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Што е одлучувачки фактор во градењето на идеолошките гледишта на младите? 
Целта на оваа студија е да се утврди дали нивото на образование е значаен 
елемент во градењето либерални и демократски ставови кај младите во 
Македонија. За ова квантитативно истражување се користи базата на податоци 
од истражувањето спроведено од Фондацијата за демократија на Вестминстер. 
Иако резултатите укажуваат на слаба поврзаност помеѓу двата елемента, 
насоката на линеарната врска ја потврдува тезата дека образованието има 
одредена улога врз идеолошките ставови на младите. Понатаму, резултатите 
потврдуваат солидно влијание врз идеолошката определеност и од други 
фактори, како што е полот, етничката припадност, возраста и местото на 
живеење.  
 
Клучни зборови: образование, млади, идеолошки, гледишта 
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Целта на ова истражување е да утврди кои фактори придонесуваат за развојот 
на идеолошките гледишта кај младите. Иако е малку веројатно дека секој млад 
човек го гледа светот од призма само на една идеолошка рамка, постои 
веројатност неговите гледишта свесно или несвесно да следат некоја 
тенденција што конзистентно се протега лево или десно на идеолошката оска. 
Наспроти полот или етничката припадност, кои се постатични категории, 
идеолошката определба е динамична и таа може да се менува со текот на 
времето во зависност од различните околности низ кои поминува индивидуата. 
Колку еден човек е либерален или конзервативен и дали поддржува 
авторитарни практики или не, се прашања чии одговори теоретски можат да се 
изведат според образованието, полот, социоекономскиот статус и други слични 
карактеристики на таа индивидуа (Химан и Рајт, 1979; Камбел и Стрејт, 1981). 
Оттука, главниот фокус на ова истражување е дали образованието игра главна, 
маргинална или не игра никаква улога во развојот на тие гледишта. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 
Формалниот образовен процес (нивото, видот, квалитетот) се смета за елемент 
што има значајно влијание врз идеолошката поставеност на младите. Оваа теза 
датира уште од  првата половина на минатиот век  (Химан, Рајт и Рид, 1975; 
Химан и Рајт, 1979; Липсет, 1982). Бројни резултати покажале дека подолго 
време поминато во училишни клупи ги засилува либералните ставови. 
Наспроти тоа, пократок образовен процес ја намалува поддршката за 
демократски системи и институции (Липсет, 1960, 1982). Вајл (1985) ја толкува 
врската помеѓу образованието и  социополитичките ставови како „најстабилен 
и најконзистентен наод во емпириското општествено истражување во 
современото американското општество“ (стр. 458).  
 
Кој елемент е клучен во оформувањето на идеолошката поставеност е тема на 
академска дискусија и истражувања. Образовниот процес е широк поим 
изграден од бројни елементи. Имено, образованието вклучува секундарна 
социјализација со врсници и професори, разновидни академски дисциплини, 
различни нивоа на образование, како и различни практики на функционирање 
во образовните установи. Треба да се нагласи дека голем дел од  литературата 
што ја покрива оваа област е фокусирана на високото образование, и тоа во 
САД. Доминантниот наратив во оваа литература е дека високото образование 
ги оформува младите во полиберални личности (Боуен, 1977; Паскарела и 
Терензини, 1991). Заклучокот на Њукомб (1943) е дека студентите влегуваат на 
факултет како конзервативци, а си одат како либерали. Студиите на Хал, 
Родегиер и Усем (1986) покажуваат дека образованието го зголемува отпорот 
кон владина репресија, но и отпорот кон насилни протести. Во однос на типот 
на образование, квантитативните истражувања покажуваат дека образовниот 
процес ги засилува либералните ставови доколку се работи за академска 
насока во средно училиште, наместо стручна насока и доколку на факултетот 
доминираат општествени, а не природни науки (Меклинток и Турнер, 1962; 
Нилсон, Екехамар и Сиданиус, 1985). Според Елкардус и Спрут (2009), кај 
младите што поддржуваат идеи за социјална држава и редистрибуција на 
средства, постои поголема веројатност да се одлучат за студирање на 
хуманистички и општествени науки, спротивно на младите со десничарски 
погледи, каде што постои поголема веројатност да се одлучат за економски или 
правни науки.  
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Ваков тип на добиени резултати се толкуваат со користење на неколку 
теоретски рамки. Со имплементација на теоретската рамка за социјализација 
од Вилдман (1989), се смета дека активната, директна интеракција со 
студентите и професорите во универзитетските кампуси, придонесува во 
оформувањето на идеолошката поставеност на еден млад човек. Деј (1996) го 
објаснува влијанието на професорите во зависност од нивната струка. Имено, 
професорите што предаваат општествени науки имаат поголема можност за 
пропагирање на своите идеолошки гледишта, спротивно на професорите кои 
предаваат природни науки. Во однос на врсниците, Вилдман (1989) тврди дека 
студентите ги адаптираат своите априори гледишта во зависност од 
општествениот притисок креиран на универзитетите. Лили и Кајсер (1976) ја 
користат тезата за социјализација, со аргументот дека студирањето на факултет 
придонесува во развој на полиберални вредности заради мултикултурната 
средина во којашто живее поединецот. Според Деј (1996), врсниците, но и 
практиките на факултетот како институција играат релевантна улога. Имено, 
истражувањето покажува дека студентот што се запишува во образовна 
установа со демократски и либерални практики, има поголема веројатност да 
ги поседува тие практики откако ќе заврши и обратно.  
 
