modelių elgesys (1 pav.).

Žiniasklaidoje
Savižudybė

Kitose informavi

Savižudiškas
elgesys

mo priemonėse
Kur patelkiama

Mė�inimas
nusižudyti
Realūs

Fiktyvūs

Modeliai

l pav. Savižudiško elgesio modeliai įvairiose

informavimo priemonėse

Savižudybės modelių pateikimas visuomenės
informavimo priemonėse dažnai sukelia savi

Tyrimo tikslai
l. Išsiaiškinti, ar dažnai jaunuoliai susidu

ria su savižudiško elgesio pavyzdžiais visuome
nės informavimo priemonėse ir kokiose.

2. Nustatyti, ar yra paauglių ir jaunuolių, ku
riuos tie savižudybės aprašymai ar vaizdavimai
labai smarkiai veikia ir skatina imituoti mode
lio elgesį.

3. Palyginti kai kurias potencialių imituotojų
ir kitų jaunuolių ypatybes (nuostatas savižu
dybės atžvilgiu, suicidines tendencijas, gyveni
mo prasmės jausmo stiprumą).

žudybių skai'čiaus padidėjimą (Phillips, 1974;
Schmidtke, Hafner, 1988; Sonneck, Etzersdor
fer, Nagel-Kuess, 1993). Ir priešingai- suma
žėjus pasakojimų apie savižudybes, o ypač pa
sikeitus savižudybių pateikimo kokybiniams

Tyrimo metodika
Tiriamieji
Tyrime dalyvavo 170 studentų iš įvairių Lie

ypatumams, mažėja ir savižudybių (Motto,

tuvos aukštųjų mokyklų: Vilniaus universite

1970; Fekete, Schmidtke, Etzersdorfer, Gai
lienė, 1997; Michel, Frey. Valach, 1998).

pedagoginio universiteto, Vilniaus Gedimi

Mažiau tyrinėta, kokį poveikį žiniasklaido
je pateikiama medžiaga apie savižudybes da

to, Vytauto Didžiojo universiteto, Vilniaus
no technikos universiteto, Vilniaus Dailės
akademijos.

ro individui, su kokiomis individo savybėmis
siejasi poveikio intensyvumas. Dažniau nuro
d�mos bendros tendencijos, kad savižudiško
elgesio pavyzdžiai stipriau veikia jaunus, ypač
paauglius, labiau pažeidžiamus, išgyvenančius
krizę žmones etc. (Schmidtke et ai., 1997;
Platt, 1993 ir kt.). A. Bilbarz su bendraauto

Tyrimo procedūra
l. Visiems tiriamiesiems pateikti klausimai

apie patirtus savižudybės atvejus įvairiose in
formavimo priemonėse:
Ar jau esate apie savižudybes arba mėginimus nu
sižudyti skaitęs (-čiusi) knygose, laikraščiuose, gir

riais (1991) eksperimentu nustatė, kad grei

dėjęs (-usi) per radiją arba matęs (-čiusi) tokių sa

čiau susijaudinantys ir su savižudžio jausmais

vižudybių kine ar per televiziją? (apibraukite):

labiau susitapatinantys tiriamieji teigiamiau
vertina ir pačią savižudybę.

l. Knyga 2. Laikraštis 3. Radijas
4. Kinas 5. Televizija

Įvairiais jaunimo suicidinių nuostatų tyri

Ar yra buvę, kad tokie aprašymai ar pavaizdavi

mais Lietuvoj� siekėme nustatyti, ar yra jaunų

mai būtų Jus labai smarkiai sukrėtę ir kad Jūs kada

žmonių, kuri q jaučiasi stipriai emociškai vei

nors vėliau (pvz., išgyvendamas (-a) krizę) būtumėt

kiami žiniasklaidoje pateikiamų savižudybės

svarstęs (-čiusi) irgi taip pat padaryti (apibraukite):

pavyzdžių.

