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DENTAL AND ORAL HEALTH IN SUBJECTS AGED 12 FROM TETOVO AND
GOSTIVAR
J. A.Jakupia, M. Nakovab
a

Private health Institution “Preventiva dental”, Gostivar, Faculty of Medical Sciences,
Dentistry, SUT-Tetovo, Macedonia
b

MIT University , Treta Makedonska Brigada bb, Skopje 1000, Macedonia
a

preventivadental@hotmail.com
Abstract

Cavities today, regardless of the means and methods offered for its effective prevention,
it is one of the most widespread diseases. The purpose of the paper is determining factors for the
risky behaviors that lead to differences or not the prevalence of caries follows: the values of oral
hygiene index (OHI) and values of the buffering capacity of saliva (pH), were measured to
determine the prevalence of caries, among school children from Tetovo and Gostivar.
In Materials and methods are included respondents aged 12 years, primary school students in the
city of Gostivar, as well as their peers from rural areas around Tetovo. To all pupils is made
following research: Determination the frequency of dental caries; Determination the average
caries index (ACI); Determination of general caries frequency (GCF); Registration index of oral
hygiene;

the

determination

of

the

buffering

capacity

of

saliva.

The results indicate that respondents from Tetovo ACI were 6.02 with the respondents of
Gostivar 6.89.
Statistical differences of values for OHI index between the two groups of respondents
indicated high statistical value (p <0.01). Statistical differences in pH values of spat between the
two groups of respondents were indicating high statistical value (p <0.01).
The conclusion is that data from this study will help obtain the actual dental health risk factors
specified territory and that you can actually facilitate the implementation of appropriate
measures.
Keywords: ACI;OHI; saliva buffer capacity; prevention
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1. Introduction

Modern science identifies three main factors involved in the etiology of dental caries:
pathogens, improper diet and xerostomia, and several protective factors: the saliva, sealing of
fissures, the use of antimicrobials, fluorides and proper nutrition. Pathogenic factors on the one
hand and protective of each other are in a constant balance ranging and dynamic changes
throughout the day. Depending on the change in the equilibrium of one or the other side comes
or does not come to the occurrence of dental caries.
Caries is one of the most common oral diseases not only among children but also among all other
age groups. Recent years the results of many epidemiological studies in the pediatric population
show that the "silent" epidemic of tooth decay is halted in Western Europe and USA (2, 3).
The reasons for this improvement of oral health are numerous and complex, and
attributing to the most often to: implementation of systematic school prevention programs and
programs for health education, followed by intensive and continuous application of fluoride,
improved oral hygiene care with increased use of sugars, lifestyle change and living conditions
(4).
Also the analysis of new publications on the prevalence of caries among young children,
adolescents and older people was found that in the countries of Eastern and Central Europe,
caries remains a major health and social problem. Saliva also has local significant predisposing
factor for caries. According to Petersen consequent reduction or cessation of secretion of saliva
is usually accompanied by extremely high incidence of caries. This claim is substantiated among
persons sick of xerostomia. Modern understanding of the etiology of caries, attaches great
attention to the role of saliva in the process of demineralization and mineralization, as well as
many other factors that can affect the quality and composition of saliva (6).
Saliva as biological environment according Reidy (2,5) similar to others such as blood,
lymph and liquor is part of the general humoral protection of the body with protective
mechanisms. Saliva has many other roles such as excretory, then role neutralizing the acids and
the base ingredients of food (7).

9
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Increased or decreased secretion of saliva and quality can lead to serious damages of oral
tissues. Many common diseases and conditions in the oral cavity and use of various medications
can lead to disorder in secretion, the quality and consistency of saliva and thus indirectly affect
the health of the mouth and teeth (7). Analysis of important diagnostic properties of saliva and its
components relating to impact on the appearance of caries is performed using the known tests
that are commonly applied relating to measuring the amount of excreted saliva,, determination of
pH ( buffering capacity), microbiological analysis ( p. mutans and Lactobacillus). Tests used to
analyze the quality and the quantity of saliva proved successful in detecting risk groups for
emergence of caries, which has proved and core in their reserch. No modern dentistry that's not
in its research and is aimed at finding highly sensitive and specific test that could diagnose caries
with samples of saliva (8).
The aim of our work is determining factors for the risky behaviors that lead to differences
or not the prevalence of caries in children:
Determining the index of oral hygiene (OHI)
Determining the buffering capacity of saliva (pH)
Determining the caries prevalence and
We were determining the correlative relationship with caries OHI - index and buffering
capacity of saliva.
2. Materials and methods

The research material consisted of respondents aged 12 years, elementary schools in the
Gostivar (211) and Tetovo (104). To carry out this work and obtaining relevant data is made
more activities arising from the basic criteria for assessment of oral and dental health that
recommended by the WHO (10).
The examinations were done in the classroom on a daily light using dental mirror and sharp
probe.
2.1 Determining the frequency of dental caries
The assessment of the severity of dental caries was made using commonly accepted index used
to presence or absence of carious process Klein - Palmer - Hirschman index, which is designated
10
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as DMF and the sum of Decayed (carious teeth), Missing (extracted teeth ) and filling (sealed
teeth). With this index takes into account all components of forms that are EPC-enabled (caries,
extraction, filling).
2.2 Registration of the index of oral hygiene (Oral Hygiene OHI-index)
In this method of Graham-Vermillion (11) assessed only six surfaces of six teeth, that represent a
sample of the entire dentition that we applied in our research.

16

11

46

26
31

36

Graham-scoring in Vermillion index was as follows:
0 points = no soft deposits;
1 point = soft plaque localized only in the gingival third of the tooth;
2

points

=

soft

sediments

that

cover

more

than

one

and

less

than

two

thirds surfaces of crowns;
3 points = soft sediments that cover more than two thirds of the crown area.

Oral hygiene index (OHI index) is calculated by the following formula:
O HI  y 

 o n six teeth
nomber of teeth

2.3. The determination of the buffering capacity of saliva
The determination of the buffering capacity of saliva is performed in all subjects using the
factory ready DENOBUFF tests - test (Vivadent, Schaan, Lihtenstein) factory where the key to
the interpretation of the results will be:
A. blue green yellow
B. > 6.o 4.5-55 <4.0
C. High Intermediate Low
11
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D. high medium low
Statistical processing is performed with the statistical program SPSS 8.0 (SPSS statistical
software version 8.0).
3. Results
Results indicate that the average value of the EPC-enabled of patients in Tetovo was 6.02
with the respondents of Gostivar 6.89, the total DMF of all respondents was 6.44. Statistical
differences between both groups, related to the total DMF indicated the existence of statistical
significance (p <0.05).
The average value of the component K (caries) amounted respondents from Tetovo 2.21
and was much higher among respondents from Gostivar 3.35 or a total for both groups was 2.78.
The differences in values for the component cavities between both groups indicated that a high
statistical significance (p <0.01).
The extracted teeth with students from Tetovo were presented with 0.29 of the total DMF
and Gostivar 0.73 respondents from a total of 0.51. Statistical differences of values for extracted
teeth between both groups indicated that a high statistical significance (p <0.001). Sealed teeth
were covered with teeth 3.52 respondents from Tetovo and Gostivar 2.78. In respondents
statistical difference of values between the two studied groups was highly statistically significant
(p <0.01) (table 1)
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Table1. Values of DMF and DMF structure (X ± SD)
Location
DMF

Tetovo

Gostivar

total

6.02 ± 4.11

6.86 ± 4.67

6.44 ± 4.39

R

p< 0.05*

D

2.21 ± 2.33

3.35 ± 3.42

2.78 ± 2.87

p< 0.01**

M

0.29 ± 0.55

0.73 ± 0.98

0.51 ± 0.76

p< 0.001***

F

3.52 ± 3.55

2.78 ± 2.64

3.15 ± 3.09

p< 0.01**

Values of OHI index respondents from Tetovo were 0.51 and for the students of Gostivar
0.49. The values of pH of saliva in participants estimate from Tetovo it was 7.01 and for the
students from Gostivar 6.72. (Table 2)
Table 2. Values of OHI index in saliva
index

OHI-index

location

X

SD

Tetovo

0.51

0.57

Gostivar

0.49

0.76

t

Ph
p

0.984

0.01*

X

SD

7.01

0.190

6.73

0.409

t

p

1.437 0.01*

Values for all tested parameters indicate that statistical differences in the values for OHI
index between the two groups of respondents point to a higher statistical value (p <0.01)
differences .Statistical values for pH spat between the two groups of respondents indicated a high
statistical value ( p <0.01) .And statistical difference of values for DMF-enabled between both
groups was statistically significant (p <0.05) (table 3).
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Table 3. Total values of the tested parameters
index

OHI-index

Lokacatio

X

SD

t

0.5

0.5

1

7

0.4

0.7

0.98

0.01*

9

6

4

*

pH

p

X

SD

7.0

t

DMF
p

X

SD

0.19

6.0

4.1

0

2

1

t

p

n
Tetovo

Gostivar

1
6.7
3

0.40

1.43

0.01*

6.8

4.6

1.8

0.05

9

7

*

6

7

2

*

Figure 1. Total values of the tested parameters
8
7
6
5

Tetovo
Tetovo

4

Gostivar
Gostivar

3
2
1
0
OHIиндекс

КЕП
DMF

рН

4. Discussion
Oral morbidity a state of disease of the body of the oral cavity that comes to disruption of
biological balance and harmony, the action of internal or external causes and disorders of normal
events in the oral cavity. Many epidemiological studies have shown that a large percentage of the
population have dental caries and diseases of the supporting tissues, and therefore of care and
treatment are expertly attaches great attention in the framework of general measures of health
14
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care of population (12). Based on previous research (13), DMF- index proved to be a very good
indicator of oral health and the socio-economic development of a population. In some
industrialized countries that have successfully reduced the average value of the index EPC in
accordance with WHO can discern large discrepancies in certain parts of the same country,
which

depends

on

economic

development.

What is worth noting is the small% of respondents without cavities which is inconsistent with
research results from other countries, and in some research received almost five times smaller
cavities.
Our study representative of the age of 12, we found a high prevalence of caries in both
groups of respondents in Gostivar, which contributes to the notion that everyday life
environment affect dental health. The results are consistent with research Smith and Zhu (15,
16), which also see higher values of DMFs in subjects of the same age. Oral hygiene and soft
plaque, as local predisposition factors in the genesis of caries and diseases parodontium in the
contemporary scientific literature, many researchers attribute a major role. In the context of these
findings, hygiene of the mouth and teeth is important and possibly decisive factor in fighting
cavities. OHI index respondents from Tetovo was 12.51 and for the students from Gostivar
12.49. Thus the poor performance of children of 12 years can be interpreted with the onset of
puberty when children's attention is turned out of their friends from the opposite sex, early
intensive and group gatherings and outings. At the same time they are major consumers of
takeout with such physical consistency and refined sugars that do not require long and strong
mastication, for which lacks only cleaning the teeth and create a solid foundation for the
emergence of plaque and dental plaque.
6. Conclusion
The full effect of oral hygiene will be made in how combined with proper diet, the use of
fluoride and regular controls of oral health that children should be made every 3-6 months and
adults annually. In dental science and practice saliva commonly used as a benchmark in the
diagnosis of caries and diseases parodontium. Some components of saliva (enzymes, proteins,
15
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immunoglobulins) have been studied as possible saliva markers that can be used in the diagnosis
of parodontopathy. Modern dentistry has numerous research target the highly sensitive and
specific test that could diagnose caries that the composition of saliva would be possible factors
(17, 18, 19). Perhaps small pH drop of saliva and in both groups due to the degradation of the
components of the final food product which acids with successfully exceed by activating the
buffer capacity of saliva primarily salivary bicarbonate and urea. If longer maintain the level of
acidic

saliva

certainly

will

appear

cavities

and

activities.

Multi factorial etiology of caries is requiring different approaches in the prevention of dental
caries. Despite decades of effort in research, yet it represents a public health problem. Multi
causal etiology of caries, which is his main characteristic, it is a major problem its proper
prevention, owing to the impossibility of applying a preventive TP a means which could provide
highly valuable preventive effect.
The results indicate high caries prevalence in both groups of respondents, but are more
respondents from rural territory. High prevalence of caries is the result of bad habits and lack of
continuous and organized program for primary health care, in line with the socio-economic,
cultural

demographic

conditions

provide

the

most

optimal

results.

What is also important for the daily dental practice and is essential complete diagnosis of dental
caries to do in practice, simple, easy and fast and no need for walking in laboratories or other
medical facilities, we in making our work completely exploited and really showed how
simplified method.
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THE APPROACH „SERVQUAL – SWOT“ AS A INNOVATIVE CONCEPT IN
HOSPITAL MANAGEMENT
Darina Mineva, MD, PhD
Deputy Director of “Haskovo Hospital” Plc., Bulgaria , 6300 Haskovo, № 49 “Saedinenie”
dariamineva@abv.bg; dar_mineva@yahoo.com
Abstract
This article answers the question: "Is it possible with a unified approach to assess all
aspects of quality of health care service." Develops the idea of combining two methods in a
unified approach “Approach SERVQUAL - SWOT ". Consider the case of a real experiment and
presented an algorithm of approach. Development approach "SERVQUAL - SWOT" is an
innovation in hospital management, protected dissertation of the author. Aim of this studyis to
present a real case of an experiment to combine two methods into a single approach "Approach
SERVQUAL - SWOT".
Methods: questionnaires, statistical inference, graphical analysis.
Results: the hospital medical activity was measured by using the global ratio of quality SQI,
which shows a positive value. This indicates that the perception of patients about the quality of
the hospital service levels exceed their expectations. Discussion: the methodology SERVQUAL
and SWOT analysis applied jointly and consistently in order to assess the activity and the level
of implementation of the strategic objectives. The adaptation of the methodology is to
SERVQUAL SWOT analysis is performed by plotting the results obtained by evaluation of the
criteria of the procedure, as factors of the environment on the inside of the matrix SWOT.
Conclusion: Combining SERVQUAL methodology with the SWOT analysis in a unified

18
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approach allows, through interviews with patients to evaluate hospital processes and internal
environment of the organization and a vision of the market environment.
Keywords: Мethodology"SERVQUAL; SWOT analysis; the quality of medical activity;
innovation; hospital management.
1. Introduction
In management practice constantly, seek - effective methods for assessing the quality of
products and services. The reason for the choice of this theme is the challenge to answer the
question: "Is it possible with a unified approach to assess all aspects of quality of service"?
The article develops the idea of combining two methods in a unified approach 'approach
SERVQUAL - SWOT ". Consider the real case and presented algorithm. Development approach
"SERVQUAL - SWOT" is innovation in management and health management, protected
dissertation the author
2. Aim
The aim of study is by approach SERVQUAL - SWOT, to provide hospital managers
management tool for practical application for quick and easy evaluation of the quality level of
medical service activity by implementing feedback from patients treated in the hospital.
3. Methods
А direct anonymous investigation was surveyed at 153 in-patients at the Specialized
Hospital for Active Treatment of Pulmonary Diseases "Pencho Semov" - Gabrovo, with interfunctions - Bulgaria. The data were processed by methods of statistical inference and graphical
analysis.
Criteria polls are universal measurement services tailored for hospitals and help patients users of health services.
To assess the quality of medical activity used the criteria of the instrument SERVQUAL
(Service Quality) to determine the quality of services. Compiled two basic surveys: measuring
consumer expectations and to measure perceptions of quality that are adapted to the specifics of
medical activity and organization and characteristics of the service that it provides.
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Quality of Service measurement using quantitative indicator - «Global coefficient quality»
SQI (Service Quality Index), representing the ratio of perceived quality to the expected quality of
service. The estimate of the index of quality based on the results of the survey of users of the
service.
Respondents answer questions using a seven point scale of Likert "Absolutely not agree" "Absolutely agree" [3].
By methodology SERVQUAL measure the quality of service using a quantitative indicator
- the ratio of global quality "Service Quality Index" (SQI), which reflects the ratio of perceived
quality to the expected quality of service based on five criteria, namely:
-

Materiality (tangibles) - the conditions, the criterion become the perishability of the
service tangibility and becomes measurable;

-

Reliability (reliability) - compliance with contractual relations;

-

Responsiveness (responsiveness) - assesses the indivisibility of service, timeliness and
manner of perception (as a whole - or hospital staff). Focus on the link staff - patient

-

Confidence (assurance) - professional competence of doctors and their motivation

-

Еmpathy (empathy) - is an individual approach and a focus on user connections "needs of
patients - hospital and" patients' needs - staff.
The estimate of SQI is based on the results of the survey of users of the service. Apply two

basic inquiries: (1) for measuring consumer expectations for quality of service and (2) measuring
their perceptions of service quality.
In each of the below criteria and the criteria taken into account the quality index (QI)
obtained as a difference between the perception of the level of quality and expectations for the
level of quality. In the criteria QI replaced by the introduction of the term "private index of
quality (PIQ)" [4]. The resulting values of PIQ or QI are averaged and so calculate the total
quality index SQI, as an average (Table 1).
The methodology of the study presents the theoretical formulation of the methodology
SERVQUAL and SWOT analysis as theoretical aspects are spoken of by the survey data. All
data have been summarized in Table 1.
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Table 1. Summary of results: (1) Survey "Expectations" for medical services; (2) Survey
"Perception" medical service; (3) Measuring the Quality Indices
Questionnaire "Expectations" and Questionnaire