Сепак, овие тврдења се подложени на критики и спротивставени мислења. 
Бројни автори сметаат дека ефектот на образованието врз гледиштата на луѓето 
не е универзален. Според Вајл (1985), ефектот варира низ простор и со текот на 
времето. Имено, тој наоѓа варијации од држава до држава, кои произлегуваат 
од времетраењето и конзистентноста на демократскиот систем и нивото на 
религиска хетерогеност на државата. Згора на тоа, критиките на овие 
доминантно хомогени тврдења се движат околу полот, возраста, 
социоекономскиот статус и примарната социјализација на индивидуата. 
Образложението е дека тие се потенцијални интервентни променливи што 
можат да ја раскинат предвидената врска помеѓу образованието и 
идеолошките гледишта (Камбел и Хоровиц, 2016). Сигел (1989) тврди дека оваа 
врска е претходно зачната од семејството. Тврдењето се надоврзува на делото 
на Пирс и Дејвис (2007), според кое млади со веќе воспоставени рамноправни 
гледишта околу родовите улоги, поседуваат поголема амбиција за академско 
надградување. Со тоа, стекнатото образование станува последица, а не 
причина за либерални и демократски ставови. Понатаму, има добро позната 
теза или „народна мудрост“ дека како што старее човекот, така тој станува 
поконзервативен, што се коси со главната идеја разгледана во ова 
истражување, бидејќи има голема веројатност пообразованата личност да биде 
и повозрасна. Покрај тоа, бројни трудови ја тестирале оваа теза и резултатите 
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не одат во нејзин прилог (Камбел и Стејт, 1981; Петерсон, Смит и Хибинг, 2019). 
Во однос на полот, високо котира тврдењето дека жените се полиберални од 
мажите, што се одразило во нивните одлуки како државни законодавци (Велх, 
1985; Мартин, 1989). Можната заднина на ваквиот тренд е фактот што жените 
биле и се подложни на дискриминаторски практики, што придонесува за 
формирање на полевичарски, социјален пристап за ранливите категории луѓе. 
Овие наоди ја ограничуваат можноста за директна линеарна врска помеѓу 
образованието и идеолошките ставови и треба да бидат земени предвид  при 
анализата на оваа проблематика.  
 
Врз база на овие тврдења и согледувања, главното истражувачко прашање што 
се разгледува во оваа студија е следното: 

 
Со овој труд се тестира доминантното тврдење за позитивната врска помеѓу 
образованието и идеолошките ставови. Иако областа е солидно академски 
истражена и покриена, постојат неколку аргументи што креираат потреба за 
нова анализа. Имено, во оваа област преовладуваат американски академици 
кои ги тестираат своите тези на американското општество, што придонесува за 
потребата од нови истражувања фокусирани на други држави и региони. 
Понатаму, оформувањето и промената на идеолошката поставеност може да 
биде резултат на поголеми општествени движења, а не да се темели исклучиво 
од индивидуалниот развој. Од овие причини, Деј (1996) напоменува дека 
истражувањата можат да рефлектираат ставови на една возрасна категорија а 
не на една демографска група, поради што препораката е да се ажурираат 
истражувања на овие теми, да не се потпираме строго на трудови од пред 30-
ина години. Дополнителна цел на овој труд е да се разгледа дали трендовите 
на Западен Балкан ѝ пркосат на обемната, долгогодишна литература којашто 
предвидува позитивна врска на образованието и идеолошките ставови. Имено, 
скорешните трудови (Лаврич и Бибер, 2021) покажуваат дека кај луѓето од 
Западен Балкан се зголемува поддршката за силен и авторитарен политички 
лидер, додека поддршката за демократски институции се намалува. 
Горенаведените фактори ја прават С. Македонија и македонската младина 
добра почва за нова анализа на идеолошките ставови. 
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Врз база на овие тврдења и согледувања, главната хипотеза што ќе се тестира е 
следната: 
Х1: Идеолошките ставови може да бидат предвидени според степенот на 
образованието  
 

 
Х1.1: Повисокото ниво на образование води кон полиберални гледишта кај 
младите 
Х1.2: Повисокото ниво на образование води кон пониска поддршка кај младите 
за авторитарни практики на државата 
 

 
Идеолошки ставови: Идеолошките ставови можат да бидат од политички, 
социолошки или економски карактер. Земајќи ги предвид ограничувањата на 
постојните податоци кои ќе ги користиме, како и фактот дека истражувањето 
треба да се адаптира на најмладите возрасни групи, економските ставови нема 
да бидат земени предвид. Фокусот ќе биде на останатите две групи. Ставовите 
од политички карактер се однесуваат на државата и се протегаат на 
авторитарна-демократска идеолошка оска. Ставовите од социолошки карактер 
се однесуваат на општеството и се протегаат на конзервативна-либерална 
идеолошка оска. 
 