l. Taip, yra buvę

2. Ne
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2. J. C. Crambaugh ir L. T Maholico Gyve
Sutrumpintai jis vadina
mas PIL pagal anglišką pavadinimą Purpose
in Life Test. Juo įvertinama, kiek žmogus jau
čia savo gyvenimo prasmingumą. Metodikos
teorinis pagrindas yra V. Franklio teorija apie
prasmės poreikio prioritetą prieš kitus asme
nybės poreikius. Metodikos vertimas į lietu
vių kalbą 1991 metais aprobuotas Lietuvos
psichologų sąjungos psichodiagnostikos komi
sijoje. Yra sudarytos PIL įvertinimų normos
Lietuvos studentų populiacijai (Viltrakytė-Da
durkevičienė, 1991). Ankstesni tyrimai paro
dė, kad yra ryšys tarp PIL rodiklio ir suicidi
nių minčių intensyvumo (Gailienė ir kt., 1990;
Keturakis, 1996).

nimo prasmės testas.

3. Nuostatos savižudybės atžvilgiu įvertini
mo anketa ir schema (Ružytė, 1993), sudary
tos iš atvirų ir uždarų klausimų. Kiekvienas
atsakymas vertinamas O, l arba 2 pagal tei
giamos nuostatos savižudybės atžvilgiu inten
syvumą (atviri klausimai vertinami ekspertų
metodu). Maksimalus teigiamos suicidinės
nuostatos įvertinimas gali būti 18.
4. Suicidinių tendencijų intensyvumas buvo
nustatomas pagal skaitinę išraišką atsakymo
teiginyje apie savižudybę iš PIL:
Apie savižudybę:
l

2

esu rimtai galvojęs
kaip apie išeitį

4

3

5

6

7

neutralus

nesu nė

atsakymas

pagalvojęs

Rezultatai
Studentų atsakymų į klausimą Ar jau esate
apie savižudybes arba mėginimus nusižudyti
skaitęs knygose, laikraščiuose, girdėjęs per ra
diją arba matęs tokių savižudybių kine ar per
televiziją?" pasiskirstymas parodytas 2 pav.
„

l

2

l

- laikraščiai
2 - televizija

3
3

- kinas
4 - knygos

4

5

5

- radijas

2 pav. Studentų susidūrimas su savižudybės atvejų
pateikimu įvairiose žiniasklaidos priemonėse

Iš 2 pav. matyti, kad savižudiško elgesio at
vejų jaunuoliai randa visuose paminėtuose in
formacijos šaltiniuose. Dažniausiai apie savi
žudybes jie sužino iš laikraščių (tai nurodė
62,3% apklaustųjų) ir televizijos (58,2%), kiek
mažiau - kine (4 8,3% ), iš knygų (44 ,2%), per
radiją (32,8%).
l lentelėje pateikti duomenys apie tai, kaip
pasiskirstė tiriamųjų atsakymai į klausimą Ar
yra buvę, kad tokie aprašymai ar pavaizdavimai
būtų Jus labai smarkiai sukrėtę ir kad Jūs kada
„

l lentelė. Žiniasklaidoje pateikiamų savižudybės pavyzdžių poveikis jaunuoliams ir paaugliams
Bendras į klausimą
a/sakiusiųjų skaičius

Sukrėtė

Nesukrėtė

24,1%
N = 41

75,9%
N = 129

170

Paaugliai (amžius 11 m.)

36,6%
N = 565

63,4%
N = 978

1543

Paaugliai (amžius 13 m.)

40,5%
N = 607

59,5%
N = 892

1499

42,1%
N = 601

57,9%
N = 826

1427

Jaunuoliai (amžiaus vidurkis 20,3 m.)

Paaugliai (amžius 15

74

m.)