Rezults

"Perceptions

Rating Rating
№

Criteria for Quality

М

Hospital (must / have) modern

1

machinery and equipment

М

Interior of the hospital (should

2

be / are) in good condition

М

The hospital staff (must be /

3

was) wearing a nice tidy

Index

percep

expect

tion

ations

B1-

O1-

B22

O22

В1 =

О1 =

5,96

6,55

В2 =

О2 =

5,57

6,49

В3 =

О3 =

6,12

6,65

В4 =

О4 =

5,94

6,45

6,0

6,5

1 2 3 4 5 6 7

6,37

6,53

-0,2

1 2 3 4 5 6 7

6,35

6,43

-0,1

1 2 3 4 5 6 7

6,35

6,57

-0,2

Likert’s Skala

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Qualit
y
IQ

-0,6

-0,9

-0,5

The appearance of information
М

materials (booklets, brochures)

4

in the hospital (must be)

1 2 3 4 5 6 7

-0,5

attractive
Q MATERIALITY (М1 – М4)

PIQ(0,
5)

Hospital fulfill its promises to
H5 refuse service to the appointed
time
If users accidentally have
H6 problems, the hospital tries to
solve them sincerely
H7 The hospital has a reliable
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reputation
H8

H9

Services the hospital provide
users accurate and timely
Hospital avoiding mistakes and
inaccuracies in their operations

1 2 3 4 5 6 7

6,45

6,59

-0,1

1 2 3 4 5 6 7

6,59

6,55

0

6,4

6,5

6,16

3,47

2,7

4,22

3,43

0,8

3,84

3,49

0,4

3,8

3,04

0,8

4,5

3,4

1 2 3 4 5 6 7

6,49

6,39

0,1

1 2 3 4 5 6 7

6,47

6,57

-0,1

1 2 3 4 5 6 7

6,47

6,59

-0,1

1 2 3 4 5 6 7

6,24

6,55

-0,3

Q RELIABILITY (Н5 – Н9)
О1 The hospital staff is disciplined

1 2 3 4 5 6 7

0
О1 The hospital staff provide
1
О1
2

services quickly and operational
The hospital staff always helps

-0,1)

1 2 3 4 5 6 7

its customers to solve their
problems

О1 The hospital staff responded
3

1 2 3 4 5 6 7

PIQ=(

1 2 3 4 5 6 7

quickly to the request of users

Q RESPONSIVINESS (О10 – О13)

PIQ=(
1,1)

Between users and staff of the
У1 hospital there is an atmosphere
4

of trust and mutual
understanding

У1 In its relations with hospital
5

users feel safe

У1 The hospital staff is a polite with
6

customers

У1 The hospital staff helps for
7

effective customer service
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Q CONFIDENCE / SECURITY

6,5

1 2 3 4 5 6 7

6,57

3,94

2,6

1 2 3 4 5 6 7

4,71

3,9

0,8

1 2 3 4 5 6 7

3,73

3,29

0,4

1 2 3 4 5 6 7

3,53

3,35

0,2

1 2 3 4 5 6 7

6,41

3,63

2,8

5,0

3,6

5,7

5,3

(У14 – О17)
С1 To consumers in hospital
8
С1
9

manifests individual approach

personal involvement in
resolving consumer problems

needs of its users

С2 The hospital staff is oriented
1
С2
2

0)

The hospital staff shows

С2 The hospital staff knows the
0

PIQ=(

6,5

towards consumer problems
Hours of operation at the
hospital are comfortable for all
users
Q EMPATHY (С185 – С22)

GLOBAL RATE OF QUALITY (SQI)

PIQ=(
1,4)
SQI=(
0,4)

SERVQUAL methodology was established as a model of "ideal" service by Parasuraman,
Zeithaml and Berry (1985). [2]. It is a versatile instrument equally valid measurement of service
in the industry and hospital environment, but he is not known and is not implemented in health
management in Bulgaria as SWOT analysis is a routine method in the strategic analysis of
hospitals
SWOT analysis is a powerful tool that can be used by all types of organizations, regardless
of their field of action and their size, product evaluation, business, innovative business idea for a
new product, service or method for analysis of users / patients . Through it collects information
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from the environment - external environment for the organization to analyze it (threats and
benefits) and so to identify internal issues (strengths and weaknesses).

4. Results

The statistics represent the trends of the distribution of data for each sub criterion (Table
1). The variables are concentrated in the values 7 and 1 (completely disagree and strongly
disagree). Exception criteria to reverse conditions - O10 - O13, O18 - O22, B10 - 13 and B18 B22.
For this reason, the arithmetic mean is not a criterion for measuring the central tendency.
They were selected two other measures of central tendency - fashion and media. Fashion and
median distributions coincide and are equal to 7 which means that 50% of respondents gave the
answer "absolutely agree".
The average shall be manifest through SQI. The arithmetic mean of the population μ falls
within the confidence intervals on average at a small error, which indicates that the average of
each sample average, are close to the actual average population.
Table № 2 presents calculations of three variables: R_O1_22, R_V1_22 and SQI. Variable
R_O1_22 «Rating Expectation" is calculated for each person from the hospital (each respondent
patient) as the average of his answers from O1 to O22.
Variable R_V1_22 «Rating of perception" is calculated for each person from the hospital
(each respondent patient) as the average of his answers from B1 to B22.
SQI (0,4) = Rating of perception (5.7) - Rating Expectation (5.3)

Table 2. Statistical distributions in the "expectations" and "perceptions" of hospital
№

1.

Variables
R_O1_22 «Rating
Expectation» "

Mean

Confidence

Std.

interval of Mean Error
5,13 – 5,45

5,29
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n
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2.

R_В1_22 «Rating of
perception»

3. SQI

5,66

5,51 – 5,82

0,078

5,6

0,37

0,23 – 0,51

0,069

0,5

The hospital medical activity, as measured by SQI has positive significance and constitute
0.37 bale (SQI = 0,4), which indicates that the perception of patients about the quality of the
hospital service as a whole exceeds the level of their expectations (Figure 1).
Figure 1. Ratio between expected and perceived quality of medical service
Ratio of "Perception - Expectanse"
of Quality
5.66
5.7
5.6
5.5
5.4

5.29

5.3
5.2
5.1
R_E1_22
(Expectation)

R_P1_22
(Perception)

For the different criteria in the interpretation of the PIQ used two complementary
approaches - in significance and effect. Table 1 shows that the negative PIQ for criteria H5 - H9
"Reliability" and M1 - M4 "Materiality" is close to zero value, which determines the outcome of
these criteria as satisfactory (satisfactory quality of presentation of medical services under these
criteria
Positive and zero values of the PIQ criteria U14-Y 17 "Confidence" O10 - O13
"Responsiveness" and C18 - C22 "Sympathy" determines the outcome of these criteria as
successful (successful performance of quality of medical services in these criteria
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5. Discussion

What means the approach "SERVQUAL - SWOT"?
In essence, the approach "SERVQUAL - SWOT" is the result of the survey and experiment
of combining the two methods - methodology SERVQUAL and SWOT analysis. The idea is to
be implemented in a time of organizational growth, both sequentially one after another, to
evaluate operations and performance of strategic purpose, as shown in (Figure 2).
Figure 2. Approach "SERVQUAL - SWOT"

Methods
SERVQUAL

SWOT
Analysis

STRATEGIA
Goal

How is the practice of adapting the methodology to SERVQUAL SWOT analysis?
The internal environment of the organization is built through performance criteria and sub
criteria of polls "Expectations" and "Perceptions" for medical services, described in Table 1
because they reflect hospital processes and aspects. External environment include external
factors such as changes in customer needs, new products and technology, medicine, approaches
to diagnosis and treatment, changes in health policy and legislation, changes in the values of
society and quality of life.
The results - values of QI and PIQ of surveys determine which sub-criteria and define the
strengths and weaknesses of the internal environment. Positive values of QI and PIQ and
negative but close to zero, determine the strengths of the organization.
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They are designated as satisfactory and successful quality. Negative values of QI and PIQ
approaching one, identify the weaknesses of the organization. Opportunities are external factors
that can alter PIQ the given criterion to positive (in - high) value. Threats are external factors that
can alter PIQ the given criterion to negative (in - low) significance (Figure 3).

Figure 3. Adaptation of methodology SERVQUAL to a SWOT analysis
Internal
environment

S

W

QI/PIQ: values (+) or (-) but

QI/PIQ: values <0 or (-) but

near 0

close to 1
O

External

T

Environmental factors that

environment change PIQ to (+) and
toward - high meaning

Environmental factors that
change PIQ to (-) and in low meaning

Realization of approach "SERVQUAL - SWOT" experimentation in hospital
According approach "SERVQUAL - SWOT" strengths of the study hospital is shaped by
criteria responsiveness and compassion and weaknesses - from equipment. The management of
the hospital is perfectly oriented to the needs of patients. The staff works individually with
patients solves health problems promptly, operational and responsibly.
Between staff and patients reported a high level of confidence. Visibility of the otherwise
provided quality health services is rarely used. Therefore, the standard M1 - M4, albeit with
resulting satisfactory quality reflects weaknesses. Strategic objectives in this case must be:
explore new technologies, participation in projects and programs to combat tuberculosis,
maintaining staff motivation
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Realization of approach "SERVQUAL - SWOT" in experimenting hospital is reflected in
Table 3.
Table 3. Realization of approach "SERVQUAL – SWOT
SWOT analysis of the study hospital
Strengths / S



O10

-

Weaknesses / W

responsibility

and 

discipline of staff;

modern machinery and

O11 - efficiency in providing

equipment '


services;


M1 - presence in hospital of

O12 and O13 - timeliness
(reaction

of

staff

to

premises;

the 


problems of patients);

M2 - the interior condition of the

M3 - appearance of staff;
M4 - receptivity of information



C22 - access to hospital;

materials;



C18 - individual approach of 

H7 - reliable reputation of

hospital to consumers;

hospital;

C19 - personal involvement of 

U17 - support staff by

staff

management;



in

solving

customer

problems;

environment

External

Internal environment



C20 and C21 - knowledge and
orientation of hospital and
staff to patient needs;



U14 - trust between patients
and staff;
Оpportunities O



Тhreats T

A study of new technologies, 

Competition from other health

changing

care

interaction

between

users, suppliers and employees in
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order to improve the reputation

of

of the hospital;

especially tuberculosis;

Participation

in

projects

and 

programs to combat tuberculosis;

the

pulmonary

Introduction

of

system,

innovative

products by competitors


Insufficient motivation of staff;

The algorithm for the application of the approach "SERVQUAL - SWOT" in
management practice includes the following sequential steps:

Algorithm for the application of the approach "SERVQUAL – SWOT:
Step 1 Inquiries "Expectations" of medical service for measuring the expectations of
consumers / patients
Step 2 Inquiries "Perceptions" a medical service for measuring the perception of
consumers / patients
Step 3 Definition of Ratings "Expectations" and Ratings "Perceptions" medical service
Step 4 Calculation of QI for each sub criterion
Step 5 Calculation of the PIQ for each criterion
Step 6 Calculation of SQI
Step 7 Determine the level of quality of medical service, according to data obtained QI,
PIQ and SQI and discretion as successful, satisfactory or unsatisfactory
Step 8 Adapting the methodology SERVQUAL to a SWOT analysis by constructing a
matrix SWOT, as inflict any criteria, as specified in figure 3 to get a table
Step 9 Comparing the results with the strategic goals and setting new goals for
improvement
6. Findings
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Criteria and sub criteria of the methodology SERVQUAL express the structure and
function of the organization and access to it. This identifies them as parameters for assessment of
the internal environment of the organization (hospital).
Universality of the SWOT analysis gives character of "open system", the matrix can "take"
different evaluation criteria, according to the views of management as criteria relating to: the
financial part, the manufacturing part or consumers
The algorithm approach "SERVQUAL - SWOT" is a practical guide for evaluation.

7. Conclusion

Combining SERVQUAL methodology with the SWOT analysis in a unified approach
enables operational hospital management by interviewing patients to evaluate hospital processes
- internal environment and thus to obtain data on the level of medical service quality and vision
of the hospital market environment.
The approach "SERVQUAL - SWOT" is an innovative concept in hospital management
and general management.
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ASPECTS OF INTEGRATED ARCHITECTURAL ANALYSIS
Mirche Kokalevski, PhD
Faculty of Architecture at MIT University, Skopje, Republic of Macedonia
mircekokale@gmail.com
Abstract
The paper will explore the possibilities for the application of architectural analysis as an
important stage of the design process, with the main motive for a detailed understanding of the
structure of architecture treated as a system composed of several subsystems, and they are made
up of elements of relevance of the system. It is necessary to be able in the next stage to create
architectural concepts for the different needs of users in order to increase the quality of life, work
and stay of people in space. The research presented various system design activities for
consideration of the opportunities for the application of design analysis with different techniques
and tools to conduct the analysis. According to the range of activities and opportunities for
application in various areas, it can be concluded that modern treatment of architectural analysis
has general characteristic that can be formed as Integral Design Analysis (IDA), involving
analysis of subsystems and degradable elements with the system of analysis has adequate
coverage and shape relevant data analysis as a basis for further development of the design
process.
Keywords: analysis; architecture; design; system; space
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АСПЕКТИ НА ИНТЕГРАЛНА АРХИТЕКТОНСКА АНАЛИЗА
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Факултет за архитектура при МИТ Универзитет, Скопје
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Апстракт
Во трудот се истражуваат можностите за примена на архитектонска анализа, како
битна етапа на дизајн процесот, со основен мотив за детално согледување на структурата
на архитектурата, третирана како систем, составен од неколку потсистеми, а тие се
составени од содветни елементи на системот. Тоа е потребно за да може во следната
етапа да се креираат архитектонски концепти за различни потреби на корисниците, со цел
зголемување на квалитетот на живеењето, работата и престојот на луѓето во просторот. Во
истражувањето се презентираат различни дизајнерски системски активности во функција
на согледување на можностите за примена на дизајн анализа, со различни техники и
средства за одвивање на анализата. Според дијапазонот на активности и можности за
примена во различни простори, може да се констатира дека современиот третман на
архитектонската анализа има генерална карактеристика која може да се оформи како
Интегрална дизајн анализа ( IDA –Integral Design Analysis ), со вклучување на анализа на
потсистеми и елменти, со што системот на анализата ќе има соодветен опфат и ќе се
оформат релевантни податоци од анализата , како основа за натамошен развој на дизајн
процесот.
Клучни зборови: анализа; архитектура; дизајн; систем; простор
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1.Вовед
Третманот на архитектонската анализа како неопходна потреба за согледување на
релевантни информации за одредена тема на истражување, е детерминирана од реалните
потреби на корисниците за организирање на одредена архитектонска содржина. Во
основа, мотивот е јасен: треба да се подобрат состојбите во просторот и да се дизајнираат
соодветни архтектонски простори.
Анализата е поврзана со множество

аспекти кои треба да се согледаат при

утврдување на елементите на одреден архитектонски простор.
Заради реализирање

на дизајн анализата,

се практицираат соодветни техники на

истражување и се анализираат соодветни потсистеми и карактеристики на елементите,
како основни субјекти на архитектурата, третирана како систем.
2.Анализа на проблематика
Со дизајн анализата се врши расчленување на целината на составните делови.
Зборот анализа (од грчкиот збор analisiz), означува разлагање на целината на нејзините
составни делови. Во архитектурата и урбанизмот, анализата може да се врши во однос на
многу широки аспекти на просторот, особено на : окружувањето, локацијата, климата,
време односно стил, конструктивен систем, урбанистички и архитектонски елементи,
нивните односи и сл. Урбана анализа е анализа на сите влијанија на една урбана средина:
анализа на природните влијанија (осончување, ружа на ветрови, клима и др.), анализа на
структура на жителите, геоморфологија, економска анализа, статистичка анализа,
историска анализа (стари градски ткива, споменици), традиционална анализа, техничкотехнолошка анализа, анализа на сообраќајот и др.[10]
Анализата се остварена со разложување на субјектот во неговите составни делови,
со цел да се опишат деловите и согледување како нивните меѓусебни односи влијаат врз
целината, со пристап од целината кон деталот. Анализата е универзална метода во
истражувачкиот процес и се применува во многу различни полиња на науките, посебна
нагласка има во поглед на анализа на архитектурата.
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Дизајн анализата во основа содржи системски пристап, со базичен принцип од општо кон
посебно, според соодветниот процес на проектирање.
Слика 1. Релации на архитектонска анализа и синтеза.

Во текот на анализата се користат повеќе техники на вклучување на различни извори на
информации и нивно анализирање, според конкретниот дизајн, како:
-користење на материјали поврзани со темата на истражување, користење на книги,
периодични публикациии, архивски материјали и друга литература;
-согледување и проучување на изведени објекти, со посета на конкретни локалитети и
објекти;
-консулатции со стручни лица кои работат на конктетната проблематика;
-пребарување и користење на електронски бази на податоци, според темата на
проектирањето;
-реализирање на тематски интервјуа;
-организирање и реализирање на анкети со соодветни целни групи;
-посета на соодветни изложби поврзани со тематиката која се анализира,
-други техники кои ќе помогнат за соодветна идентификација на архитектурата. [6]
При истражување на архитектонската анализа се вклучуваат влијанија на многу
дисциплини, заради комплексниот карактер на архитектонскиот

простор. При

согледување на анализата треба да се земат во вид сите аспекти, од ниво на околината до
ниво на обликување на архитектонските елементи на системот.
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Слика 2. Систем, Потсистеми и Елементи.Третирање во архитектонска анализа.

Колку повеќе агли на гледање се вклучуваат во анализата, а во зависност од предметот на
проектирање, ќе се добие повеќе комплексно согледување и повисок квалитет

на

добиените анализи, бидејќи во нив ќе се содржат повеќе едновремени влијанија во
функција на поволно согледување на архитектонската соржина. Секако, тоа подразбира
користење на соодветни методи, техники и средства за анализа, со цел да се реализира
соодветна архитектонска анализа.
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Слика 3. Аспекти на архитектонска анализа.