Образование: Концептот се однесува на формалното образование. Тоа се 
должи на фактот што постојните податоци се осврнуваат само на тој тип. Покрај 
тоа, неформалното образование е тешко да се измери со квантитативни алатки. 
Индикатор за образование е степен на завршено/запишано образование. 
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За ова истражување ќе се користат квантитативни методи. За да се овозможи 
примена на мултилинеарна регресија, сите променливи се поставени на 
бинарни или ординални скали. Со овој метод ќе погледнеме дали резултатите 
на моделот, односно насоката, големината и статистичката релевантност на 
корелациите се во линија со поставените хипотези. Нивото на истражувањето е 
државно, додека единицата на истражување е граѓанин на Северна 
Македонија. Опасноста од ендогеност1 е скудна, бидејќи е малку веројатно, 
речиси невозможно, ставот околу прашањата поставени во хипотезите да бидат 
пресуден фактор за нивото на образование што ќе го стекне индивидуата, како 
и неменливите особини што ги поседува, како возраст, пол и етничка 
припадност.  
 

 
За потребите на анализата ќе се користи постојната база на податоци од 
истражувањето спроведено од Мартин Галевски и Јована Ѓоргиовска (2021) при 
Фондацијата за демократија на Вестминстер, Северна Македонија. Базата 
содржи примерок од 1.133 испитаници од Северна Македонија. Испитаниците 
се млади луѓе на возраст од 15 до 35 години. Примерокот е доволно 
репрезентативен за младите во државата и го зголемува потенцијалот за 
интерна генерализација. Потенцијалот за надворешна генерализација е скуден 
поради множеството на податоци кое се однесува исклучиво на Северна 
Македонија. Ќе бидат искористени 9 прашања од постојната база на податоци 
и соодветните одговори од нив. Во однос на личните карактеристики на 
испитаниците (независните  и контролните променливи), предвид ќе бидат 
земени степенот на образование, полот, возраста, етничката припадност, 
местото на живеење и месечниот буџет. Главните ставови (зависните 
променливи) што ќе бидат земени предвид се ставовите околу позицијата на 
ЛГБТ заедницата, способноста на жените политичарки и потребата на државата 
од лидер со цврста рака. 

 
1 Во општествените науки постои честа опасност елементот што го сметаме за потенцијален 
причинител, да биде всушност последица и обратно (Б да го предизвика А, а не обратно како 
што предвидуваме). Тоа се нарекува опасност од ендогеност. Во овој случај, тоа е избегнато, 
бидејќи потенцијалните причинители во тезата не се лесно подложни на промени, особено не 
од ставови на одредени општествени појави. Имено, каков став имаме за ЛГБТ заедницата, 
жените и авторитарни лидери не може да биде пресуден фактор во нивото на стекнато 
образование, местото на живеење, етничката припадност, полот и останатите варијабли. 
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Главна независна променлива 
 
1. Степен на образование (завршено основно училиште, запишан/а во средно 
училиште, завршено средно училиште, запишан/а на додипломски студии, 
завршени додипломски студии, запишан/а на магистерски или докторски 
студии) – ординална променлива на скала од 1 до 7.  
 
Контролни променливи 
Според прегледот на литературата и досегашните согледувања, некои особини 
на луѓето имаат потенцијал да ја раскинат предвидената поврзаност на ниво на 
образование и идеолошки гледишта. Од тие причини, следните фактори се 
земени како контролни променливи: 

1. Пол (машки или женски) – бинарна променлива. 
2. Етничка припадност (Македонец, Албанец или друго) – бинарна 

променлива. 
3. Месечен буџет со кој располага семејството („низок“, „некако се 

преживува“, „во пристојни рамки“, „одличен“) – ординална променлива 
на скала од 1 до 4. 

4. Место на живеење (град или село) – бинарна променлива. 
5. Возраст (15-18, 19-24, 25-29, 30-35) – ординална променлива на скала од 

1 до 4. 
 
Зависни променливи (ординални променливи на скала од 1 до 4): 

1. Степен на поддршка за лидер со цврста рака.  
2. Степен на согласност дека ЛГБТ заедницата заслужува место во 

политиката. 
3. Степен на согласност дека мажите се подобри политичари од жените. 
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Ова истражување цели кон тестирање на тезата дека образованието игра 
главна улога во формирањето на идеолошките ставови на младите. 
Истражувањето на Фондација за демократија на Вестминстер, чија база на 
податоци се користи за овој труд, анализира ставови на три теми што соодветно 
ја отсликуваат идеолошката поставеност на младите, и тоa: степен на поддршка 
за лидер со цврста рака, степен на согласност дека на ЛГБТ заедницата не ѝ е 
место во политиката, и степен на согласност дека мажите се подобри 
политичари од жените. Резултатите од истражувањето го покажуваат следното: 
 

 

Според резултатите прикажани на слика 1 (види погоре), мнозинството од 
испитаниците (60,7 %) ја поддржуваат авторитарната идеја за лидер со цврста 
рака. Оваа голема бројка треба да се истражи, односно треба да се види во 
контекст на истражувањето каков е трендот на ова мислење според 
горенаведените променливи. Имено, тезата на овој труд предвидува дека 
младите со повисок степен на стекнато формално образование имаат поголем 
отпор кон авторитарни практики. 

5.6%

12.7%

16.8%

60.7%

4.2%

Воопшто не се согласувам До некаде не се согласувам До некаде се согласувам

Потполно се согласувам Не знае
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Резултатите од втората зависна променлива околу ставот за ЛГБТ заедницата, 
прикажува речиси ист процент на согласност во секоја категорија (слика 2, види 
погоре). Ваквиот тип на распределба на одговорите го отежнува процесот на 
толкување податоци и изведување заклучоци само од дескриптивна 
статистика. Затоа се потребни други статистички алатки со кои би забележале 
некаков тренд. Од тоа што можеме да видиме „со голо око“, процентот на 
млади што не знаеле или не сакале да одговорат се издвојува, односно 
достигнува до 12,3 %, што не е случај со другите две теми. 