2 lentelė. Studentų bendro P/L testo balo, suicidinės nuostatos bei suicidinių tendencijų įvertinimų vidurkių
palygi,nimas pagal žiniasklaidos priemonėse pateiktų savižudybės atvejų poveikį

Bendro
P/L testo

balo vidurkis

Statistinis
reikšmingumo lygmuo
----·

�--------

Sukrėtė

91,91

Nesukrėtė

103,66

0,004

Suicidinės
nuostatos
įvertinimo
vidurkis

Statistinis
reikšmingumo lygmuo

8,36
6,38

Suicidinių
tendencijų
įvertinimo
vidurkis

0,055

3,27
4,91

Statistinis
reikšmingumo lygmuo

0,001

nors vėliau (pvz., išgyvendamas (-a) krizę) bū

Vadinasi, žiniasklaidos priemonėse pateikia

tumėt svarstęs (-čiusi) irgi taip pat padaryti?"
Palyginimui kartu su studentų apklausos duo

mi savižudybės pavyzdžiai labiau paveikia
tuos jaunuolius, kurie mažiau jaučia savo gy

menimis pateiktas ir 11, 13 bei 15 metų paaug

venimo prasmingumą, išgyvena egzistencinę

lių reprezentatyvios Lietuvai imties (4469 moks

frustraciją (pagal Lietuvos studentų PIL tes

leiviai) atsakymų į šį klausimą pasiskirstymas.
Šis klausimas buvo pateiktas Tarptautinės

to normas įvertinimai, žemesni už 93, atitin

moksleivių sveikatos ir elgesio tyrimų progra

žymi ryškesnėmis suicidinėmis tendencijomis,

ka egzistencinės frustracijos būseną) ir pasi

mos, kurią koordinuoja PSO ir Tarptautinis

t. y. yra rimčiau ir dažniau galvoję apie savi

duomenų centras Bergeno universitete Nor

žudybę kaip apie išeitį.

vegijoje, dalyviams Lietuvoje 1998 metais. Ty
rimas atliekamas Kauno medicinos universi
teto Biomedicininių tyrimų instituto Socialinės
pediatrijos laboratorijoje.

Rezultatų aptarimas
Gauti duomenys rodo, kad jaunuoliai gana

l lentelėje matome, kad beveik ketvirtada

dažnai susiduria su savižudybės pavyzdžiais

lis (24,1 % ) tyrime dalyvavusių studentų nuro

žiniasklaidos priemonėse, ypač laikraščiuose

do, jog minėtieji savižudiško elgesio pavyzdžiai

ir televizijoje, ir nemaža dalis iš jų jaučia, kad

juos smarkiai sukrėtė ir skatino mintis apie imi

kai kurie iš tų pavyzdžių juos taip smarkai

taciją. Tačiau dar stipriau šie pavyzdžiai veikia

paveikia, kad net kelia mintis apie imitaciją.

paauglius - stiprų poveikį nurodė 42,1 % pen

Labiausiai tokios informacijos veikiami yra

kiolikmečių, 40,5% trylikamečių ir 36,6% vie

paaugliai - beveik dvigubai dažniau nei stu

nuolikmečių.

dentai. Jaunų žmonių, ypač paauglių, itin di

Iš 2 lentelės matyti, kad yra reikšmingas

delis polinkis kopijuoti savižudišką elgesį ne

skirtumas ta_rp studentų, kuriuos pateikti sa

kartą patvirtintas suicidologinių tyrimų (pvz„

vižudybės atvejai sukrėtė, ir studentų, kurių

Ilaring

pateiktieji savižudybės atvejai nesukrėtė, ben

Europos parasuicidų studijoje jauni pacien

dro PIL testo balo įvertinimų vidurkių (ati

tai nurodo turėję daugiau savižudiško elge

tinkamai 91,91 ir 103,66) bei suicidinių ten

sio modelių nei vyresni, nors akivaizdu, kad

et ai.,

1991; Schmidtke, Hafner, 1988).

dencijų įvertinimų vidurkių (atitinkamai 3,27

vyresniems tikimybė susidutti su savižudybės

ir 4,91); bet nėra reikšmingo skirtumo tarp

atvejais gyvenime yra didesnė. Vadinasi, ne

abiejų grupių studentų suicidinių nuostatų.