Наместо рутинско пристапување кон одвивањето на анализата, оптимално е ако се
примени интегрален пристап на дизајн анализа, во зависност од конкретните услови,
односно ако се примени принципот ИДА (Integral Design Analysis – Интегрална Дизајн
Анализа), со што се нагласува професиoналноста на истражувачот.
Во основа,

современата дизајн анализа

треба да се базира на принципот на

интегрален пристап односно системски пристап кон дизајн анализата, според
креативните капацитети на авторот, со примена на множество влијанија од различни
дiсциплини, во функција на поголем квалитет на анализата. [1]
3. Современа архитектонска анализа
Во текот на процесот на дизајн анализата, се користи методот на дедукција, со
постепено расчленување на архитектонскиот простор на составните потсистеми и
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елементи, со примена на принципот од целината кон деталот. Анализата се врши во однос
на:
-Амбиентален дизајн (околина);
-Надворешно архитектонско обликување;
-Функција, флексибилност;
-Анализа на форма;
-Примена на материјали, конструкција, конструктивни елементи;
-Естетски аспекти на дизајнот;
-Еколошки аспекти на дизајнот;
-Аспекти на традиција, етно дизајн;
-Економски аспекти.
3.1.Анализа на Аабиентален дизајн (околина)
Анализата на архитектурата заполнува со согледување на амбиентот околу
планираниот архитектонсди објект и се согледува влијанието на околината (непосредна и
поширока) врз новиот објект и обратно како ќе влијае новиот објект врз постојниот
квалитет на урбаниот простор. Во такво двонасочно активно дејствување се нагласува
секој дел од целината. Секогаш е видлива релацијата на околината и архитектурата и од
нивниот однос зависи и поставеноста на објектот во урбаниот простор, со согледување на
амбиенталниот аспект на природата и специфичностите на дизајнот во рамките на
конкретната средина.
3.2. Анализа на ндворешно архитектонско обликување
Архитектурата е поврзана со егзистенцијалните потреби на човекот, а со анализата
на архитектонското обликување се согледуваат квалитетите на урбаните простори како
јавни простори, како и оформувањето на соодветна урбана слика на градовите и силуети
на улиците, со анализа на одделни објекти. Од нивната надворешност зависи и односот на
архитектонските објекти во поширок контекст. Анализата е од ниво на населба, улица, се
до ниво на секој одделен објект, поврзан со историски аспекти, како и со современи
креативни солуции, поврзани со развојот на градот и дизајнот на урбаното окружување.
[6]
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Третманот на архитектурата анализирана однадвор ја создава сликата на градовите,
особено нивните централни подрачја, како одраз на степенот на развој на општествените
релации. При анализата се согледува влијанието на секој архитектонски објект одделно
врз непосредната околина и со такво активно дејствување се нагласува секој дел од
целината и нивната корелација во урбаниот простор. Се јавува хармонија или контраст.
Почитување или негирање. Предизвик на анализата е согледување на архитектонскиот
аспект на обликувањето на волумените и фасадите, како урбана сценографија со
соодветни специфичности во рамки на конкретната средина. [8]
3.3. Функција, Флексибилност
При архитектонска анализа посебен третман има анализата на функционирање на
целината на архитектурата, на функционалните групации и на секоја функционална
единка (секоја просторија од објектите), со цел да се креираат квалитетни архитектонски
простори. Во рамки на функцијата се третира и флексибилноста на просторот, како
можност на архитектонскиот простор да го менува својот облик со примена на мобилни
прегради и со промена на мебелот може да се организираат различни функционални
содржини, според потребите, Со тоа, флексибилниот простор добива карактеристики на
делење, течење, универзалност и проширување.[7]
Слика 4. Приказ на флексибилност на простор.
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3.4. Анализа на форма
Анализа на архитектонската форма се врши како на објектот во целина, така и на
неговите составни делови, со цел да се утврдат одредени специфики, пропорџии, релации
на деловите и целината, преку расчленување на елементите. Формата
карактерот на архитектонскиот простор.

го

одразува

Формата се анализира со согледување на

релациите на волумените, површините и линиите во просторот, притоа се анализираат
прниципите на ралациите и композицијата,

со расчленува на составните делови на

целината, како и се согледува генезата на формата од една во друга состојба и нивното
значење, од физички до симболички аспект, во простор и време. Се анализира значењето
на обликот во просторот. Во анализата на формата се согледува и читливоста на
архитектонската форма. Целта е формата да биде ретирана во својата суштина и како
порака на архитектурата. Пораката од нацртите може да биде многу јасна и недвомислена
или обратно третирана. [9]
3.5. Анализа на примена на материјали, конструкција и конструктивни елементи
Аспектите на примена на материјали, конструкција и конструктивни елементи е
предмет на соодветна анализа, со оглед дека конструкцијата е основен сегмент за
реализирање на архитектонски дизајн кој е поврзан со егзистенцијалните потреби на
човекот и организирањето на градената средина, а со анализата на конструктивниот
сегмент се согледуваат квалитетите на структурата на конструкцијата и секој нејзин
конструктивен елемент. Анализата е од ниво на конструкивен систем (со примарна и
секундарна структура) се до ниво на секој одделен конструктивен елемент. Предизвик на
анализата е согледување на конструктивниот аспект на архитектурата, со соодветни
специфичности во рамките на конкретната средина. [6]
3.6. Анализа на естетски аспекти на дизајнот. [2] [3]
Дизајн анализата не е целосна ако не се согледаат аспектите на естетиката во
архитектурата. Аспектите на примена на елементите и принципите на естетиката е основа
на анализата која се концентрира на целината и на секој составен дел на архитектурата.
Посебен акцент се насочува кон утврдување на применетите принципи како: пропорција,
хармонија, ритам, контраст, единство и тоа проверени за секој елемент (големина, линија
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површина, волумен, боја, градација). Со меѓусебна кореалација на елементите и
принципите се добива соодветна анализа од аспект на естетиката. [7]
3.7. Анализа на еколошки аспекти
Секоја дизајн анализа треба да биде поткрепена со извршена анализа на
еколошките аспекти на архитектурата. Со оглед на карактерот на екологијата и нејзиното
влијание во секојдневниот живот, од глобално до локално ниво, значењето на анализата е
изразена, со опфаќање на сите сегменти на животната средина заедно со енергетските
аспекти кои во основа длабоко се поврзани со еколошките сегменти, особено со
користењето на алтертнативни извори на енергија, а во функција на одржлив развој.
Аспектите на примена на принципите за заштита на околината и рационално користење на
енергијата се основни сегменти на анализата која се концентрира на целината и на секој
составен дел на архитектонскиот простор. Посебен акцент се насочува кон утврдување на
применетите принципи како ниво на заштита на водата, воздухот и почвата, рециклирање
на производи, рационално користење на ресурси, примена на вегетација, користење на
соларна енергија и други аспекти на екологијата и енергијата. [4] [5] [6]
3.8. Анализа на традиција. Етно дизајн
Посебен аспект при анализата има сегментот на традиција, заради континуитет на
идејата за организирање на оптимален дизајн низ времето.

Примена на елементи и

принципи на организирање на традиционалниот дизајн

и негова типологија и

извлекување заклучоци како искуство од минатото, кое е длабоко врежано во времето и
просторот, со анализирање на секој елемент одделно, а како резултат на таквиот тратман
на традицијата се јавува можност за аплицирање во современите архитектонски солуции.
Традицијата како континуитет низ времето. [7]
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Слика 5. Аспекти на традиција.

3.9. Анализа на економски аспекти
Покрај други аспекти, секако големо значење имаат и економските аспекти,
бидејли секој архитектонски објект е поврзан со одредени средства за реализирање и
употреба на објектите. Анцентот

на анализта е лоциран да се согледа нивото на

потребните средства за проектирање, изведување и употреба односно користењето на
објектите, а тоа е поврзано со примена на соодветни материјали и солуции со кои се
добива различно ниво на потребни средства за функционирање на дизајнот. [7]
4. Процес на дизајн анализа
Процесот на одвивање на дизајн анализата се реализира со соодветна динамика, врз
основа на барањата за анализа, предметот на анализа, времето и соодветните информации
поврзани со архитектпнските простори кои се предмет на анализата., при што се
применуваат следните последователни сегменти на процесот:
1. Согледување на поширок аспект на поставеност на архитектурата во околината,
општествен контекст. и се согледуваат можните влијанија од околината врз обликувањето
на архитектонскиот простор.
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2. Согледување на архитектурата како систем. Се согледува степенот на планираното
функционирање на целината на архитектонските простори, со цел да се креира соодветна
архитектонска солуција.
3. Согледување на архитектонски потсистеми. Врз основа на согледувањето на
архитектонска целина, се утврдуваат соодветни потсистеми на целината, и се согледуваат
особеностите на архитектонските целини (како ламели, катови или одделни простории),
во зависнст од големината на архитектонскиот простор.
4. Согледување на секој елемент на потсистемите одделно. Во текот на анализата се
навлегува и во суштината на секој архитектпнски елемент одделно. Како резултат на
анализата се утврдува суштината на секој елемент одделно, со согледување на оптимално
поврзување на архитектнските елементи (ѕидови, подови, таваии, прозорци, врати, скали и
слично), креирајќи соодветен архитектонски простор.
5. Финализација на дизајн анализа. Можни се различни начини на обработка на финалниот
материјал како краен резултат на реализираната анализа, но базичен пристап е квалитетно
одвивање на дизајн анлизата. Без квалитетна архитектонска анализа нема реални услови за
креирање на квалитетен архитектонски концепт.
5. Заклучок
Потребата за примена на архитектонска анализа е во фунцја на откривање на
суштината на

особеностите на архитектонскиот простор, третиран како систем.

Во

трудот се согледува фаноменот на архитектонска анализа, како битна етапа на дизајн
процесот, со основен мотив за детално согледување на структурата на архитектонскиот
простор, со цел да се проучат и утврдат карактеристиките на системот, потсистемите и
елементите, за да може во следната етапа да се креираат дизајн концепти за различни
архитектонски простори, за различни потреби на корисниците, со цел зголемување на
квалитетот на живеењето, работата и престојот на луѓето во просторот. Во истражувањето
се презентираат различни аспекти на архитектонската анализа и може да се констатира
дека современиот интегрален третман

на архитектонската
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карактеристика која може да се оформи како Интегрална дизајн анализа ( IDA – Integral
Design Analysis), со вклучување на многу аспекти на анализа, со цел да се оформат
релевантни податоци од анализата, како основа за натамошен развој на дизајн процесот.
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Abstract
The research topic was the thermal mineral resource spring “Turkish bath” in Vranjska
Banja which is located 10 km north-east of Vranje, Serbia. A larger amount of the thermo
mineral water has been captured. In Vranjska Banja spa, the temperature in the spring ranges
from 80-96°C so that they belong to the hottest springs in Europe together with the geysers in
Iceland. The physical and chemical analysis of the water indicated a pH of 7.7, dry residue (at
180 ºC) of 1.2185 and a specific weight of 1,00195. The measuring of -radioactivity in the water
amounted to 475,8 mBq/L while the total -activity was < 37.0 mBq/L. The temperature of the
water which the sample was taken from was 80ºC. The chemical content in the water was
characterized by sodium, bicarbonate and sulphate. A certain presence of fluorine (0,012 g/L)
and free H2S (0,0021 g/L) could be found as well. Pursuant to its categorization the water
belongs to the group of sodium-hydrocarbonate-sulphate, fluoride and sulphide hyper thermic
water. The amount of free carbon dioxide is 0.0152 g/L. The concentration of heavy metals is as
follows: cadmium (Cd) 0.001 mg/L, zinc (Zn) 0,005 mg/L, of lead (Pb) 0.02 mg/L, copper (Cu)
0,01 mg/L, nickel (Ni) 0.01 mg/L, mercury (Hg) 0.002 mg/L, chromium (Cr) 0.002 mg/L,
barium (Ba) 0.01 mg/L, beryllium (Be) 0.0002 mg/L, uranium (U) 0.02 mg/L, arsenic (As) 0.01
mg/L and

selenium (Se) 0.01 mg/L. The concentration of heavy metals contained is

within legally permitted limits. No pathogene bacteria presence could be detected in the water.
The presence of Cyanobacteria, Bacillus licheniformis and Bacillus thermophilus var. vranjensis
(40 cell/L). According to the values of both beta and alpha activity, this water can be used for
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drinking. However, the results of physico-chemical studies showed that the tested water sample
does not correspond to the regulations of the Ordinance on the conditions that must be met by
drinking water.
Keywords: thermomineral water, physico-chemical characterization, hygienic correctness of
mineral water
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1. Introduction
There are 159 thermal springs in Serbia with temperature of the water above 150C. The
hottest springs are allocated in Vranjska Banja spa and the temperature of the water ranges from
80 - 960C so that they belong to the hottest springs in Europe, together with the geysers in
Iceland.
The research topic was a thermal mineral spring “Turkish bath” in Vranjska Banja which
is located 10 km north – west from city of Vranje, Serbia. Once upon a time in the area of Banja
was a center of the volcano and the actual depression of Banja was probably a consequence of a
collapse of the volcanic crater, with a part of the volcanic cone. Remains of the volcanic cone
have been destroyed by erosion. The rim cleavages, where the central volcanic cone sank, are
marked by the appearance of thermal waters. The depression of Banja, which had a shape of
circle or ellipse, was deformed during the forming of tectonic trench and it was filled with
neogene and quaternary sediments. According to this, we can conclude that this is “sumadija”
type of volcanic water which does not mix with rainwater, because the temperature is very high.
The springs are grouped in 60 m wide area. The biggest drill hole was made on 1991. and
it was 1600 m deep. Till 400 m of depth cross section is made of granodiorite and the rest are
gneiss and amphibolite schist. The temperature of the water on 1500m of depth is 1240C.
Capacity of the spring is 21 L/s, the temperature of the water is 960C and the pressure is 8 bar
[1].
Back to the ancient times this water was used for healing. There are reliable archeological
evidences about Roman thermal settlements which were built on the foundation of a prehistoric
settlement. Mineral springs were used in ancient times and during the Ottoman Empire as [2].
Today, Vranjska Banja spa is a health resort and a touristic center.
The main goal of this work was to examine the hygiene correctness of this thermo
mineral water that is used in a therapy of various diseases, based on applicable regulations of
Republic of Serbia and EU.
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2. Material and methods
The physical and chemical analyses of the water were done by Institute for public health
of Serbia “Dr Milan Jovanović – Batut”, and the standardized methods were used. Subsequent
parameters were examined: turbidity, color, pH value, conductivity, ammonia, nitrite, nitrate,
chlorids, sulphides, KMnO4 consumption, total alkalinity, water hardness, calcium, magnesium,
iron, manganese, sodium, potassium, aluminum, arsenic, copper,

zinc, cadmium, lead,

chromium, mercury, phosphorus and fluorides. Analyses were made by Institute for
rehabilitation in Belgrade. In this laboratory next cations were examined: sodium, potassium,
lithium, ammonium, calcium, magnesium, strontium, manganese, iron, aluminum, and several
anions: hydrogen carbonate, chlorids, bromides, iodides, fluorides, nitrates, phosphates and
sulphates. The weak electrolytes were also examined: silicic and boric acid. The physical and
chemical parameters were examined as well: specific weight, pH value, dry residue (at 1800C)
and temperature of the water. The presence of following heavy metals was examined: cadmium,
zinc, lead, copper, nickel, mercury, chromium, barium, beryllium, uranium, arsenic and
selenium.
The measuring of total alpha and beta activity indicated radioactivity in the water.
Sampling and bacteriological analyses were done based on the applicable regulations of the
Republic of Serbia [3], [4], [5].
An assessment of a total number of the thermophilic bacteria in 100 ml of the water was
done based on the method of membrane filtration on 550C.
3. Results and discussion
No pathogene bacteria presence could be detected in the tested water samples. The
presence of Cyanobacteria, Bacillus thermophilus var.vranjensis and Bacillus licheniformis was
indicated (80 cell/L). The presence of Bacillus licheniformis is confirmed by molecular
characterization as well. Region of tuf gene is amplified by elongation factor Tu and that
sequence determines that we are talking about species Bacillus licheniformis. And we came to
conclusion that the indentity percentage of deposited sequences is 99% (NC_006270.3).
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The physical and chemical analysis of the thermo mineral water „Turkish bath“ indicated
a pH 7.7, dry residue (at 1800C) of 1219 mg/L and a specific weight of 1,00195. The measuring
of β - radioactivity of the water amounted to 475,8 mBq/L while total α – activity was <37.0
mBq/L. Temperature of the water was 960C.
In the sample which was examined were present following anions: hydrocarbons (HCO -)
= 610 ppm, sulphates (SO4--) = 305.28 ppm, chlorides (Cl -) = 44 ppm, fluorides (F -) = 10.93
ppm, nitrates (NO3-) = <0.44 ppm, phosphates (HPO4-) = 0.05 ppm, nitrites (NO2-) = < 0.001
ppm, bromides (Br -) = Ø ppm and iodides (J) = Ø.
The following cations were present in the examined sample: sodium (430 ppm), calcium
(21.87 ppm), potassium (18.84 ppm), magnesium (1.96 ppm), iron (1.0 ppm), lithium (0.3 ppm),
strontium (0.4 ppm), manganese (0.15 ppm), zinc (0.066 ppm), aluminum (0.05 ppm), copper
(0.038 ppm), chromium Cr6+ (<0.02 ppm), cadmium (<0.001 ppm), lead (<0.001 ppm), mercury
(0.0002 ppm), arsenic (Ø ppm).
Chemical content of the water is characterized by sodium, bicarbonates and sulphate. A
certain presence of fluorine (0,012 g/l) and free H2S (0,0021 g/L) could be found as well.
Pursuant to its categorization the water belongs to the group of sodium-hydrocarbonate-sulphate,
fluoride and sulphide hyperthermic water [6]. Based on the classification made by Ivanov [7],
this kind of water belongs to the area of Serbian crystalline core.
The water also belongs to the group of water with elevated mineralization (1 – 5 g/L) and
it is considered that they influence human organism as „ordinary“ low-mineralized water.
The concentration of sulphates, iron, manganese, sodium, potassium and fluorides exceed
the level of the maximum allowed concentration.
4. Conclusions