25.1%

23.0%

15.7%

24.0%

12.3%

Воопшто не се согласувам До некаде не се согласувам

До некаде се согласувам Потполно се согласувам

Не знае
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За ставот околу жените политичарки во однос на мажите (слика 3, види погоре), 
може да се забележи дека речиси мнозинството од испитаниците (48,4 %) 
воопшто не се согласуваат со идејата дека мажите се подобри политичари од 
жените. Тоа е индикатор дека речиси половина од младите во Северна 
Македонија имаат попрогресивни гледишта во однос на родовата еднаквост на 
професионален план. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48.40%

28.50%

12.50%

6.70%

2.80%

Воопшто не се согласувам Донекаде не се согласувам

Донекаде се согласувам Потполно се согласувам

Не знае
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Образовен статус 

На нашата земја ѝ треба лидер со цврста рака 
1 2 5 10 18 

Воопшто не 
се 

согласувам 

Донекаде 
не се 

согласувам 

Донекаде 
се 

согласувам 

Целосно 
се 

согласувам 

Запишан/а во основно училиште 0 6,3 % 25,7 % 63,8 % 

Запишан/а во средно училиште 2,9 % 21,8 % 25,3 % 49,6 % 

Завршено средно училиште 8,4 % 8,8 % 16,5 % 66 % 

Запишан/а на додипломски 
студии 

5,2 % 14 % 17,2 % 63,3 % 

Завршени додипломски студии 4,6 % 15,7 % 14,7 % 65 % 

Запишан/а на магистерски 
студии 

4,7 % 11,6 % 18,6 % 65 % 

Завршени 
магистерски/докторски студии 

5,6 % 11,1 % 27,8 % 55,6 % 

 
Од вкрстувањата2 за нивото на образование и ставот околу тоа дали на 
државата ѝ треба лидер со цврста рака, можеме да забележиме дека 
најфреквентна е категоријата за целосна согласност со таков став, и тоа речиси 
од сите нивоа на образование. Загрижувачки е фактот што не се забележува 
отпор кон авторитарни практики кај младите што имаат запишано или 
завршено додипломски студии, туку напротив, таму бројките се најголеми 
(табела 1, види погоре). 
 
 
 
 
 

 
2 Табели на вкрстување претставуваат класификација на податоците според нивните вредности 
на независната променлива и нивно вкрстување со вредностите на зависната променлива. 
Вкрстувања се толкуваат со тоа што се гледа како се распространети вредностите според 
независната  променлива, што во овој случај е нивото на завршено образование. Во овој случај, 
податоците се читаат според вредностите на секој ред (хоризонтално). Збирот на секој ред 
изнесува 100 проценти.  
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Образовен статус 

На ЛГБТ луѓето не им е место во политиката 

Воопшто не 
се 

согласувам 

Донекаде не 
се 

согласувам 

Донекаде се 
согласувам 

Целосно се 
согласувам 

Запишан/а во основно училиште 32,5 % 17,5 % 20 % 30 % 

Запишан/а во средно училиште 43,3 % 23,6 % 15,7 % 17,3 % 

Завршено средно училиште 22,9 % 22,4 % 20 % 34,8 % 

Запишан/а на додипломски студии 31,3 % 29,5 % 17 % 22,2 % 

Завршени додипломски студии 26,3 % 29,6 % 17,3 % 26,8 % 

Запишан/а на магистерски студии 53,7 % 22 % 9,8 % 14,6 % 

Завршени магистерски/докторски 
студии 

31,3 % 43,87 % 12,5 % 12,5 % 

 

На табела 2 (види погоре) се претставени ставовите за ЛГБТ заедницата според 
нивото на образование на младите. Кај средношколците се забележува 
опаѓачки тренд, односно ставот дека ЛГБТ заедницата заслужува место во 
политиката доминира во оваа категорија. Кај лицата со највисоките стекнати 
нивоа на формално образование, забележан е сличен опаѓачки тренд, додека 
кај лицата со завршено средно образование не може да се забележи некој 
стабилен тренд на ставови. Интересен податок е сличноста во ставовите на 
младите со најниско и највисоко образование.  
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Табела 3 (види погоре) го покажува нивото на образование на младите во однос 
на дистрибуцијата на ставовите околу мажите и жените политичари. Тука има 
евидентен опаѓачки тренд на согласност со ваква изјава во секое од седумте 
нивоа на образование. Имено, голем дел од испитаниците целосно не се 
согласуваат дека мажите се подобри политичари од жените. Мал број на млади 
што се запишани на додипломски студии сосема се согласуваат со ова видување, 
додека уште помал број на млади запишани на магистерски студии имаат 
обратен став. Ниту еден од испитаниците со највисок степен на завршено 
образование не се согласил со овој став. Ставот што доминира во сите категории 
е прогресивен и имплицира отпор кон конзервативни видувања за родови улоги. 

Покрај нивото на образование, земени се 5 други карактеристики на една 
индивидуа што имаат потенцијал да интервенираат во претпоставената врска, 
а тоа се: полот, возраста, етничката припадност, месечниот буџет и местото на 
живеење на поединецот.  
 