kiekvienas žinomas savižudybės atvejis tam75

pa modeliu, be to, tai taip pat rodo, kad kitų

labiausiai priklauso nuo motyvacijos. Kaip pa

pavyzdys labiau veikia jaunesnius žmones,
nors šios studijos duomenys neleidžia tvirtin

rodė Europos parasuicidų studija, pusė mėgi
nusiųjų nusižudyti nurodo turėję savižudiško

ti, kad jauni žmonės ir moterys dažniau kopi

elgesio modelius, bet modelio savižudybės me

juoja modelio elgesį (Schmidtke et al., 1997).

todą pamėgdžioja tik nedidelė dalis, taigi mo

Taip pat gauti duomenys parodė, kad savi
žudybės atvejai, pateikiami informavimo prie

delis greičiau prisideda prie savižudiškų nuo

monėse, itin smarkiai veikia tuos jaunuolius,
kurie išgyvena egzistencinę frustraciją ir pa

kopijuojamas (Schmidtke, Fricke, 1998).

sižymi ryškesnėmis suicidinėmis tendencijo
mis - jie yra dažniau ir rimčiau galvoję apie

vižudiško elgesio pavyzdžiai labiau pažeidžia

savižudybę kaip apie išeitį, t. y. yra labiau „pa

rų įspūdį ir kelia mintis apie imitaciją, taip

žeidžiami".

prisidėdami prie jų savižudiškų nuostatų for

Sunku pasakyti, kokią prognostinę vertę turi

statų formavimo, negu yra tiesiogiai, tuoj pat
Taigi galima kelti prielaidą, kad patirti sa
miems paaugliams ir jaunuoliams daro stip

mavimo.

šie rezultatai. Aišku, negalima tvirtinti, jog vi
si paveiktieji žiniasklaidoje pateikiamų savižu
dybės pavyzdžių kada nors būtinai mėgins nu
sižudyti. Kauzaliniai ryšiai savižudiškame
elgesyje yra sudėtingi, svarbi ir genetinė pre

Išvados
l. Paaugliai ir jaunuoliai dažnai susiduria

su savižudiško elgesio pavyzdžiais visose žinia

dispozicija, ir asmenybės savybės, ir situacijos
ypatumai, ir kt. Bet socialinis mokymasis taip
pat yra vienas iš svarbių etiologinių savižudy

sklaidos priemonėse, daugiausiai - laikraščiuo

bės veiksnių. Pagal socialinio mokymosi teori

šymai ar pavaizdavimai labai smarkiai emociš

ją, norint išmokti naują elgesio būdą, nebūti

kai paveikia.
3. Žiniasklaidos priemonėse pateikiami sa

nas praktinis pastiprinimas. Stebėtojas labai

se ir per televiziją.
2. Kai kuriuos jaunuolius savižudybės apra

ilgai išlaiko modelio elgesio simbolinę repre

vižudiško elgesio modeliai stipriausiai veikia

zentaciją kaip įmanomą elgesio formą indivi
dualiame elgesio „repertuare". Stebintysis ne

tuos jaunuolius, kurie išgyvena egzistencinę

būtinai turi pasinaudoti šia elgesio forma- tai

mis tendencijomis.

frustraciją ir pasižymi ryškesnėmis suicidinė
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DIE WIRKUNG DER SELBSTMORDMODELLE IN DEN MEDIEN AUF KINDER UND JUGENDLICHE

Danutė Gailienė, Jelena Trofimova, Nida Žemaitienė, Agnė Miliukaitė
Z u s a rn rn e nfas s u ng
Das Ziel dieser Arbeit war, festzustellen, ob es Ju

zehnjahrigen (40,5%), am wenigsten bei den elfjahri

gendliche und Kinder gibt, auf die die Selbstmordmo

gen (36,6% ) und den zwanzigjahrigen (20,3% ) nach

delle in den Medien starke ernotionale Wirkung

gewiesen werden. Die Gruppen, auf die die Selbst

ausiiben und bei denen dadurch Imitationsgedanken

modelle eine stiirkere Wirkung ausiiben, zeichnen sich

geweckt werden. Eine solche Wirkung konnte

am

meis

ten bei den fiinfzehnjahrigen ( 42,1% ) und den drei-

durch deutlichere

Selbstmordtendenzen und ein

schwacheres Gefiihl fiir den Sinn des Lebens aus.

77