The hottest springs in Serbia are located in Vranjska Banja spa where the temperature
varies from 80 – 960C so that they belong to the hottest springs in Europe, together with the
geysers in Iceland.
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Once upon a time in the area of Vranjska Banja spa was a center of the volcano, and the
actual depression of Banja was probably a conscequence of a collapse of the volcanic crater, with
a part of the volcanic cone.
Tested water belongs to the so called “sumadija” type of water which, according to the
temperature, does not mix with rainwater.
The drill hole is 1600 m deep. Cross section of the hole is made of granodiorite up to 400
m of depth and from 400 – 1600 m the structure is made of gneiss and amphibolite schist. The
temperature on the 1500 m of depth is around 1240C. The capacity of the spring is 21 L/s, the
temperature of the water is 960C and the pressure is 8 bar.
No pathogen bacteria presence could be detected in the water. The presence of
Cyanobacteria, Bacillus thermophilus var.vranjensis and Bacillus licheniformis was indicated
(80 cell/L). The presence of Bacillus licheniformis is confirmed by molecular characterization as
well.
The physical and chemical analysis of the thermo mineral water „Turkish bath“ indicated
a pH of 7.7, dry residue (at 1800C) of 1219 mg/L and a specific weight of 1,00195. The
measuring of β - radioactivity of the water amounted to 475,8 mBq/L while total α – activity was
<37.0 mBq/L. Temperature of the water was 960C.
Pursuant to its categorization the water belongs to the group of sodium-hydrocarbonatesulphate, fluoride and sulphide hyperthermic water. Based on the classification made by Ivanov
[7], this kind of water belongs to the area of Serbian crystalline core.
According to the values of both beta and alpha activity, this water can be used as a
drinking water. However, the results of physical and chemical studies showed that the tested
water sample does not correspond to the regulations of the Ordinance of the conditions that must
be met by drinking water. The concentration of sulphates, iron, manganese, sodium, potassium
and fluorides exceed the level of the maximum allowed concentration.
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Abstract
The conventional approach to system analysis and design analyst represent a skillful
leader. By interviewing users the analyst collects the required data for the new system. All
recommendations are intended to position the active participation of users in the creation of the
system. The key role of the user in the design of the system is known as the development of
related applications.
Experience shows that users are able to respond to this by achieving positive results. The
approach to design that is more user-friendly, requiring changes in the standard life cycle of the
system. Conceptual steps in the life cycle include innovative changes.
Keywords: system; analysis; users; design analyst
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Абстракт
Конвенционалниот пристап на системската анализа и дизајн аналитичарот го
претставуваат како вешт водач. Аналитичарот по пат на интервјуирање на корисниците,
ги собира бараните податоци за потребите на новиот систем. Сите препораки се насочени
во позиција на активно учество на корисниците во креација на системот. Нагласената
улога на корисникот во дизајнирањето на системот е познато под името развој на сврзани
апликации.
Искуството покажува дека корисниците се способни да одговорат на оваа задача со
постигнување на позитивни резултати. Пристапот кон дизајн што е повеќе кориснички
ориентиран, бара промени во стандардниот животен циклус на системот. Во
концепциските чекори на животниот циклус се вклучуваат иновативните промени.
Клучни зборови: систем, анализа, корисници, дизајн, аналитичар
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1. Вовед
Теоријата на системи своите корени ги поставува 1954 година од состанокот на
друштвото за унапредување на науката во кое членуваат влегуваат: Ludwig von Bertalanffy
(биолог), Kennteh Boulding (економист), Anatol Raport (математичар) i Ralph Gerard
(доктор физиолог). На овој состанок се конституирани основите на теоријата на системите
во кои не малку значење се дава врз процесот на дизајнирање кое всушност претставува
предмет на нашето разгледување во овој труд.
Во процесот на дизајнирањето се користат прототипови, односно модели.
Прототип претставува верзија дадена на помало рамниште од планираниот облик на
новиот систем. Пример за ова е прогноза на продажбата. Може да се направи модел на
извршената продажба со компјутерски софтвер, преку кој ќе се изврши анализирање на
претходните податоци, добивање повратни информации со прототипот и оценка и
предвидување за новиот излез. Кога ќе се согледа бараниот резултат, прототипот може да
премине во финална форма.
Корисниците мора да бидат сигурни дека имаат адекватни влезови во процесот на
дизајнирањето. Професионалниот системски аналитичар никогаш не го користи системот.
Со завршувањето на работата на еден систем, тој оди кон друг. Корисникот може многу
доцна да ги открие соодветните аномалии во однос на користење на истиот. Заради тоа,
инсистирањето за вклучување на корисници во дизајнирањето на системот е фактор кој
дава соодветен процент на загарантиран успех.
Корисникот треба да има елементарни знаења за 4 основни компоненти на
системот:
Влез;
Излез;
Содржина на датотеките;
Логика на обработката.
Првин корисниците ги земаат предвид различните аспекти на информациите и
одлучувањата. Работејќи со аналитичарот кој ги објаснува различните алтернативи,
корисникот го составува излезот каков што треба да биде на екранот, односно дисплејот.
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Сите информации и излези доаѓаат или директно од влезот или од пресметки
дизајнирани на влезот во датотечна форма. Со дефинирањето на излезот, се одредува
содржината на датотеките. По ова, корисниците ги дизајнираат актуелните влезни методи.
Аналитичарите ги дизајнираат датотеките работејќи заедно со корисниците. Со
стекнатите предзнаења, корисниците ја дефинираат структурата и содржината на
датотеките. Иницијацијата од страна на корисниците треба да се инволвира во оној дел во
којшто тие можат да го дадат својот максимален придонес. Корисниците не се во можност
да учествуваат во процесот на определување на големината на податоците и
специфицирањето на потребите од ажурирање.
Времето за пристигнување на одговорот, степенот до којшто податокот треба да биде
реализиран и големината на влезно-излезните активности, помага да се определи типот на
потребната архитектура на информациониот систем.
1.1.Дизајнерски тим
За да се воспостави координација меѓу корисниците и тимот во одделот за
информациони услуги, се препорачува формирање на дизајнерски тим, со корисник на
чело на тимот. Тимот се именува како тим за развој на заеднички апликации. Корисникот,
пред се, треба да биде адекватно избран, да има доволно време и познавање од
проблематиката за давање на своите сугестии при изградбата на информациониот систем.
Неговите редовни работни активности треба да се редуцираат на најмала можна мера.
Доколку има премногу индивидуи вклучени во проектот, се сугерира користење на
поврзани претставници. Овие поединци ги интервјуираат другите корисници и го
известуваат тимот за развојот на системот.
Проектот за дизајнирање на системот го води дизајнерски тим. Дизајнерскиот тим
дава предлог за потребните алатки и техники и обезбедува технички совети за поддршка.
Системските дизајнери го набљудуваат проектот, ги опишуваат разните етапи од
изградбата и помагаат во постапката за планирање на проектот. Вистинската аналитичкодизајнерска работа ја извршуваат корисниците со помош на системските аналитичари, а
не обратно како што е во конвенционалните пристапи.
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1.2.Собирање на податоци за дизајнирање
Преку оваа етапа се согледуваат клучните одлуки, потребите за комуникација и
координација. Тимот треба да изврши испитување на одлуките, текот на информациите во
организацијата, модели за комуникации и расположливи типови за обработка.
Една од техниките за собирање на податоци е набљудувањето на соодветен процес.
Во текот на анализирањето се користат најразлични техники за набљудување на
круцијалните текови на информации и решавачки моменти за донесувањето на одлуки.
Набљудувањата можат да бидат структуирани со развивање на ранг-листа од некој
тип за да соберат податоци за фреквенцијата на испрашувањето.
Прашалникот претставува форма на структурно интервју со изготвени прашања
кои можат да бидат одговорени без личен контакт на лицата кои учествуваат во давањето
на одговори. Дизајнирањето на еден добар прашалник е прилично тешка задача. Иако
самата идеја на прашалникот е проширување на сознанијата добиени од структурното
интервјуирање, сепак истиот може да биде потполнет од страна на оној кој дава одговор,
без присуство на лицето што го води интервјуто. Табелата подлу дава примери на
прашалник во форма на структурно интервју.
Пример за составни делови на прашалникот
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Прашалниците и интервјуата имаат големо значење за аналитичарите иако постои
можност интервјуто да биде многу повеќе искористено. Предноста на интервјуто е во
давањето на нова димензија, односно, оној што одговара не е ограничен само на
прашањето, туку истото може да го прошири со некои свои форми на размислување. Ако
станува збор за двосмислено прашање, тогаш водачот на интервјуто може да даде
соодветни појаснувања. Техниката на интервјуирање е најдобра форма на неструктурна
постапка за собирање на соодветни податоци.
Прашалниците од друга страна претставуваат најевтин начин за испитување на
повеќе испитаници. Тие се добро прилагодени со цел да се прошири собирањето на
бараните податоци. Прашалникот ќе даде одговор на многу прашања директно поврзани
со карактеристиките на системот од сите потенцијални корисници за да се овозможи еден
адекватен влез и повратна врска.
Прашалниците имаат голема примена за добивање на резултати од повратната
врска во постимплементационата проверка.
Алатките кои се користат за дизајнирање на системот, според својата улога и
функционалност можеме да ги третираме на различни начини.
1.3.Блок-дијаграми
Блок-дијаграмите се состојат од симболи и врски помеѓу симболите. Дијаграмот со
користење на разни симболи може да го наслика бројот на активностите за обработка на
податоците, движејќи се од компјутерската конфигурација, па се до детален опис на
програмската димензија.
Во современи услови, користењето на блок-дијаграмите опаѓа во своето значење.
Ова опаѓање е резултат на вложениот труд во изработка на истите и многу потешкотии
при модифицирањето на програмата за која се однесуваат блок-дијаграмите. Иако
користењето на блок-дијаграми не е препорачано во денешните услови во процесот на
програмирањето, истите се многу важни во анализата на дизајнот на системот.
Дијаграмите ја покажуваат:
структурата на системот;
текот на информациите;
58

International Journal of Recent Research in Arts and Sciences
ISSN: 1857-8128

логиката на одлучувањето.
Блок-дијаграмите имаат голема улога за воспоставување на комуникација помеѓу
дизајнерите и корисниците.
Сликата подолу претставува блок-дијаграм за текот на информациите во замислена
производна компанија. Дијаграмот го прикажува пристигнувањето на нарачките во
фирмата. Вака добиените податоци се споредуваат со прогнози на продажбата и
останатите економски податоци за да се постигне производниот план.
Информациите за разни трансакции се витални за процесот на планирање на
производството. Нарачките од купувачите директно делуваат врз залихите, намалувајќи ја
количината на готовата стока во складот. Производството врши континуирано
зголемување на количината на производите во складот, додека се врши перманентно
намалување на залихата на готовите производи во производните магацини. Испораките
создаваат побарувања и директно влегуваат во датотеките на наплативите сметки. За да се
одржи континуитетот на производниот процес, истиот мора да биде снабден со
потребните материјали и суровини, што значи во датотеката мора да се отвори и
соодветна позиција за континуираните исплати кон добавувачите.
Секој од потсистемите на блок-дијаграмот може да се разложи на уште многу
детали. Преку блок-дијаграмот се прикажуваат сите фази во процесот на обработката на
податоците и добивање на конкретната информација. Креацијата на блок-дијаграмот е
всушност дел од процесот на дизајнирање на системот. Тој активно се вклучува во делот
за документирање на системот, сочинувајќи ја структурата на дизајнот.
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Слика 1. Обработка на информации во производна компанија

Анализата и дизајнирањето на системот претставуваат “тесни грла” во развојот на
информациониот систем. Многу системи не ги задоволуваат барањата на корисниците или
пак работат многу пониско од очекуваното ниво. Иако соодветните аномалии во
функционирањето на информациониот систем можат да се појават во многу фази од
неговиот развој, сепак најголемите девијации се случуваат во фазата на дизајнирањето на
информациониот систем.
Блок дијаграмите претставуваат примарна алатка на дизајнерите повеќе од 30
години. Ваквиот тип на дијаграми истакнува преголем број на детали и има многу мал
ефект за зголемувањето на процесот на размислување.
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Во обид да се елиминираат овие негативности, развиени се голем број
постструктурални пристапи. Дизајнот може да биде спроведен по принципот одозгоранадолу, што значи дизајнерот првин се сконцентрира на преглед, а дури потоа ќе оди кон
креација на деталните нивоа. Ако во кој било чекор дизајнерот стане конфузен
поддржувајќи го нивото на дијаграмот, дава повеќе од еден преглед. Главната цел на
ваквиот пристап е да се добие поголем избор на алтернативи во креација.
1.4.Дијаграм на текот на податоците
Еден од најпопуларните структурни приоди кон дизајнирањето на системот е
користењето на дијаграмот за текот на податоците.
Во споредба со блок-дијаграмите, дијаграмот за текот на податоците е далеку
поедноставен бидејќи има само 4 симболи дефинирани за највисок степен на детално
претставување: правоаголник, квадрат, стрелка и круг.
Пристапот се состои од комбинација на симболите. Препорачана стратегија во
конструирањето на блок-дијаграмот е стратегијата одозгора-надолу. Започнува со
дијаграм од повисок степен, со сместување на деталите на наредните станици кои се
наоѓаат на пониско ниво.
Бидејќи со самото изготвување на дијаграмот може да се појави пренатрупување на
цртежот, аналитичарот зема еден процес или потсистем и го шематизира со неговите
детали. Вака составените дијаграми за текот на податоците можат лесно да бидат
прочитани и разберени од страна на корисниците.
Една од најголемите придобивки на дијаграмот за текот на податоците е релативно
доброто разбирање на дизајнерскиот проект од страна на сите субјекти вклучени во него.
Многу често во самиот процес на изготвување на дијаграмот во денешните услови
се користи компјутерски софтвер со што се овозможува постапка на автоматизирано
дизајнирање. Аналитичарот користи софтвер со цел да конструира дијаграм за текот на
податоците, легенда на податоците и други компоненти кои го сочинуваат системот.
На сликите подолу се дадени дијаграми за текот на податоците од висок степен.
Пред да се испрати производот, задолжениот оператор го проверува кредитот,
односно финансиската состојба на купувачот.
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Слика 2. Доделување на кредит

Слика 3. Проверка и доделување на кредит

Дејствието започнува со проверка на состојбата во фирмата преку показател за
располагање со бараниот производ. По добиената информација за потврдност, операторот
ја става порачката во форма на досие во датотека обележана како “да се исполни”. Тимот
во складот ја презема нарачката од оваа датотека и го пронаоѓа бараниот производ,
предметот на купопродажбата, врши негово пакување и испорака. Ако во кој било момент
се изгуби врската на процесот, потребно е да се направат еден или два дијаграми за да се
добие преглед.
На сликата подолу е дадена можност и варијанта во случај складот да остане без
стока.
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Слика 4. Варијанта на претставување доколку складот остане без стока

Во тој случај постои опасност купувачот да го побара производот од конкурентните
фирми. Затоа мора да се врши строга контрола на залихата, и кога ќе дојде соодветен
критичен момент, стоката да се нарача од добавувачот.
Сликата подолу дава повеќе детали за процесот на повторна нарачка, вклучувајќи
го процесот за наплата на сметките.
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Слика 5. Детали на повторна нарачка

Приемот на сметките за наплата е многу важен момент од причина што истите
треба да бидат наплатени од купувачот. Можно е да се прошири дијаграмот на сликата, но
истиот може да стане пренатрпан. Во овој момент, дизајнерот го третира секој процес како
потсистем за натамошен шематски приказ. На пример: можно е процесот за наплата на
сметките да се третира како потсистем и понатаму во дијаграмот подетално да се разгледа.
Заклучок
Произлегува заклучок дека анализата и дизајнот на системот се активности за чие
спроведување се бара тимска работа помеѓу менаџерите, тимот на информационите
услуги и корисниците. Истата претставува креативна и возбудлива работа што може да
предизвика многу квалитетни промени во организацијата. Процесот на дизајнирање е
процес кој временски се одвива од 1 до 3 години, а дизајнираниот систем стекнува основи
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за работа од поголем временски период. Менаџерите и корисниците мораат активно да
соработуваат во овој процес, со цел да дизајнираат еден адекватен информационен систем.
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ANALYSIS OF THE FINANCIAL DERIVATIVES MARKET IN ASIA WITH SPECIAL
EMPHASIS IN INDIA
Aleksandar Dejanovskia, Biljana Buzlevskib, Liljana Pushovac, Aleksandra Cibreva Jovanovskad
a,b,c,d

Faculty of Management, MIT University in Skopje,
Republic of Macedonia
Abstract

As we know, financial derivatives as financial instruments аrе massively used in
western developed and developing countries, thus fulfilling the purpose of hedging against risks.
If we know that countries in Asia, especially India and China have developed financial markets
we would have to conclude that these countries trade with this financial instruments both at
national and international level. However if you know the danger of these instruments, we should
also conclude that countries in Asia should be cautious in trading with them, because derivatives
could easily generate financial distress of a larger size.
The subject of analysis in this paper is the financial derivatives market in Asia, more
specifically India.
The main objective of the research is to analyze the market for financial derivatives in
Asia or India and to make certain conclusions on the development and stability. The positive
analysis is used the paper.
The research should give recommendations for future market development in Asia in
terms of possible future threats and perspectives.
Keywords: Financial markets; financial derivatives; futures; capital market; stock exchange.
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АНАЛИЗА НА ПАЗАРОТ НА ФИНАНСИСКИ ДЕРИВАТИ ВО АЗИЈА СО
ПОСЕБЕН ОСВРТ ВО ИНДИЈА
Александар Дејановскиа, Билјана Бузлевскиb, Лилјана Пушоваc, Александра Цибрева
Јовановскаd
a,b,c,d