Образовен статус 

Мажите се подобри политичари од жените 

Воопшто не 
се 

согласувам 

Донекаде не 
се 

согласувам 

Донекаде се 
согласувам 

Целосно 
се 

согласува
м 

Запишан/а во основно училиште 63 % 19,6 % 13 % 4,3 % 

Запишан/а во средно училиште 51,4 % 31,3 % 13,3 % 7,8 % 

Завршено средно училиште 47 % 29,7 % 14,8 % 9 % 

Запишан/а на додипломски 
студии 

46 % 34 % 13,5 % 6,5 % 

Завршени додипломски студии 61,2 % 25,5 % 9,7 % 3,4 % 

Запишан/а на магистерски 
студии 

62,8 % 18,6 % 9,3 % 9,3 % 

Завршени 
магистерски/докторски студии 

63,2 % 36,8 % 0 % 0 % 
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Со примена на мултилинеарна регресија3 на повеќе променливи, добиените 
резултати се следни: 
 

Statistical 
models 

На ЛГБТ луѓето не им е место во 
политиката 

 Model 1 Model 2 

(Intercept) 2,60*** 2,46*** 
 (0,11) (0,19) 

Образование -0,05 -0,05 
 (0,03) (0,03) 

Возраст  0,15*** 
  (0,04) 

Урбана 
средина 

 -0,33*** 

  (0,08) 

Месечен 
буџет 

 -0,07 

  (0,05) 

Женски пол  -0,11 
  (0,07) 

Македонци  -0,27** 
  (0,12) 

Албанци  -0,08 
  (0,14) 

R2 0,00 0,06 

Adj. R2 0,00 0,06 

Num. obs. 990 990 

***p < 0,01; 
**p < 0,05; *p 

< 0,1 

  

 

 
3 Мултилинеарна регресија е статистички метод со кој се изнаоѓа линеарна врска помеѓу една 
и повеќе променливи. Равенката со која се изршува овој статистички метод е Y = a + bX, каде 
што Y е зависната променлива, додека X е променлива што сметаме дека ја 
објаснува/предизвикува варијацијата на зависната променлива. 
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Дел од резултатите од регресијата прикажана во табела 4 (види погоре), ја 
потврдуваат главната хипотеза дека идеолошките ставови на младите може да 
бидат предвидени според степенот на образование. Имено, моделот покажува 
дека со продолжување на образованиот процес за едно ниво, согласноста дека 
на ЛГБТ луѓето НЕ им е место во политиката се намалува за вредност од 0,05. 
Негативната поврзаност потврдува дека пообразованите млади имаат 
полиберални ставови на оваа тема. Од друга страна, врската е слаба и не е 
статистички значајна.4 Тоа значи дека доколку се земе друг примерок на млади 
и се направи истата анализа, има веројатност да не се добијат исти резултати. 
Покрај тоа, моделот покажува статистички слаба корелација (r = -0,05)5.  
 
Во модел 2 додадени се сите контролни променливи кои не ја менуваат врската 
помеѓу образованието и ставот околу ЛГБТ заедницата, но моделот покажува 
дека одредени фактори имаат солидно и поголемо влијание од образованието 
врз овој став. Возраста и местото на живеење се покажаа како највлијателни. 
Зголемување на возраста придонесува за зголемена согласност (за вредност од 
0,15) дека на ЛГБТ луѓето не им е место во политиката. Истото се случува 
доколку лицето е од рурална средина. Веројатноста да се согласува со овој став 
се намалува за вредност од 0,33 доколку се работи за лице од урбана средина. 
Понатаму, етничката припадност се покажа како релевантен фактор. 
Веројатноста лицето да се согласува со овој став се намалува за вредност од 
0,27 доколку лицето е Македонец, додека за Албанец вредноста повторно се 
намалува, но за 0,08, при што бројката не е статистички веродостојна. Истото 
важи и за полот, каде што се покажува дека согласноста со овој став се намалува 
за вредност од 0,11 доколку лицето е женско. Што се однесува за променлива 
од економски карактер, веројатноста лицето да се согласи со овој став се 
намалува за вредност од 0,007 како што се зголемува месечниот буџет. 
Меѓутоа, оваа променлива не е статистички веродостојна. Резултатот од R2 
покажува дека моделот објаснува 6 % од варијациите на зависната променлива, 
односно степенот на согласност во однос на ставот за ЛГБТ заедницата. 

 
4 Статистичка значајност (p value) е параметар со кој се проценува дали резултатот добиен со 
користење на конкретната база на податоци е доволно репрезентативен. Со други зборови, 
дали доколку се земе друг случаен примерок од популацијата и се извршат истите операции, 
резултатот би бил ист. Сѐ додека п вредноста е помала од 0,05, резултатот има статистичка 
значајност.  
 