Факултет за менаџмент, МИТ Универзитет, Скопје, Република Македонија
Апстракт

Како што знаеме, финансиските деривати како финансиски инструменти масовно
се користат во западните развиени и земји во развој, притоа извршувајќи ја целта за
хеџирање и заштита од ризици пред се. Ако знаеме дека и земјите во Азија, а посебно
Индија и Кина имаат развиени финансиски пазари, би требало и да заклучиме дека и овие
земји тргуваат со овие финансиски инструменти како на национално, така и на
меѓународно ниво. Сепак ако ја знаеме опасноста на овие инструменти, треба да
констатираме дека земјите во Азија треба да бидат претпазливи при тргувањето со истите,
бидејќи дериватите би можеле лесно да генерираат и финансиски потреси од поголем
размер.
Предмет на анализа во трудот е пазарот на финансиски деривати во Азија, односно
поконкретно Индија. Основна цел на истражувањето е да се анализира пазарот на
финансиски деривати во Азија, односно Индија и да се дадат одредени заклучоци за
развојот и стабилноста на истиот.
Во анализата е користена позитивна анализа. Истражувањето треба да даде и идни
препораки за развој на пазарот во Азија од аспект на можните идни закани и перспективи.
Клучни зборови : Финансиски пазари; финансиски деривати; фјучерси; пазар на капитал;
берза
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1. Основни функции на финансиските деривати
Основна цел на финансиските деривати е да го олеснат процесот на трансфер на
ризик помеѓу економските агенти. Различни видови на деривати креираат различни
можности за трансфер на ризикот помеѓу субјектите.
Основните функции на финансиските деривати во земјите во транзиција се:
-функција за намалување на ризиците,
-функција на одредување на цената на средството и
-функција на стабилизација на цените.
Првата функција е основна функција на финансиските деривати било во земјите
во развој или во развиените земји. Самиот процес на употреба на финансиските деривати
за намалување на ризиците е познат како процес на хеџирање. Со воведување на
финансиски деривати во земјите во транзиција се очекува дека ќе се намалат вкупните
ризици во економијата поради оваа функција.За разлика од развиените земји , земјите во
развој хеџираат најчесто од кредитни и валутни ризици , а помалку од каматни и пазарни
ризици. Најпозната мерка за одредување на успешноста од хеџирањето на одредено
портфолио во земјите во развој е ефикасноста од хеџирањето (hedging effectiveness).1 Во
земјите во развој најчесто употребувани финансиски деривати се терминските договори и
опциите, додека употреба на фјучерсите е лимитирана поради потребата од организирани
берзи, потребата од поголема понуда и побарувачка на овие инструменти и развиен пазар
на акции.Втората функција на финансиските деривати е функција на одредување на
цената. Имено, тргувањето со фјучерси и опции генерира помали трансакциони трошоци
од колку тргувањето на спот пазарот. Затоа со воведувањето на финансиските деривати во
земјите во транзиција се очекува дека ќе го зголеми протокот на информации на пазарот
за цените на сите финансиски средства. Со самото тоа ќе се намали просторот за менавар
со цените на спот пазарот и истите ќе се фомираат на реално , фер ниво.

1

“ A survey in emerging derivatives markets”-Donald Lien и Mei Zhang ,2008 , страна 51
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Фјучерс цените содржат информации за идна аниципирана побарувачка која пак
од друга страна , може да се искористи од страна на понудувачите за нивните идни
производствени одлуки. Со воведувањето на финансиските деривати , на некој начин , се
врши израмнување на идната понуда и побарувачка на стоки и услуги и формирање на
фер , пазарна цена.
Tабела број 1. Придобивки и загуби од употреба на дериватите
Придобивки

Загуби

пазарна ефикасност

зголемување на ливериџот

поделба и трансфер на ризикот

намалување на транспарентноста

мали трансакциони трошоци

потреба од регулаторна арбитража

одредување на цената

скриен систематски ризик

развој на пазарот на пари

ризик од default на другата странка

алатка за хеџирање

мала потреба од капитал

зголемување на ликвидноста

двојно сметководство

Одредени емпириски истражувања во земјите во развој имаат докажано дека
постои строга поврзаност помеѓу спот и фјучерс пазарот. Секој пазар има корисни
информации за движењето на цените на другиот пазар. Исто така е докажано дека фјучерс
договорите се главните иницијатори за таквата поврзаност на цените, остварувајќи ја
функцијата на одредување на цената. Друго истражување го има анализирано временскиот
лаг ( временско задоцнување) помеѓу овие два пазара во Кореа. Тука авторите Мин и Јан
докажуваат дека пазарот на фјучерси е побрз во однос на спот пазарот за 30-тина минути.
Дури после 30 минути ефеките од пазарот на фјучерси се пресликуваат во цените на спот
пазарот.2Третата функција на финансиските деривати во земјите во транзиција е
функцијата на стабилизација на цените.Воведување на пазарот на фјучерси во земјите
во транзиција овозможува поефикасен процес на приватно штедење. Знаеме дека еден од
основните проблеми во земјите во транзиција е ценовната нестабилност и појава на
2

види повеќе во “ A survey in emerging derivatives markets”-Donald Lien и Mei Zhang ,2008
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инфлаторни движења. Со осигурување од ценовните загуби и како резултат на
предходната функција (одредување на цената), пазарот на фјучерси го зголемува
штедењето на финансиски средства , што е основна причина за стабилизација на цените и
стопирање на проинфлаторните движења. Основна претпоставка за извршување на оваа
функција на финансиските деривати е постоење на конкурентен пазар. Доколку пазарот го
карактеризираат неконкурентни односи , тогаш воведувањето на финансиските деривати ,
може да ги стимулира големите производители да манипулираат со цените на производите
преку одлуки за производство и продажба и со тоа да ја зголемат осцилаторноста на
движењето на цените на спот пазарот , воедно зголемувајќи ги и ризиците.
Иако многу емпириски модели предвидуваат дека дериватите би требало да
имаат стабилизирачки ефект , сепак постојат и одредени емпириски истражувања и
анализи кои го тврдат спротивното. Генерална емпириска оценка е дека финансиските
деривати , особено фјучерсите, го помагаат процесот на стабилизирање на цените и
подобрување на ликвидноста на спот пазарите. Сепак , мал број на емпириски потврди ,
тврдат дека финансиските деривати немаат никаков стабилизирачки ефект врз спот
пазарите и дека стабилноста на овие пазари зависи исклучиво од движењата во самите
спот пазари.
2. Пазарот на финансиски деривати во Азија
Пазарот на деривати во азија денеска представува една третина од вкупниот
светски пазар на деривати , учеството на тргување со деривати на акции изнесува над 40
% од вкупното светско трување. Во Кореа се наоѓа најголемата светска берза на
финансиски деривати , Индија е земја со берза на деривати која се развива со огромна
брзина

,

додека

Тајланд

и

Филипини

сеуште

немаат

развиено

сопствени

берзи.Финансиските деривати дополнително го развиваат пазарот на капитал во азија и ги
прават финансиските пазари поконкурентни и поатрактивни. Основа за брзиот развој на
финансиските деривати во азија се постоечката добра пазарна регулација, солиден степен
на слобода на пазарниот систем, следењето на западните развиени земји и успешното
водење на процесот на управување со ризиците во сите компании.
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Петте основни дериватни производи во Азија се:3
1.Девизни деривати .Овие финансиски деривати како основна актива ги
користат странските валути на развиените земји и истите се користат за обезбедување од
девизните ризици.Истите се тргуваат најчесто во Сингапур.
2.Деривати на каматни стапки.Овие финансиски деривати зафаќаат само 5 %
од вкупниот пазар на деривати во Азија и имаат тенденција на стагнација во
иднина.Истите се тргуваат најчесто во Токио и Сингапур.
3.Деривати на акции бележат најбрз развој во последно време во
Азија.Фјучсите на индекси и опциите се најчесто употребувани финансиски деривати во
овие пазари со големо учество на разни институционални инеститори од Азија и
странство.Повеќе од 44 % од вкупното тргување со овие инструменти се одвива во Азија.
4.Деривати на производи имаат долга историја во Азија. Тука на прво место
спаѓаат фјучерсите на соја , житни растенија , масло и злато.
5.Кредитни деривати.Овие финансиски деривати многу брзо се развиваат во
последните неколку години во Азија. Најчесто се користат кредитните своп аранжмани.
Се проценува дека 10 % од вкупниот пазар на кредитни деривати се одвива токму во овие
пазари.
Официјалните берзи во Азија можат да се поделат во три класи и тоа:
-берзи од прва класа(берзите во Австралија ,Хонг Конг и Сингапур )
-берзи од втора класа(берзите во Кореа , Индија и Кина)
-берзи од трета класа(берзите во Тајланд , Индонезија и Филипини).

3
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Табела број 2. Најпознати берзи на деривати во Азија4
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,

Хонг

Конг

и

Сингапур

се

веќе

успешно

институционализирани и формирани берзи. Тие ,заедно со берзата во Токио се главните
азиски двигатели со најголема капитализација. Австралиската и берзата во Хонг Конг се
познати по тргувањето со фјучерси на каматни инструменти и фјучерси на акции , додека
берзата во Сингапур е позната по своите трансакции со евродоларските фјучерси.Берзата
во Хонг Конг порано била значајна по тгувањето со дериватите на производите , додека
денеска главно работи со деривати на акции.
Втората група на берзи се берзи кои имаат забележано најбрз развој.Тука
спаѓаат берзите во Кореа, Индија , Кина и Малезија.Кореанската берза е најголема берза
за тргување со фјучерси во светски рамки.Истата е составена од два дела и тоа кореанска
берза за акции ( фокусирана за деривати на акции ) и KOFEX ( за деривати со фиксни
приходи). Истата нуди 9 типови на дериватни прозиводи , ниски трансакциони трошоци и
многу напредна компјутерска технологија со тргување преку интеренет.
4
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Индија сака да ја употреби успешната кореанска приказна со фокусирање на
продажба на деривати на акции , иако како економија би требало повеќе да се фокусира на
купопродажба на деривати на производи и стоки. Кина порано имаше развиени берзи , но
економската криза од 90 тите години

влијаеше многу негативно на кинеската

економија , така што Кина мораше да затвори 27 од вкупно 30-те берзи кои постоеа. Така
за повторно заживување на тргувањето со финансиските деривати , Кина мора да ја
зголеми ликвидноста на пазарот на пари и да воведе пософистицирани методи за
управување со ризиците.
Малезија , веднаш после азиската криза , ги спои трите берзи во една позната
како берза за тргување со финансиски деривати. Предмет на тргување беа фјучерси на
производи и акции.
Берзите од третата класа имаат најмало учество во пазарот на финансиските
деривати во азија , но и понатаму представуваат значајни фактори и допринесуваат до
развој на пазарот на деривати.Азиската должничка криза од 1997 година има нанесено
сериозни финансиски штети и загуби во тие земји , кои значајно го намалија тргувањето
со дериватите. Тука спаѓаат Тајланд , Индонезија и Филипините.
Со цел да се развие пазарот на финансиски деривати, земјите во азија треба да
превземат низа на мерки како што се : зголемување на пазарната ликидност , солидни
сметководствени

методи

и

регулациони

стандарди

,

изградба

на

модерна

инфраструктура и намалување на даноците.5 Австралија , Хонг Конг , Индија , Јапонија
и Кореја ги имаат превемено потебните мерки и како резултат на тоа имаа развиени
пазари на финансиски деривати.Кина,Индонезија,Малезија и Филипините и понатаму
имаат големи пречки кои треба да ги премостат.
Иако кризата во азија има нанесено сериозни штети на финансиските пазари,
успешното менаџирање , стабилизација на валутите и потребата од развој повторни ја
вратија довербата во финансискиот систем, сепак е потребно да се нагласи дека развојот

5
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на пазарот на финансиски деривати сам по себе , носи одредени ризици и проблеми.
Постојат пет ризици кои треба да ги земе во предвид секој менаџер:6
-финансиските деривати можат да ги нарушат фиксните цени ,
-брзиот равој на финансиските деривати е темпирана бомба , која може да
експлодира секој момент,
-приватните банките можат да станат “магацини” на дериватите ,
-кредитниот ризикот на другата странка може да доведе до големи финансиски
загуби и
-огранизираното трување преку берзите е посигурно од неорганизираното
тргување преку пазарот преку шалтер.
2. Пазарот на финансиски деривати во Индија
Пазарот на финансиски деривати во Индија е од поново време , за разлика од
пазарот на акции. Истиот бележи многу брз развој. Во понатамошната анализа ќе го
споредиме развојот на пазарот на деривати во Индија со развојот на спот пазарот на
акции.Најчесто тргувани финансиски деривати се опциите издадени врз основа на акции
или индекс на акции.
Во Индија постои позитивна корелација помеѓу пазарот на опции и пазарот на
акции. Имено зголемувањето на опционите договори е правопропорционално со
зголемувањето на акциите и цената на акциите.
Во Индија пазарот на финансиски деривати доживеа експанзија во 2000 година
со воведувањето на фјучерсите на индексите на акции на

national stock exchange

(NSE).Taка во Јуни и Јули 2001 година беа воведени и опциите на акции и опциите на
индексите на акции.7 Со воведување на овие инструменти во 2001 година , доаѓа до замена
на стариот систем на тргување ( кој генерирал шпекулирање ) со нов систем на тргување.
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Вкупниот обем на тргување со финансиски деривати на националната берза во 2004 -05
година бил 556 билиони долари , што било за 19,54 % зголемување во однос на
предходната година. Исто така бројот на дериватни договори изнесувал 770172 билиони
во 2004 -05 година.8
Авторите Mayhef , Sarin Shastri развиваат модел за тестирање на поврзаноста
помеѓу пазарот на опции и пазарот на акции ,анализирајќи го конкретно индискиот пазар
и го формираат следното равенство:9
Yi = a + b1 SPi + b2 SRVi + b3 TVi + b4UNIEi + ei каде :
Yi е мерка за ликвидноста на опциите
SPi е цена на акцијата за средството i
SRVi е осцилаторност на акцијата за средството i
TVi е обемот на тргување со средството i
UNIEi е несигурноста на информациите добиени од фирмите
ei е коефициент на грешка.
Овој модел користи четири пазарни карактеристики на акциите , кои се користат
да ја објаснат ликвидноста на пазарот на опции.Како што може да се види од моделот ,
основна категорија која го определува движењето на пазарот на опциите е цената на
акцијата.

Тука

произлегува

дека

ликвидноста

на

пазарот

на

опции

е

правопропорционална со цената на акцијата. Оваа хипотетичка позитивна пропорција
помеѓу овие две категории е резултат на фактот што трансакциониот трошок на одредена
акција е растечка функција на нивото на цената на самата акција.
Втората релација помеѓу ликвидноста на опцијата и осцилаторноста на акцијата
повторно е правопропорционална. Бидејќи целта на хеџирањето е да се намали
осцилаторноста ( ризикот ) на основната актива т.е. акцијата , тогаш , ликвидноста на
инструментот за хеџирање ( т.е. опцијата ) треба да биде растечка функција на нивото на
волатилност или осцилаторност на основната актива ( т.е. акцијата ).
8

цитирано дело
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Третата релација ги поврзува ликвидноста на опцијата со обемот на тргувањето
со средството. Имено интересот за тргување со опциите е правопропорционален со
интересот со тргување со акциите. Самото зголемување на обемот на тргување со акции ,
генерира пораст на тргување со опции.
Последната поврзаност во формулата

сугерира дека придобивките од

тргувањето со опции треба да бидат поголеми за акции на фирми кои се наоѓаат во
окружување со несигурни и нецелосни информации. Ликвидноста на опциите во овој
случај , расне како резултат на тргување со акции користејќи приватни информации кои
не се достапни на сите фирми.
3. Заклучок
Врз основа на истражувањето можеме да заклучиме дека земјите во Азија, пред
се Кина и Индија значајно ги користат финансиските деривати во тргувањето на
финансиските пазари. Сепак, обемот и капитализацијата на пазарот на финансиски
деривати е значително под нивото на обемот и капитализацијата во западните земји ( во
прв ред САД и Велика Британија ). Бројни студии го имаат анализирано пазарот на
финансиски деривати во Азија од аспект на квалитативниот и квантитативниот состав и
сите имаат ист заклучок дека пазарот е адекватно капитализиран и има тенденција за
натамошен развој, при што е потребно истиот да биде контролиран од страна на некое
супервизионо тело со цел да се спречат можните злоупотреби и да се спречат идните
неасакани финансиски кризи во светот. Можеме исто така да заклучиме дека во Азија се
тргуваат различни финансиски деривати, односно, секоја земја си има посебен
финансиски систем со посебни финансиски деривати, при што е потребнио да настане
процес на унификација на финансиските сиситеми и формирање на голем регионален
центар за тргување со финансиски деривати, кој исто така ќе треба да биде и адекватно
контролиран и ефикасно менаџиран од страна на посебно тело.
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STRATEGIES FOR ACQUIRING THE COMPETITIVE ADVANTAGE IN TERMS OF
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Abstract

The process of globalization is not only connecting the states in every aspect, but also is
opening their markets to free flow of goods, capital and labor. The ability to cope with changes
in the contemporary environment and thereby to achieve appropriate performance, represent the
real challenge for the company. Strategic management should give an answer to the changing
environment. Competition in the dynamic environment requires organizations to adapt to new
business strategies in order to gain a competitive advantage. This means inevitable changes in all
of the organization's functions. Namely, the competitive strategy should contribute to achieving
the business goals: increase sales revenue, increase market share, gaining customers, increase
profitability etc.
Keywords: dynamic environment; strategic management; competitive advantage; strategies for
gaining competitive advantage
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Апстракт

Процесот на глобализација подразбира не само поврзување на државите од секој
аспект, туку и отворање на пазарите за слободен проток на производи, капитал и работна
сила. Способноста да се излезе на крај со промените во современото окружување, а при
тоа да се достигнат соодветни перформанси, претставува вистински предизвик за
претпријатието. Стратегискиот менаџмент треба да даде одговор на променливото
окружување. Конкуренцијата во динамичното окружување бара организациите да се
приспособат на нови бизнис стратегии заради остварување на конкурентска предност. Тоа
подразбира

неминовни

промени

во

сите

функции

на

органзиацијата.

Имено,

конкурентската стратегијата треба да придонесе во остварување на целите на
претпријатието: зголемување на приходите од продажбата, зголемување на пазарниот
удел, придобивање на купувачите, зголемување на профитабилноста итн.
Клучни зборови: динамично окружување; стратегиски менаџмент; конкурентска
предност; стратегии за стекнување на конкурентска предност
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1. Вовед
Процесот на глобализација подразбира не само поврзување на државите од секој
аспект, туку и отворање на пазарите за слободен проток на производи, капитал и работна
сила. Слободниот тек на производите, капиталот и работната сила ја заострува
конкуренцијата, што пак од својата страна придонесува кон подобрување на квалитетот.
Брзиот напредок на технологијата како и останатите фактори – чинители на динамичното
окружување создаваат услови за зголемување на степенот на конкуренција и таквиот
тренд се очекува да продолжи во иднина. Може да се каже дека претпријатијата се
принудени да работат во услови на хиперконкуренција.
Конкуренција се создава кога различни субјекти имаат иста цел и се
натпреваруваат меѓу себе за нејзиното остварување. За организациите тоа се купувачите,
снабдувачите, човечките ресурси, угледот.
Способноста да се излезе на крај со промените во современото окружување, а при
тоа да се достигнат соодветни перформанси, претставува вистински предизвик за
претпријатието. Бројни автори се занимаваат со оваа проблематика: кој е резултатот на
стратегискиот менаџмент, дали воопшто има ефект врз работењето на претпријатието итн.
Истражувањата даваат позитивен одговор.

Оние претпријатија кои го применуваат

стратегискиот менаџмент имаат повисоки перформанси во работењето.10
2. Стратегиски менаџмент во услови на динамично окружување
Се наметнува прашањето, што треба претпријатието да прави во едно динамично и
непредвидливо окружување за да опстане и работи успешно. Одговорот лежи во
стратегиското менаџирање. Стратегискиот менаџмент треба да даде одговор на
променливото окружување. Стратегискиот менаџмент е процес кој на претпријатието

10

Rothaermel T. E., Hitt A. M., Jobe A. L.,”Balancing Vertical Integration and Strategic Outsourcing: Effects on
Product Portfolio, Product Success and Firm Performance”, Staretgic Management Journal, novembar 2006. p.
1033 - 1056
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треба да му помогне да го одбере најсоодветниот тек на активностите кои ќе го доведат до
успешни резултати. Анализа на актуелната ситуација, спознавање на окружувањето со
сите негови влијателни фактори (конкуренти, соработници, економски трендови итн.),
креирање на стратегија која соодвествува на актуелната ситуација на пазарот,
реорганизација на интерните ресурси во служба на стратегиите, имплементација на
деловната стратегија, иновации во работењето, креирање на конкурентна предност итн.
претставува само дел од комплексниот процес на стратегиското менаџирање.
Пет фактори се од пресудно значење на опстанок на претпријатието во услови на
динамично окружување, а поврзани со стратегиското управување: 11 способност да се
антиципираат промените во окружувањето; способност за креативност и иновација; визија
на организацијата; корпоративна општествена одговорност и етика; организациско учење.
3. Конкурентска предност во диманично окружување
Конкурентска предност претставува особено обележје на оние организации кои
работат поуспешно од своите конкуренти. Доколку организацијата сака да создаде
конкурентска предност, пред сè мора да ги познава начините на стекнување на
конкурентска предност. Во „старата економија“ изворите на конкурентска предност се
наоѓале во ефитна работна сила, суровини, енергија, технологија, а подоцна во
автоматизација на производството. „Новата економија“ наметнува нови стандарди
конкурентска предност. Во „новата економија“ организациите конкурентската предност ја
бараат во примена на софистицирана технологија, иновации и знаење. Во „новата
економија“ организацијата, својата конкурентска прендост може да ја гради преку: 12

11

-

Бренд

-

Имиџ / идентитет на организацијата

-

Патенти

Ibid р. 57

12

D.Sundać, N. Švast, „Intelektualni kapital - temeljni čimbenik konkurentnosti poduzeća“, достапно на
http://eobrazovanje.mingorp.hr/UserDocsImages/Knjizica_intelektualni_kapital.pdf (06.04.2013)
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-

Стандарди и дизајн

-

Односи со потрошувачите

-

Односи со вработените

-

Односи со снабдувачите, соработниците итн.

Одредувањето на конкуренција на едно претпријатие може да се разгледува од
различни аспекти. Пред сé, од аспект на структурата на пазарот, интензитетот на
конкуренцијата е различен во различни индустриски гранки, а директно зависи од бројот
на продавачите/понудувачите на пазарот и диференцијацијата на производите. Имено,
интензитетот на конкуренцијата е најголем на пазарот на слободна конкуренција кој е и
најблиску до современата структура на пазарите во најголем број на индустриски гранки.
Од друг аспект, конкуренти се претпријатијата кои задоволуваат исти потреби на пазарот.
Интензитетот на конкуренција од овој аспект ќе зависи од тоа колку добро се разбрани
потребите на потрошувачите и до кој степен претпријатијата ги пресретнуваат тие
потреби. Од аспект на стратегиски групи, конкуренција се јавува меѓу претпријатија кои
во една индустриска гранка си конкурираат преку примена на слични стратегии, ресурси и
задоволување на потребите на иста целна група на потрошувачи. 13
Аспектот кој конкуренцијата го објаснува преку припадност на иста стратегиска
група

најблиску

ги

отсликува

директните

конкуренти

на

претпријатието.

За

претпријатието најважно е да ги согледа конкурентите во својата стратегиска група.
Интензитетот на конкуренцијата во овој случај ќе зависи од тоа колку претпријатијата ги
развиле своите конкурентски предности, како и од деловните стратегии кои ги
применуваат.
За најлесно објаснување на конкурентската предност, треба да се постават следните
прашања: што едно претпријатие го прави поуспешно од другите?; што е она што
претпријатието го прави „најуспешно“, „најугледно“, „најпрофитабилно“?. Секое
претпријатие треба да бара начин како да се издвои и да се разликува од своите
конкуренти. Она што едно претпријатие го прави поуспешно од другите претпријатија во
13

Porter E.M., “Competitive Strategy”, New York: Free Pres, 1980, p.26
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неговата индустриска гранка претставува конкурентска предност. Претпријатието
конкурентската предност може да ја стекне преку поседување на уникатни ресурси или
преку диференцирани способности (да ги задоволува потребите на потрошувачите на
различен начин од своите конкуренти). Издвојување на конкурентска предност значи
стекнување на првенство пред другите претпријатија во очите на потрошувачите, во иста
индустриска гранка.
Конкуренцијата

во

динамичното

окружување

бара

организациите

да

се

приспособат на нови бизнис стратегии заради остварување на конкурентска предност. Тоа
подразбира неминовни промени во сите функции на органзиацијата, пред сè, функцијата
на менаџмент на човечки ресурси. Успешното работење на организацијата во голема мера
зависи од поддршката што одбраната стратегија ја добива од менаџментот на човечки
ресурси.
Организациите кои делуваат во турбулентно окружување имаат потреба од
менаџмент на човечки ресурси, особено во процесот на донесување на стратегиски
одлуки. Од друга страна стратешките способности брзо да се одговори на промените во
окружувањето зависат од организацискиот „know

how“ и заедничко делување на

човековиот капитал во насока на реализација на стратегиските одлуки како и остварување
на конкурентска предност. Наодите од истражувачите сугерираат дека приближно 20% од
профитабилноста на претпријатието може да се објасни како влијание на факторите во
индустријата, а 36% од отстапувањето во профитабилноста се препишуваат на
внатрешните фактори.14
Пазарните услови наметнуваат потреба од реорганизација и реструктуирање на
организациите, со што производствената функција го губи приматот, поради потребата од
развој на останатите функции во организацијата кој треба да бидат носители на
конкурентската предност – менаџмент, маркетинг, односи со клиенти итн. Во
литературата ваквата поврзаност на конкурентската предност со непроизводствените
функции во организацијата добива се поголем легитимитет. Џеј Барни во 1991 година го
14

http://www.kas.de/wf/doc/kas_12888-544-1-30.pdf (14.08.2013)
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пласира „погледот базиран на ресурси“, според кој конкурентноста е продукт на ресурсите
и способностите (вредни, ретки, неимитабилни, незаменливи) и се важен инпут во
креирањето на стратегијата. Тука се вбројуваат и човечките ресурси – вработените и
нивното регрутирање, обука, искуство, знаење, менаџерски вештини, процеси и
информации контролирани од претпријатието. Погледот базиран на ресурси дава теориска
рационалност зошто човечките ресурси може да имаат импликации во процесите на
формулирање и импликација на стратегијата.15
4. Современи стратегии за стекнување на конкурентска предност во динамично
окружување
Современиот пристап кон стратегиите за стекнување на конкурентска предност
дава една појасна и логична основа за работење на претпријатието. Сепак во практиката се
уште преовладува традиционалниот пристап при креирање на конкурентската предност.
Современи стратегии за стекнување на конкурентска предност се:16
-

Интегрирана стратегија на ниски трошоци и диференцијација

-

Минцбергови генерички стратегии

Според

современиот

пристап,

за

стекнување

на

конкурентска

предност

претпријатието не е принудено да одбере меѓу стратегијата на водство во трошоците и
стратегијата на диференцијација. Примената на едната стратегија не ја исклучува
можноста за истовремена примена на другата стратегија за стекнување на конкурентската
предност. Одредени истражувања покажале дека едно претпријатие може успешно да ги
применува и двете стратегии во своето работење, односно претпријатието може да
применува интегрирана стратегија на ниски трошоци и диференцијација на производите.17

15

Ibidem

16

Ibid р.218-220

17

Hill L.W.C., JОНЕs R.G., “Strategic Management Theory” 3-rd Edition, Boston: Houghton Mifflin Company, 1995,
р. 178 - 179
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Примена на оваа интегрирана стратегија не е воопшто лесна работа за претпријатието.
Имено оваа стратегија е применлива за претпријатијата кои своето работење го засноваат
на технологија. Користењето на современите технологии овозможува постигнување на
висок степен на диференцијација на производите, но и одржување на трошоците на ниско
ниво.
Во современите стратегии за стекнување на конкурентска предност се вбројуваат и
Минцберговите генерички стратегии. Земајќи го предвид комплексното окружување,
Минцберг ги наведува следните стратегии за стекнување на конкурентска предност:18
-

Стратегија на диференцијација врз основа на цена

-

Стратегија на диференцијација врз основа на маркетинг имиџ

-

Стратегија на диференцијација врз основа на дизајн на производот

-

Стратегија на диференцијација врз основа на квалитетот на производот

-

Стратегија на диференцијација врз основа на сервис (поддршка) на производот

-

Стратегија на недиференцијација

Стратегијата на диференцијација врз основа на цена, подразбира стекнување на
конкурентска предност преку нудење на производите по најниски цени на пазарот. Оваа
стратегија претставува модификација на Портеровата стратегија на водство во трошоците.
Конкурентската предност, според Минцберг, не се стекнува само преку поседување на
најниски трошоци на производство, туку производите треба да се нудат по најниски цени
во однос на конкурентите.
Стратегијата на диференцијација врз основа на маркетинг имиџ подразбира
стекнување на конкурентска предност преку креирање на соодветен имиџ на
претпријатието.

Имиџот

претставува

начин

на

кој

купувачите

го

доживуваат

претпријатието односно производите.
Според стратегијата на диференцијација врз основа на дизајн на производите,
конкурентска предност може да се стекне преку нудење на производи со специфични

18

Coulter M. “Strategic management in action”, 4-th edition, Pearson Education, Inc., 2008, New Jersey
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карактеристики и дизајн. Оние претпријатија кои ја применуваат оваа стратегија најчесто
нудат широк асортиман на производи со диференцирани карактеристики.
Стратегијата на диференцирање на производите врз основа на квалитет во фокусот
го става квалитетот на производите. Претпријатието стекнува конкурентска предност на
пазарот преку нудење на супериорен квалитет во однос на неговите конкуренти.
Стратегијата на диференцијација врз основа на сервис (поддршка) на производот
подразбира нудење на пакт услуги за одржување и сервисирање на производите и на тој
начин стекнување на конкурентска предност.
Стратегијата на недиференцијација се однесува на претпријатија кои немаат основа
за диференцирање. Во тој случај најчесто се применува стратегијата на аналитичар,
односно имитатор.
Минцберговите стратегии имаат смисла особено во услови на динамично
конкурентно окружување. Сепак во практиката, сè уште популарни се Портеровите
генерички стратегии.
5. Нови стратегии за постигнување и зачувување на конкурентска предност
Доминацијата на пазарот на претпријатието потекнува од неговата конкурентска
предност. Создавање на конкурентската предност е тешка задача, но зачувување на
пазарната доминација е уште потешка во услови на динамично и променливо окружување.
Ричард Давени мисли дека постојат пет начина за одржување на пазарната доминација: 19

19

-

Стратегија на осигурување

-

Стратегија на разделување

-

Стратегија на заградување

-

Стратегија на освојување на јуриш

-

Стратегија на преуредување

D’Aveni A.R., “Leaders of the Pack”, Wall Street Journal, 3-4 март 2007, р. R9
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Стратегијата на осигурување на пазарната доминација се однесува на поставување
на бариери кои го спречуваат влегувањето на конкурентите на пазарот.
Стратегијата на разделување подразбира преќутно создавање на алијанси и
поделба на пазарот помеѓу конкурентите. Тоа овозможува конкурентите да опслужуваат
различни пазари, односно различни пазарни сегменти и на тој начин да го избегнат
конфликтот на интереси на пазарот.
Со стратегијата на заградување, претпријатието ги заградува конкурентите односно
ги ограничува на нивните веќе избрани стратегии. На тој начин, претпријатието ги држи
конкурентите под контрола.
Стратегијата на освојување на јуриш се однесува на уништување на упориштата на
конкурентите преку пробивање, обиколување или неутрализација на поставените бариери
за влез на пазарот.
Стратегијата на преуредување претставува стратегија на менување на големината
(границите) и структурата на организацијата поради одредени потреби кои произлегуваат
од потребите на пазарот.
Џејмс Брајан Квин тврди дека ефективните стратегии зависат повеќе од развојот и
ангажирањето на интелектуалните ресурси отколку од менаџментот на физичкиот
капитал. Успешните претпријатија Квин ги нарекува „интелигентни претпријатија“ кои
инвестираат во интелектуални и специјализирани вештини на високо мотивирани и добри
луѓе, засилени од најдобрите практики на човечките ресурси.20
6. Заклучок
Динамичните промени во окружувањето наметнуваат зголемена потреба од
флексибилност, прилагодување на претпријатијата како основен предуслов за опстанок.
Актуелната состојба во окружувањето е резултат на напредокот на техниката и
технологијата, што од своја страна пак повлекува и економски, социјални и културни

20

http://www.kas.de/wf/doc/kas_12888-544-1-30.pdf (14.08.2013)
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промени. Процесот на глобализација и отворање на пазарите ја заостри конкуренцијата.
Борбата за купувачи стана безмилосна.
Оттука се наметна и потребата од стратегиско планирање и стратегиско
управување на претпријатијата како единствен начин да се одговори на современото
окружување. Претпријатијата не смеат да дозволат да бидат затечени од новонастанатата
ситуација. Потребно е нивно планско реагирање преку преземање на однапред планирани
акции, врз основа на претходна анализа и проценка на самата ситуација на пазарот и
окружувањето. Преку стратегиското планирање и управување, претпријатието настојува
да го намали влијанието на промените во окружувањето во своето поле на работење.
Стратегиското управување (менаџирање) му овозможува на претпријатието да се соочи со
т.н. шокови на иднината, кои претставуваат брзи и нагли промени кои ја надминуваат
индивидуалната способност за адаптација.
При формулирање и имплементација на стратегијата треба да се има предвид дека
стратегијата нема да биде ефективна засекогаш. Со промена на надворешните, па и
внатрешните услови, со текот на времето ќе се наметне потреба од преиспитување на
нејзината ефикасност и ефективност, а со тоа и потреба од модификации или целосна
промена на стратегијата.
Имено, конкурентската стратегијата треба да придонесе во остварување на целите
на претпријатието: зголемување на приходите од продажбата, зголемување на пазарниот
удел, придобивање на купувачите, зголемување на профитабилноста итн. Ефективноста на
конкурентската стратегија може да се измери преку различни показатели (на пример, дали
се зголемила продажбата извесно време по примена на стратегијата, дали се зголемил
приходот, пазарниот удел и сл.). При евалуација на ефективноста на конкурентската
стратегија, од особено значење е да одреди што точно се случило и кои се причините за
тоа по примена на стратегијата. Доколку евалуацијата покаже дека стратегијата не ги
исполнила очекуваните резултати, или пак условите на пазарот драстично се промениле
од моментот на нејзината имплементација па веќе не е ефикасна, претпријатието може да
пристапи кон одредени промени (модификации на стратегијата).
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Конкуренцијата меѓу претпријатијата на пазарот понекогаш наликува на вистинска
војна. При тоа менаџерите се главни фигури кои ги влечат клучните потези преку
донесување на стратегиски одлуки. Познатиот кинески воен стратег Сун-Цу, во своето
дело „Уметност на војувањето“ дава корисни совети за воени стратегии, а кои би можеле
да најдат примена и на современиот пазар:21
-