5 Pearson’s r е параметар со кој се мери јачината и насоката на врската помеѓу две променливи. 
Коефициентот се протега од -1 до +1, при што броевите што се ближат до 0 индицираат слаба 
или непостоечка линеарна врска, додека броеви што ближат до -1 или +1 индицираат јака 
позитивна или негативна линеарна врска.   
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Statistical 
models 

На нашата земја ѝ треба лидер со цврста 
рака 

 Model 1 Model 2 

(Intercept) 3,36*** 3,20*** 
 (0,08) (0,14) 

Образование 0,01 -0,01 
 (0,02) (0,02) 

Возраст  0,06** 
  (0,03) 

Урбана 
средина 

 -0,11* 

  (0,06) 

Месечен 
буџет 

 0,06 

  (0,06) 

Женски пол  -0,02 
  (0,09) 

Македонци  0,35*** 
  (0,10) 

Албанци  0,03 
  (0,04) 

R2 0,00 0,03 

Adj. R2 0,00 0,02 

Num. obs. 1086 1086 

***p < 0,01; **p < 0,05; *p < 0,1 
 

Резултатите од регресијата за ставот околу тоа дали на државата ѝ треба лидер 
со цврста рака, покажаа релативно слаби врски меѓу сите променливи. 
Интересно е што кога променливата за образование е поставена сама со ставот 
што се анализира, покажува позитивна врска (табела 5, види погоре). Со 
продолжување на образованието за едно ниво, поддршката за лидер со цврста 
рака се зголемува за 0,01. Врската станува негативна штом се додадат 
останатите 5 променливи. Како и да е, резултатот е слаб и статистички 
неверодостоен. Покрај тоа, самата корелација на двете променливи е слаба, и 
спротивно на главната теза на оваа студија, позитивна (r = 0,01).  



22 
 

Во однос на другите променливи, возраста повторно игра голема улога, со тоа 
што со нејзиното зголемување поддршката за авторитарен лидер се зголемува. 
Поддршката се намалува доколку лицето е од урбана средина и доколку е 
женско. Интересно е што таа се зголемува како што се зголемува месечниот 
буџет. Понатаму, има солидна и интересна поврзаност помеѓу етничката 
припадност и ставот за лидер со цврста рака. Во случај кога лицето припаѓа на 
македонски етникум, веројатноста поддршката за авторитарен лидер се 
зголемува за вредност од 0,35, за албанскиот етникум врската е повторно 
позитивна но драстично послаба (0,04) и статистички неверодостојна. R2 e 0,03, 
што значи дека овој модел објаснува само 3 % од варијациите во променливата 
за лидер со цврста рака. 
 

Мажите се подобри 
политичари од жените 

Model 1 Model 2 

(Intercept) 1,96*** 2,09*** 

 (0,08) (0,14) 

Образование -0,06** -0,03 

 (0,02) (0,02) 

Возраст  0,01 

  (0,03) 

Урбанa средина  -0,12** 

  (0,06) 

Женски Пол  -0,42*** 

  (0,05) 

Македонци  -0,18** 

  (0,09) 

Албанци  0,32*** 

  (0,10) 

Месечен буџет  -0,02 

  (0,04) 

R2 0,01 0,12 

Adj. R2 0,00 0,11 

Num. obs. 1089 1089 
***p < 0,01; **p < 0,05; *p < 0,1 
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Резултатите од регресијата за ставот околу тоа дали мажите се подобри 
политичари од жените, покажаа најслаби врски меѓу сите променливи во однос 
на анализите на останатите ставови. Корелацијата на овој модел е – 0,07, што е 
делумно слаб резултат, но како што предвидува тезата, тоа е врска со негативен 
предзнак. 
 
Нивото на образование и во двата модела повторно покажува негативен ефект 
на овој став. Тој е статистички значаен во првиот модел, но штом се додадат 
останатите променливи, ја губи статистичката значајност. Потоа, коефициентите 
на регресиите се доста слаби. Местото на живеење повторно игра значајна 
улога, со тоа што урбаното живеалиште ја намалува веројатноста дека лицето 
ќе се согласи со овој став за вредност од 0,12 во однос на руралното 
живеалиште. Возраста има слаб и статистички незначаен, позитивен 
коефициент, односно зголемување на возраста доведува до поголема 
согласност со овој став за вредност од 0,1. Полот игра најзначајна улога во 
мислењето на младите на оваа тема во однос на другите променливи. 
Веројатноста дека лицето ќе се согласи со овој став се намалува за вредност од 
0,42 кога испитаникот е жена, во однос на тоа кога е маж. Што се однесува до 
променливата за етничка припадност, резултатите покажаа статистички 
значајни вредности. Веројатноста лицето да се согласи со овој став се намалува 
за вредност од 0,18 кога лицето е етнички Македонец. Обратното важи кога се 
работи за лице од албанска етничка припадност, и тоа шансите лицето да се 
согласи со тезата дека мажите се подобри политичари од жените се зголемува 
за вредност од 0,32 кога испитаникот е етнички Албанец. Во однос на 
економскиот статус, со зголемување на месечниот буџет, веројатноста лицето 
да се согласи со овој став се намалува за вредност од 0,02, што е слаб и 
статистички незначаен резултат.  
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Целта на ова истражување е да се утврди како одредени околности, пред сè 
нивото на образование, влијаат врз оформувањето на идеолошките ставови на 
младите. Голем дел од литературата што ја адресира оваа тема предвидува 
позитивна врска помеѓу нивото на образование и либералните и демократските 
ставови. Со базата на податоци од истражувањето на Фондација за демократија 
на Вестминстер, беа искористени три главни ставови околу авторитарни 
лидери, ЛГБТ заедницата и жени политичарки. Во однос на личните 
карактеристики на индивидуата, беа земени образованието, полот, етничката 
припадност, возраста, местото на живеење и месечниот буџет како независни 
и контролни променливи вредности што имаат потенцијал да влијаат на 
степенот на согласност со трите горенаведени ставови. Резултатите покажаа 
хетерогени наоди. Очекуваните корелации помеѓу главната независна 
променлива (образование) и трите идеолошки ставови делумно се потврдија, 
но резултатите покажаа слаба врска помеѓу  променливите. Од друга страна, 
дел од контролните променливи се покажаа како повлијателни фактори врз 
согласноста/поддршката на трите анализирани става.  
 
Во однос на ставот за лидер со цврста рака, вкупниот процент на целосна 
поддршка за ваков вид авторитарност е дури 60,7 %. Вкрстувањата покажуваат 
дека најголема дистрибуција на овој став има кај млади што се запишани или 
имаат завршено додипломски студии. Регресијата покажува многу слаба врска 
помеѓу нивото на образование и овој став. Меѓутоа врската е негативна, 
односно вредностите на двете варијабли се движат обратнопропорционално 
откако ќе се додадат контролните променливи, што оди во прилог на нашата 
теза дека пообразованите млади не поддржуваат авторитарни практики. Има 
поголема веројатност повозрасните млади и младите што доаѓаат од рурална 
средина да поддржуваат авторитарни ставови. Загрижувачки е што 
веројатноста солидно се зголемува кога индивидуата припаѓа на етничкото 
мнозинство.  
 
Резултатите од анализата на ставот за ЛГБТ заедницата делумно ја потврдија 
тезата за улогата на образованието. Образованието влијае младите да бидат 
полиберални. Сепак, местото на живеење, возраста и етничката припадност се 
покажаа како фактори со статистички позначаен ефект. Ефектот на нивото на 
образование и возраста се елементи што можат да си пркосат еден на друг. Тоа 
особено се забележува во овој случај. Имено, лицата со најниско ниво на 
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образование, што истовремено се и најмлади, и најобразованите лица, што 
истовремено се највозрасни, имаат сличен либерален став на оваа тема.  
Добиените резултати во врска со ставот за жените политичарки во однос на 
мажите делумно потврдија дека пообразованите лица не се сложуваат со 
идејата дека полот игра улога во способноста да се биде добар политичар. 
Меѓутоа, и во овој случај, одредени контролни варијабли се покажаа како 
повлијателни од степенот на образование. Жените од урбано место на 
живеење, од македонска етничката припадност и со повисок месечен буџет 
имаат поголема веројатност да не се согласуваат со овој став.   

 
Контролните променливи покажаа посилна поврзаност со трите става во 
споредба со нивото на образование. Образованието се покажа како слаб, но 
сепак постоечки индикатор за идеолошките гледишта на младите во 
Македонија.  
Во однос на ставот за лидер со цврста рака, резултатите ги потврдуваат 
скорешните академски тврдења за растечкиот тренд на авторитарни гледишта 
во Македонија, и тоа кај повозрасните и пообразованите. Овој тренд може да 
се должи на недоверба во политичкиот систем и институциите што се 
декларираат како демократски, како и општата политичка слика на државата. 
Од овие причини, постои веројатност дека младите ги земаат предвид 
авторитарните идеи како алтернатива на моменталната ситуација, а воедно 
немаат вистинска претстава за тоа како треба да изгледа една консолидирана 
демократија. 
 
Во однос на конзервативно-либералната оска, се покажа дека подолг 
образовен процес има благо, позитивно влијание на либералните гледишта. Од 
вкрстувањата, забележлив е контрастот на хетерогени ставови во однос на ЛГБТ 
заедницата и хомогени ставови во однос на жените политичарки. Имено, 
темата околу ЛГБТ заедницата во политиката генерираше широка палета на 
негативни и позитивни мислења. Спротивно на тоа, големо мнозинство не се 
согласуваат дека мажите се подобри политичари. Има и друго толкување 
доколку фокусот е ставен на актуелноста на темата. Имено, хомогените 
резултати околу ставот за жените политичарки укажуваат дека темата е 
застарена и веќе не ја поларизира јавноста. Човекот не ги менува своите 
ставови исклучиво со промената на личните карактеристики и состојби. Самата 
тема е жива материја што има степен на контроверзност и поларизација, кои 
имаат свој рок на траење. Надворешните „шокови“ како општествени движења, 
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феминистичките струи и глобализацијата можат да актуализираат одредени 
теми, а да затворат други. Од тие причини, ставот околу местото на ЛГБТ 
заедницата покажа најразновидни резултати во однос на сите независни 
променливи, додека ставот за жените политичарки беше доминантно 
концентриран на едно ниво и идентичен за мнозинството млади. Согласно 
добиените резултати, може да се извлече заклучок дека младите „ја затвориле“ 
темата на оценување на работен перформанс во политиката според полот, за 
разлика од теми поврзани со ЛГБТ заедницата, кои делуваат дека се актуелни, 
дискутирани и со поларизациска моќ. Индикатор за „контроверзност“ и 
поларизација на одредена тема е и нејзино избегнување, што може да се 
детектира во овој случај во овој случај, затоа што бројот на млади што не знаеле 
или одбиле да дадат мислење за ЛГБТ заедницата е највисок во однос на 
другите два става.  
 