Не започнувајте го она што не треба да се започне

-

Она што е невозможно е навистина невозможно

-

Нападнете го она што не е под одбрана

-

Ако не сте во состојба да напаѓате, бранете се

-

Илузијата создава конфузија

-

Бидете непредвидливи

-

Наместо да претпоставувате дека нема да ве нападнат, позиционирајте се така
што да не можат да ве нападнат

-

Неподготвените лесно се поразуваат

-

„Незнајковците“ лесно се надмудруваат

-

Не предизвикувајте први, доколку не сте сигурно дека ќе победите

-

Не влегувајте во борба доколку не сте решени дека ќе победите

Секоја организациска промена не е лесна за спроведување, но во одредени случаи
таа претставува најдобро можно решение во корист на организацијата.
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Abstract

Traditionally established gender matrix of male and female roles, the dominant role of
men on one side and the inferior position of women on the other hand, and the social perception
of the legitimacy of the power of men, determines the position of women in the family and
family life. The legislation in Macedonia, in recent times, define different forms of domestic
violence, including: physical, psychological, sexual and economic violence. The essence of
economic violence is creating economic dependence of the victim with the acts that limit or
prevent the dispose with a personal income and financial resources. The specific objective of this
paper refers is to determining the economic aspects of violence in families, as least recognized
and highlighted type of violence against women. An accent is placed on the views of women (as
the most frequent victims) in the municipality of Kumanovo, and due to the sensitivity of the
topic, the conclusions are determined indirectly, through their view of various factors and forms
of behavior that have a certain importance for determining on the aspects of the researched
phenomenon. Generally, we can conclude that the economic control and dependence is highly
expressed among Albanian and Roma women, older women and the larger families, as well as
women without education.
Keywords: domestic violence; women; economic violence
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Апстракт

Традиционално воспоставената родова матрица на машки и женски улоги,
доминантната улога на мажот на една страна и инфериорната положба на жената на друга
страна, како и општествената перцепција за легитимноста на моќта на мажите, ја
определува положбата на жената во семејството и семејното живеење. Легислативата во
Република Македонија во поново време ги дефинира различните облици на семејно
насилство, меѓу кои: телесното/физичкото, психичкото, сексуалното и економското
насилство. Суштината на економското насилство е создавање економска зависност на
жртвата со постапки со кои се врши ограничување или спречување во располагање со
лични приходи и финансиски средства.
Конкретната цел на трудов се однесува на утврдување на аспекти на економското
насилство во семејствата, како најмалку препознаен и потенциран тип на насилство над
жените. Акцент е ставен на ставовите на жените (како најчести жртви) во Општина
Куманово, а поради сензитивноста на темата, заклучоците се утврдени посредно, преку
нивниот поглед на различни фактори и форми на однесување кои имаат определено
значење за утврдување на аспектите на истражуваната појава. Генерално може да се
констатира дека економската контрола и зависност е силно изразена кај Албанките и
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Ромките, кај повозрасните и жените од побројните семејства, како и кај жените без
образование.
Клучни зборови: семејно насилство; жени; економско насилство
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1. Вовед
Во суштината на насилничкото однесување во семејството лежат историски
профилираните нееднакви односи за сфаќањето на моќта меѓу мажот и жената.
Патријархалната матрица на уредување на семејните односи, односно доминантниот
модел за поделба на улогите во семејството со децении и векови е присутен на овие
простори. Традиционално воспоставената родова матрица на машки и женски улоги,
доминантната улога на мажот на една страна и инфериорната положба на жената на друга
страна, како и општествената перцепција за легитимноста на моќта на мажите, ја
определува положбата на жената во семејството и семејното живеење. Ваквиот тип на
семејната заедница ја фокусира улогата на жената/мајката во куќните работи и
подигањето и развојот на децата, односно неплатената работа. Семејната улога на
мажот/таткото е да работи, обезбеди економска сигурност и да донесува одлуки, значајни
за семејството.
Во ваков контекст, може да се нотира дека историското прифаќање на семејното
насилство (во сите облици) и ставањето во контекст на „приватна работа“, е
детерминирано од економските и културните вредности кои ги профилираат односите на
доминација и субординација во семејството.
Сепак, проблемот на семејното насилство во Република Македонија го губи
карактерот на табуизирана тема во семејството со измената во националната легислатива,
Законот за семејство и во Кривичниот законик од 2004 година, кога за прв пат
експлицитно се инкриминира семејното насилство. Со напуштање на гледиштето дека
семејното насилство е примарно приватна работа, се зацврстува ставот дека семејното
насилство мора да се дефинира и да се сфати не само како закана за поединечните жртви,
туку, исто така, и како закана за општеството. (МТСП 2012, 1-2)
Така, Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство (Службен весник
на РМ, бр. 138) во член 3 го дефинира семејното насилство како „малтретирање,
навредување, загрозување на сигурноста, телесно повредување, полово или друго
психолошко, физичко или економско насилство со кое се предизвикува чувство на
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несигурност, загрозување или страв, вклучувајќи и закани за такви дејствија, спрема
брачен другар, родителите или децата или други лица кои живеат во брачна или
вонбрачна заедница или заедничко домаќинство, како и спрема сегашен или поранешен
брачен другар, вонбрачен партнер или лица кои имаат заедничко дете или се наоѓаат во
блиски лични односи, без оглед дали сторителот го дели или го делел истото живеалиште
со жртвата или не“.
Истиот Закон ги дефинира и различните облици на семејно насилство (чл.4 од
Законот за превенција од семејно насилство - Службен весник на РМ, бр. 138), меѓу кои:
- телесно/физичко насилство, е секое дејствие на примена на физичка сила или дејствие со
кое се нарушува здравјето на жртвата;
- психичко насилство, е секое дејствие кое предизвикува чувство на страв, загрозеност,
вознемиреност или повреда на достоинството и итегритетот на жртвата;
-сексуално насилство, е секое дејствие на сексуален акт и сексуално вознемирување врз
лице без дадена согласност;
- економско насилство, е секое дејствие на ограничување или спречување во располагање
со лични приходи и финансиски средства, за одржување на заедничкото домаќинство и за
грижа на детето, со што се предизвикува економска зависност на жртвата;
Податоците од релевантни институции во Република Македонија, укажуваат дека
главно, жртви на семејното насилство се жените, а сторители - мажите. Така во
националното истражување за семејно насилство во 2012 год. на УНДП, се посочува дека
во Македонија 60 проценти од жртвите на семејно насилство се женски лица на возраст
меѓу 30 и 64 години. (наведено според МТСП, Национална стратегија за спречување и
заштита од семејно насилство 2012-2015, стр. 5-6)
Од тука, јасно се гледа дека семејното насилство е феномен кој најчесто ги
погодува жените. Според Истанбулската Конвенција, „насилство врз жените“ се разбира
како кршење на човековите права и форма на дискриминација врз жените и ги означува
сите акти на родово засновано насилство коишто доведуваат или веројатно ќе доведат до
физичка, сексуална, психичка или економска повреда или страдање на жените,
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вклучувајќи и закани за такви акти, изнуда или произволно лишување од слобода, без
оглед дали се случуваат во јавниот или приватниот живот. (Мирчева 2014, 13)
2. Методолошки пристап
Конкретната цел на трудов се однесува на утврдување на аспекти на економското
насилство во семејствата, како најмалку препознаен и потенциран тип на насилство над
жените. Акцент е ставен на ставовите на жените во Општина Куманово (како најчести
жртви), а поради сензитивноста на темата, заклучоците се утврдени посредно, преку
нивниот поглед на различни фактори и форми на однесување кои имаат определено
значење за утврдување на аспектите на истражуваната појава. Притоа, преку вкрстување
на одговорите и длабинска анализа е правена паралела на ставовите во однос на етничката
припадност, степенот на образование, бројноста на семејството, возраста на жените и сл.
За потребите на трудов е искористена анкета правена од авторот Младеновски во
2016 год. за потребите на една поголема истражувачка студија „Перцепции за семејното
насилство: фокус на насилството врз жените во Општина Куманово“. Централна
методолошка техника во истражувањето беше анкетирање со теренски пристап „лице в
лице“, а истражувачкиот примерок се состоеше од 300 полнолетни жени од Општина
Куманово. Истиот беше избран врз основа на синтагмата “случаен избор”, со тоа што се
водеше сметка за соодветна распределба според возраста (над 18 год.) етничката
припадност и образовното ниво на испитаничките. Големината и структуираноста на
примерокот гарантира солидно ниво на веродостојност и репрезентативност на
податоците, односно нуди коректна представа за ставовите на жените од Општина
Куманово во поглед на економското насилство, од каде може да се согледаат и
генералните состојби на овој план.
Прашањата беа микс од затворен и полуотворен тип за да се обезбеди исцрпност на
сите можни одговори, а во исто време и да може да се спроведе статистичка анализа.
Собраните искуствени податоци од анкетата беа подложени на статистичка анализа
со помош на SPSS статистичката програма. Притоа беа користени дескриптивните
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параметри (дистрибуција на фрекфенции, определување на проценти), а истражувачките
резултати се визуелно презентирани во трудов со табели и графикони.
3. Резултати и дискусија
Дали жената умее да располага со финансии? Најголем број на испитанички
сметаат дека контролата на финансиите не треба да ја има исклучиво мажот (скоро 3/4).
Сепак, Табелата бр.1 открива дека секоја осма жена смета дека мажот треба да ги
контролира семејните финансии, додека дополнително, секоја седма жена се двоуми околу
ова прашање.
Табела бр.1 Контрола на семејниот буџет треба ја има мажот
Frequency

Percent

Valid Percent

да

37

12,3

12,4

не сум сигурна

47

15,7

15,7

не

215

71,7

71,9

Total

299

99,7

100,0

System

1

,3

300

100,0

Valid

Missing
Total

Вкрстувањето на одговорите открива големи разлики во ставовите на жените во однос на
повеќе параметри. Така, Табела бр.2 открива дека жените од албанска и, особено од
ромска етничка припадност многу повеќе од другите сметаат дека контролата над
семејниот буџет треба да биде во рацете на - мажот.
Табела бр.2 Контрола на семејниот буџет треба ја има мажот (етничка структура)
не сум

Етн.

Македонка

Count

97

да

сигурна

не

Total

7

18

155

180
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припадност

% within

3,9%

10,0%

86,1%

100,0%

Count

21

28

42

91

% within

23,1%

30,8%

46,2%

100,0%

Count

1

0

12

13

% within

7,7%

,0%

92,3%

100,0%

Count

8

1

5

14

% within

57,1%

7,1%

35,7%

100,0%

Count

0

0

1

1

% within

,0%

,0%

Count

37

47

215

299

% within

12,4%

15,7%

71,9%

100,0%

Етн.припадност
Албанка

Етн.припадност
Србинка

Етн.припадност
Ромка

Етн.припадност
Турчинка

100,0% 100,0%

Етн.припадност
Total

Етн.припадност

Бројноста на членовите во семејството асоцира на одредени разлики. Имено, жените од
побројните семејства (особено со 7 и повеќе членови) четирикратно повеќе од жените од
нуклеарните семејства сметаат дека мажот е тој кој треба да се грижи за трошењето на
парите (Табела бр.3). Тоа веројатно укажува на присутноста на традиционалните родови
улоги во традиционално поголемите семејства, односно семејствата со поголем број на
деца и членови на поширокото семејство кои живеат заедно.
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Табела бр.3 Контрола на семејниот буџет треба ја има мажот (структура според бројноста
на членовите)
не сум
да

сигурна

не

Total

Count

15

21

132

168

членови во

% within

8,9%

12,5%

семејство

Број.членови.во.семејст

Број на

до 4

78,6% 100,0
%

во
5-6

Count

12

20

% within

12,9%

21,5%

61

93

65,6% 100,0

Број.членови.во.семејст

%

во
7 и повеќе

Count

7

1

% within

36,8%

5,3%

11

19

57,9% 100,0

Број.членови.во.семејст

%

во
Total

Count

34

42

% within

12,1%

15,0%

204

280

72,9% 100,0

Број.членови.во.семејст

%

во

Образовниот степен е голем фактор на влијание кога е во прашање контролата над парите
во семејството. Имено, дури 3/4 од жените без образование сметаат дека домашниот буџет
треба да го контролира мажот, став со кој не се сложува ниту една жена магистер или
доктор на науки. (Табела бр.4). Поточно, колку е повисок образовниот степен на жените,
толку е пониска подршката на ставот за контрола на семејните финансии од мажот.
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Табела бр.4 Контрола на семејниот буџет треба ја има мажот (образовна структура)
не сум

Образование

без

да

сигурна

не

Total

Count

9

2

1

12

% within

75,0%

16,7%

8,3%

100,0%

Count

11

5

13

29

% within

37,9%

17,2%

44,8%

100,0%

Count

8

21

112

141

% within

5,7%

14,9%

79,4%

100,0%

Count

7

13

80

100

% within

7,0%

13,0%

80,0%

100,0%

Count

0

0

6

6

% within

,0%

,0%

100,0%

100,0%

Count

35

41

212

288

% within

12,2%

14,2%

73,6%

100,0%

Образование
основно

Образование
средно

Образование
више/високо

Образование
м-р, д-р

Образование
Total

Образование

Иако сме сведоци, особено во последниве неколку децении, на масовно вклучување на
жените на пазарот на трудот, сепак за да тоа се случи - голем дел од жените (37,6%) би
морале да побараат дозвола од мажот. Тоа значи дека од добрата волја на мажот би
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зависела професионалната кариера на жената, нешто со што 45,3% жени сепак не се
сложуваат. (Табела бр.5).
Табела бр.5 Жената смее да работи само со дозвола од мажот
Cumulative
Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

да

112

37,3

37,6

37,6

не сум сигурна

51

17,0

17,1

54,7

не

135

45,0

45,3

100,0

Total

298

99,3

100,0

System

2

,7

300

100,0

Valid

Missing
Total

Длабинската анализа открива дека извесни разлики постојат помеѓу ставовите на
помладите во однос на повозрасните жени. Имено, Табелата бр. 6 имплицира дека
помладите жени, особено на возраст меѓу 18 и 30 год. помалку сметаат дека прашањето за
работа на жената е прашање за кое мора да се бара дозвола од мажот, во однос на
повозрасните жени. Понатаму, речиси секоја втора жена над 50 год. смета дека дозволата
од мажот е неопходна за да жената може да се вработи. Може да се каже дека постои
правопропорционален однос помеѓу возраста и подршката на овој, стереотипен став.
Табела бр.6 Жената смее да работи само со дозвола од мажот (старосна структура)

Возраст 18-30 г.

31-50 г.