Резултатите укажуваат дека не секогаш авторитарно-демократската и 
либерално-конзервативната оска одат во тандем. Од оваа студија може да се 
забележи дека младите можат истовремено да се противат на сексистички 
гледишта, да прифаќаат и да поддржуваат групи на луѓе што се подложни на 
дискриминација, но и да поддржуваат идеи за авторитарни лидери на 
државата. Оваа дискрепанција треба подлабоко да се истражи, како и 
влијанието на возраста, местото на живеење и етничката припадност, кои се 
покажаа како најконзистентни фактори што влијаат на идеолошките гледишта.  
 
Образовниот процес е платформа или алатка на државата со која може да се 
изгради личноста и нејзините ставови. Со таа алатка, државата може системски 
да се спротивстави на други струи што имаат моќ да влијаат врз процесот на 
развивање и градење на ставови на младите, како на пример околината во која 
се родени и растат. Секундарната социјализација има потенцијал да ги 
„исправи“ или промени создадените практики во примарната социјализација 
на детето. Но, резултатите покажуваат дека образовниот процес во Македонија 
не е главниот двигател на вредности и гледишта кај младите. Во преден план 
се човечките особини врз кои не може да се влијае, како возраст, пол, етничка 
припадност и место на живеење. Ова согледување ја потенцира пасивната 
улога на формалното образование во Македонија во градење општествено 
свесни, одговорни и активни граѓани.  
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Покрај неубедливите врски меѓу променливите вредности од ова истражување, 
врската помеѓу образованието и идеолошките гледишта не треба да се 
занемари или потцени. Бројни автори веќе докажале и покажале дека врската 
е присутна и конзистентна. Идните истражувања треба подлабоко и пообемно 
да навлезат во оваа проблематика. Во однос на продлабочување, идното 
истражување не треба да се ограничи само на нивото на образование, туку 
анализата треба да  ги опфати и видот на образовната установа, репутацијата и 
рејтингот, потоа дали се работи за приватна или државна установа, дали се 
наоѓа во рурална или урбана средина и слично. Во однос на пообемен пристап, 
идните истражувања треба да го опфатат и регионот за да се направи и 
компаративна анализа. За потребите на вакви пристапи нужно е прашалниците, 
анкетите и интервјуата наменети за собирање податоци, да содржат повеќе 
актуелни теми што се својствени за секоја возрасна група и кои соодветно 
одразуваат идеолошки гледишта. Со оглед на тоа што оваа тема бара и 
подлабоко навлегување во детали, како и пообемен опфат, треба да се користи 
и квантитативна и квалитативна методологија.  

 
1. Промена/ажурирање на наставните програми 

 
Резултатите укажуваат дека постои нетрпеливост и дискриминација спрема 
ЛГБТ заедницата, особено од страна на средношколците. Поради тоа, 
суштинско е училишните програми што ги покриваат општествени науки 
(социологија, граѓанско образование, психологија) да бидат променети и/или 
ажурирани доколку има јасен елемент на хомофобија или трансфобија во 
учебниците. Понатаму, загрижувачка е и доминантната поддршка од страна на 
младите за авторитарен лидер. За справување со оваа тенденција, повторно 
треба да се ажурираат наставните програми на општествените предмети во 
основните и средните училишта. Новите наставни програми треба да содржат 
пообемен осврт на поделеноста на власта, значењето на демократијата како 
систем на владеење, како функционира изборниот систем и сл. Младите треба 
да ги познаваат демократските институции за да не ја гледаат „цврстата рака“ 
како единствен излез од политички или економски кризи.  
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2. Едукација на наставниот кадар 
 

Промената на наставните програми нема да вроди со плод доколку наставниот 
кадар не ги поддржува и практикува промените. Во однос на ЛГБТ заедницата, 
потребен е „мек“ пристап, односно да се организираат семинари и обуки со кои 
професорите би се едуцирале за последиците од дискриминаторските 
практики спрема ЛГБТ заедницата и негирање на нејзиното постоење при 
предавање. Со ова, наставниот кадар би станал посвесен за постоењето на 
млади луѓе кои се дел од ЛГБТ заедницата и, дополнително, со оваа едукација 
би се придонело кон помал дискриминаторски пристап и поголемо разбирање 
за членовите на ЛГБТ заедницата. Додека во однос на ставот за поддршка на 
авторитарен лидер, потребен е посеопфатен пристап, каде што наставниот 
кадар преку различни обуки и предавања ќе бидат запознаени за важноста и 
вредностите на демократијата. Младите би давале најголем отпор кон лидер 
„со цврста рака“ доколку се пораснати во средини каде што тоа не е 
поддржувано, ниту пак практикувано. 
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Дескриптивна статистика 

Променливи 
Број на 

обсервации 
Максимум Минимум Просек Медиан 

Стандардна 
девијација 

Образование 1133 6 1 3,5 3 1,25 

Возраст 1133 6 1 2,8 3 1,056 

Пол 1133 1 0 1 1,5 0,5 

Етничка припадност 1133 3 1 1,5 1 0,7 

Месечен буџет 1133 3 1 2,4 3 0,77 

Место на живеење 1133 1 0 1 1,5 0,489 

Став за лидер со 
цврста рака 

1086 4 1 2,5 2 0,9 

Став за ЛГБТ 
заедницата 

990 4 1 3,4 4 1,18 

Став за жени 
политичари 

1133 4 1 2 2 0,089 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