51 г.+

да

не сум сигурна

не

Total

Count

23

12

40

75

% within Возраст

30,7%

16,0%

53,3%

100,0%

Count

66

34

73

173

% within Возраст

38,2%

19,7%

42,2%

100,0%

Count

23

5

22

50
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% within Возраст

46,0%

10,0%

44,0%

100,0%

Count

112

51

135

298

% within Возраст

37,6%

17,1%

45,3%

100,0%

Total

Повторно, етничката припадност влијае врз ставот на жената. Имено, дури 60% од
Албанките и речиси 80% од Ромките сметаат дека жената мора да побара дозвола од
својот сопруг доколку би сакала да работи надвор од дома. Овој процент е неколкукратно
понизок кај Македонките и особено Србинките (и Турчинките), како што може да се
согледа од Табелата бр.7.
Табела бр.7 Жената смее да работи само со дозвола од мажот (етничка структура)
не сум

Етн.припадност Македонка

да

сигурна

не

Total

Count

44

29

106

179

% within

24,6%

16,2%

59,2%

100,0%

Count

55

22

14

91

% within

60,4%

24,2%

15,4%

100,0%

Count

2

0

11

13

% within

15,4%

,0%

84,6%

100,0%

Count

11

0

3

14

% within

78,6%

,0%

21,4%

100,0%

0

0

1

1

Етн.припадност
Албанка

Етн.припадност
Србинка

Етн.припадност
Ромка

Етн.припадност
Турчинка

Count

102

International Journal of Recent Research in Arts and Sciences
ISSN: 1857-8128

% within

,0%

,0%

100,0% 100,0%

Count

112

51

135

298

% within

37,6%

17,1%

45,3%

100,0%

Етн.припадност
Total

Етн.припадност
И овде, образованието е еден од клучните фактори на влијание. Имено, според податоците
од Табелата бр.8, 83,3% од жените без образование сметаат дека работењето на жената
зависи од добрата волја на сопругот, додека во ист процент жените со магистерска и
докторска диплома се спротивставуваат на ваквото тврдење.
Табела бр.8 Жената смее да работи само со дозвола од мажот (образовна структура)
не сум

Образование

без

да

сигурна

не

Total

Count

10

2

0

12

% within

83,3%

16,7%

,0%

100,0%

Count

22

2

5

29

% within

75,9%

6,9%

17,2%

100,0%

Count

48

19

73

140

% within

34,3%

13,6%

52,1%

100,0%

Count

26

23

51

100

% within

26,0%

23,0%

51,0%

100,0%

0

1

5

6

Образование
основно

Образование
средно

Образование
више/високо

Образование
м-р, д-р

Count
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% within

,0%

16,7%

83,3%

100,0%

Count

106

47

134

287

% within

36,9%

16,4%

46,7%

100,0%

Образование
Total

Образование

Секоја втора испитаничка би им кажала на своите родители, доколку би била изложена на
економско насилство, а само секоја седма би ја алармирала Полицијата за ваквата
ситуација. Графиконот бр.1 открива дека секоја осма жена никому не би пријавила дека е
жртва на економско насилство и генерално гледано, жените не бараат веројатно затоа што
не очекуваат институционална помош во случај на економско насилство.
Графикон бр.1 Пријавување на економско насилство
Г1 Дали некому би пријавиле доколку би биле жртва на економско насилство?
13.1

не, никому
3

да, во НВО

15.4

да, во Полиција
3

да, во ЦСР
да, на
пријатели/роднини

8.1
7.4

да, на деца

50

да, на родители
0

5

10

15

20

104

25

30

35

40

45

50

International Journal of Recent Research in Arts and Sciences
ISSN: 1857-8128

3. Заклучоци
Проучувањето на економското насилство над жената во семејството мора да се
согледа низ призма на севкупната, помалку или повеќе, патријархална матрица на
родовите односи во семејството и општеството. Од тука, препознаеноста и справувањето
со економското насилство е во тесна зависност со нивото на традиционалните норми кои
владеат во заедницата. Генерално може да се констатира дека економската контрола и
зависност е силно изразена кај Албанките и Ромките, кај повозрасните и жените од
побројните семејства, како и кај жените без образование. Имено, жените од албанска и
особено од ромска етничка припадност многу повеќе од другите сметаат дека контролата
над семејниот буџет треба да е во рацете на - мажот. Исто така жените од побројните
семејства сметаат дека мажот е тој кој треба да се грижи за трошењето на парите, а дури
3/4 од жените без образование сметаат дека домашниот буџет треба да го контролира
мажот.
Вклучување на жените на пазарот на трудот, според голем дел од жените (над 1/3)
би морало да се базира на „дозвола“ од мажот. Речиси секоја втора жена над 50 год. смета
дозволата од мажот е неопходна за да жената може да се вработи, а дури 3/5 од Албанките
и речиси 4/5 од Ромките сметаат работењето на жената зависи од добрата волја на својот
сопруг. Дури 4/5 од жените без образование сметаат дека вработувањето на жената е во
зависност од мажот и неговата „дозвола“, став дијаметрално спротивен од поедуцираните
жени.
Можe да се очекува минимално пријавување на случаи на економско насилство во
институциите, а родителите се прва инстанца на која жените би се пожалиле во случај на
економско насилство над нив.
5. Референци
[1] ЕСЕ (2012), Водич за психолошка помош и подршка на жртвите на семејно насилство

105

International Journal of Recent Research in Arts and Sciences
ISSN: 1857-8128

[2] Мирчева С (2014), Анализа на усогласеноста на законодавството на Република
Македонија со Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против
насилството врз жените и домашното насилство: Истанбулска конвенција
[3] Младеновски М (2016), Перцепции за семејното насилство: фокус на насилството врз
жените во Општина Куманово,Флоренс Најтингејл, Куманово
[4] Министерство за труд и социјална политика (2012), Национална стратегија за
спречување и заштита од семејно насилство 2012-2015
[5] Министерство за труд и социјална политика (2013), Стратегија за родова еднаквост
2013-2020
[6] Закон за превенција, спречување и заштита од семејно насилство (2014), Службен
весник на РМ, бр. 138
[7] Законот за семејство - пречистен текст (2014), Службен весник на РМ, бр. 153

106

International Journal of Recent Research in Arts and Sciences
ISSN: 1857-8128

THE IMPORTANCE OF MULTICULTURALISM AND INTERCULTURALISM IN
TERMS OF THE PSYCHOSOCIAL AND CULTURAL IDENTITY OF STUDENTS
FROM DIFFERENT CULTURES IN TRANSITIONAL SOCIETIES: A SUCCESSFUL
EXAMPLE FROM MACEDONIA
Katerina Nikolovska BAª, Miroslav Pendaroski PhDᵇ,
a

Center for Psychology, Psychotherapy, Counselling and Education,Skopje, Macedonia
b

MIT University, Faculty of Psychology, Macedonia
a

b

katerina.sovrsenkrug@gmail.com

m.pendaroski@yahoo.com ; miroslav.pendaroski@mit.edu.mk
Abstract

This scientific paper addresses the question of how the multiculturalism and the
intercultralism affect the development of the psychosocial identity of students originating from
different cultures, but studying together in a transitional society such as the Macedonian. In the
introduction the authors focus on the general classifications of the psychosocial and educational
specifics of the transitional societies, emphasizing the Macedonian example. In the following
chapters they elaborate the phenomena of the multiculturalism and the interculturalism easily
transferring to the topics of psychosocial and cultural identity of students from these
phenomena’s point of view. Throughout a detailed theoretical elaboration they very carefully
connect the subjects of multiculturalism and interculturalism as characteristics of the
Macedonian educational system and the way they influence the psychosocial and the cultural
identity of students that study in mixed cultural environment. Further, they focus on some
practical recommendations referring to the most recent literature for improving the intercultural
education in Macedonia with reference to the importance of the psychosocial and the cultural
identity of the students and their entire personality. Prior the conclusion, the authors state one
successful example from an international school in Macedonia as an evidence of the
recommendations for improving these segments of the educational system. At the end, the
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authors make some bold conclusions and give serious and specific suggestions about the subject
of this scientific work.
Keywords: Multiculturalism; Interculturalism; Psychosocial identity; Culture; Educational
system
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1. Culture
If we search for a definition for the term culture, which is consistent also in the words
intercultural and multicultural it would sound like this: “Total sum of insignia with which the
members of a particular community are mutually recognized, and which vary from the people
that are not a part from that community”. The Universal declaration of Cultural Diversity (2001)
defines the culture as: “A sum of distinctive spiritual, material, intelectual and emotional
templates of a community or a group of people, along with their art, literature, life stile, ways of
common life, system of values, traditions and beliefs”. From the point of view of social
cohesion, the culture is found between the individual and the colective identity. The culture
shapes the individual way of thinking, feeling, acting and belief. Giving a meaning to the culture,
it leads us to thinking and studying the relationships between the cultures. Being aware of the
cultural diversities among the people, we notice and aknowledge the existence of the cultural
diversity between us. Living in a community, in which the daily coexistence of multiple cultures
raises the question how the different cultures are integrated in the educational system,
respectively, how different cultures are integrated in the education system or how the teaching
curiculums are adapted to include the diversity of the cultures and, at the same time, to maintain
the uniqueness of individuals belonging to these cultures. The intercultural and multicultural
aspect of the education deals with this issue. The educational system has to take into
consideration the multicultural character of the society and aim to initiate and encourage the
interaction between the different cultures within. Given that the Republic of Macedonia for a
longer period is transitional society and at the same time is a real multicultural environment, in
its essence, represents a center of intercultural connection between the multicultural aspects
especially in terms of education. If we take into consideration what was stated above, that the
culture represents spiritual, material, intellectual and emotional difference between two
communities, thus different ways of living in these cultures, respectively, the people who belong
to that communities, it becomes clear that the interculturalism is actually a crossroad where the
most optimal junction of varieties is necessary. Macedonia, in terms of of educational system,
represents an example of multiculturalism as in national, religious, spiritual and in emotional
sense and is legitimized through recognition of all the different cultural groups in the country in
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any aspect of diversity in its constitution. Moreover, being a transitional country that is currently
struggling with the challenges of transitioning from one structure of society into another, its
educational system faces the need of the whole new system of revaluation of values on which
rested the old education system in terms of multiculturalism and change all attitudes and
perceptions of certain phenomena that require new postmodern age. But, these new needs would
not be satisfied unless we consider the change of this context strictly on the community level, in
general. Like Bergjaev says, the society has no persona, it’s a system composed of the
individual’s personalities that make it, which means that the individual, as such is a part of the
multiculturalism bearing with it the genetically and culturally passed on patterns of the culture it
belongs to, but on the other hand, presenting at the same time its original and idiosyncratic
personal meanings of the cultural archetypes woven into its collective unawareness. That would
mean that the individual can’t be excluded from the concept of multicultural point of view of the
educational system in modern times, on the other hand, it’s necessary for it to be central element
of this consideration. What does that mean? It means that we should start from the awareness of
both ends of the dimension multiculturalism, one that bears the distinctive cultural group identity
embedded in the respective member of the particular culture and the other comprised of personal
meanings and manifestations of that respective culture through authentic interpretation and
displaying by each single member of the culture. In that case, the starting aspect in change of the
educational system, in aspect of multiculturalism, and according to the new demands of the
contemporary transitional society will be based on the differential approach, that still will take
into consideration the influences from which comes the student and its implications on his
distinctive personal assembly. Therefrom, interculturalism as a consequence of multicultural
necessities in the educational system will come from real and authentic intersection of the group
and individual identity marks,

both the individual and the whole culture affecting his

idiosyncratic part. In order to achieve that, it is necessary to look further on one of the most
crucial aspect of cultural impact, embodied in the individuals personality, which is his
psychosocial identity. Graphically, this paradigm can be shown as in diagram 1.
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psychosocial
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identity

Psychosocial
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identity

Student’s
individual
identity

psychosocial
identity under
the influence of
the group
cultural
identity

Interculturalism

Diagram 1. Multiculturalism and Interculturalism

2. Multiculturalism and multicultural education

Multiculturalism is a simple and passive description of societal multiplicity. It says that a
certain society is diversified in every way: national, ethnic, gender, religious and social. It
doesn’t explain what the relations, between the people who live together in that society, are.
According to this definition, multicultural education would be the one that through learning
about other cultures tries to enable acceptance and tolerance to the same. Multicultural education
is a process that spreads around all aspects of educational training and organization as an
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instrument to ensure the highest level of academic achievements for all students. It’s of great
help the students to develop aware and positive self-concept and knowledge for different
histories and cultures. This type of education stands for believing that the pupils should be the
center of education and the learning process To accomplish this, schools need multicultural
educational staff willing and able to adjust to diversity. Multicultural education requires a
complete reform of schools in order to emphasize all aspects of the school community and
organization.
3. Interculturalism and intercultural education

Interculturalism, on the other hand, describes the situation in one society as diversified,
but at the same time implies interaction between the cultures, like it is said in the word. This
definition can be understood as dynamical process of information protocol between people of
different cultures in one society. To get the epithet of dynamical process, this definition implies
mutual respect and understanding, which cannot be achieved without constructive dialog.
Intercultural education aims to overcome the passiveness and to develop and encourage
liveliness in the multicultural society. Intercultural education is such, that above all, requires
from its participants to know themselves and their own culture, and then to get familiar with the
cultures around them. This kind of education is one challenging process which acknowledges,
respects and supports diversity and variety in all aspects of human life. That makes the pupils to
feel sensitive about the idea that the humans evolved in different ways, have different beliefs and
understandings of the world surrounding them and, at the same time, to understand that such
diversity makes them richer and more tolerant individuals. According to Uele, intercultural
education aims to promote better understanding of the culture in modern society, developing
ability among people belonging to different cultures, developing an attitude towards the cultural
difference in one society, bigger preparedness and openness towards people with different
cultural origins, but also recognizing the fundamental human rights which belong to every
human being. Interculturality is one dynamic concept that refers to evolving relationships
between different cultural groups. The interaction between different cultural groups happens in
multicultural societies. To strengthen the intercultural concept in one society, the educational
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system has to take the multicultural nature of one society and aim to strengthen the coexistence
and interaction between the different cultural groups. The difference in the terms intercultural
and multicultural is in the active and passive treating of the cultural diversity. The concept of
multiculturalism promotes, while the interculutralism creates possibilities of active interaction
for strengthening the awareness and the real needs and gains from this concept. Under the
intercultural education among the people there are skills and knowledge that encourage curiosity
and desire for knowing other cultures and thus the willingness to respect them. Educational
systems are of essential meaning to laying the foundations for lasting changes and
transformations in one society. Intercultural education teaches us to understand and respect
others, and to understand and respect ourselves as different from others. Intercultural educations
is not a subject nor a project which can be added in the educational program, but it’s a whole
concept which should be embedded and intertwine in the educational program and to represent a
way of thinking and acting. The aim of this kind of education is to actively include young
population in the process of rethinking, and not just understanding the world around them.
Researching other cultural identities offers ways of recognizing the similarities between the
cultures that may not be easily revealed or are not that obvious. This process of recognizing the
others requires self-reflection, confrontation and deconstruction of, sometimes, deeply ingrained
stereotypical attitudes. The purpose of intercultural educations would be to create one hybrid
educational program which constructs something new, some changed model of studying,
realizing, comprehending.
The European Union has developed a whole specter of programs that focus on
intercultural dialog or intercultural learning. Programs like Socrates, Leonardo in its educational
programs include intercultural dialog and intercultural learning. One of these programs is known
as European Youth Program.

4. Approaches to intercultural curriculum reform

Necessary instrument in every educational system is the educational curriculum. Intercultural
education cannot be only an “accessory” to the educational curriculum in one system. It should
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take interest in the learning environment as a whole, but with other dimensions of educational
processes, like education and training of teachers, educational curriculums, teaching language,
methods, interaction between the students and learning materials. All this can be done by
including various perspectives and votes or aspects in the educational system. It is being done or
should be done through integrated education. The word “integrated” literally means merging two
parts which make one a single functional whole. To integrate the cultures, it is good to know,
respect and understand each other. According to the concept of a well-structured, integrated
education are needed methods that focus on viewing students as individuals in general.
Educational curriculums are expected to contribute to tolerance and living in one multicultural
society. If the focus of the goals of intercultural educations is put on educational curriculum in
one educational system, then according to Benks (1999) there are four basic approaches to
reforming it.
1. Contribution is one of these approaches, which actually is minimal involvement of
intercultural education in the educational program. This approach is performed with
including certain books, authors, heroes or events in one culture’s history, but it does not
imply their systematical inclusion in the educational program.
2. Gaining access in which in the educational program are added contents, concepts, topics
and aspects from different cultures, but parallel with it is not changed the already existing
structure of the program. Although, with this approach topics from different cultures are
integrated, it does not result with changes in the student’s way of thinking.
3. Transformation is an approach with which the structure of educational program is
changed by students realizing the concepts, topics and problems from different cultural
aspects.
4. Social interaction is an approach which combines transformation and activities that are
inclined towards social changes. The students are not taught how to understand the
current social questions only theoretically , but also how to make something meaningful
about it (Benks, 1999)
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5. Intercultural stages of transformation of the curriculum and their
representation in the International Primary School "Nova”, Skopje,
Macedonia

The process of intercultural transformation can be easily noticed in the schools. Introducing
the cultural education represents a process which leads to gradual but important changes in every
aspect of life and work in the schools. Paul Gorski differentiates 6 phases in intercultural
transformation in schools:
1. Phase of lack of changes i.e. Status quo.
Educational curriculum remains unchanged. It sticks to the traditional form of inequality
and still supports and holds onto approaches typical for dominant and privileged society
groups.
This phase doesn’t consist at all in one international school in which the flow of different
cultures is constant, and with that the changes and adaptations of educational curriculum
are inevitable.
2. Phase of heroes and holidays.
In this phase the educational curriculum introduces small news and changes which are
connecting to many superficial specifications of other cultures, which are mostly based
on exaggerated generalizations and stereotypes. Example for this way of practicing
intercultural education is organizing “international food days” or “days of Hungarian
food” etc. This way of intercultural education is practiced in the international school
“Nova” in Macedonia. At every school year’s start is organized and held “International
week” in which the students are representing their cultures, and thus getting to know each
other. In the course of this week, every student represents its country and culture in
different ways. Mostly it’s through basic specifics of that culture, like typical food,
literature, games, dances etc. During this week the students discuss about different
cultures, ask questions, they explore their, but also the culture of their classmates. They
are also the first in integration of subjects like dance and arts where the students learn
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dances from different parts of the world and learn art techniques or get to know the art in
different cultures.
3. Phase of intercultural teaching and learning.
With this phase in the educational curriculum are introduced customs and aspects of other
cultures’ behavior from where the children come from, in order to understand how to
treat them. In “Nova” this phase is represented during the international week when even
the parents have the opportunity to come and present some custom from their culture. For
the remainder of the year, by learning literature from different authors and cultures, the
students have again the opportunity to meet the customs of different cultures, but also to
present something from their own, as long as it’s appropriate.
4. Phase of interpersonal relations
With this phase is being said that we are all different in a certain way. The school in the
curriculum includes news and activities which refers to perception of the differences
through nourishing the relations between members of different cultural identities. The
teachers are encouraged to learn more about the different cultures and to create
conditions in which the students will learn from one another constantly. In “Nova’s”
primary school program a new subject named Earth Trek is introduced. The students
learn through games and virtual travels through different countries and cultures about the
differences and similarities, but also about the delicacy of other cultures. Through these
activities they learn not only about the different culture, but also for themselves, for their
level of tolerance and acceptance, the curiosity for the world around them and thirst for
different cultures.
5. Phase of selective intercultural education
The school implements novelties which pertaining to recognition of inequalities and
injustices in various aspects of education, but so that such issues are only engaged in
temporary and, through special school projects. For example, the school organizes
meetings on local community level (municipality), where actual problems will be
discussed, or execute a project, which aims to encourage the interaction between the
people from different cultures in the society.
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The educational curriculum is one of the key factors for any kind of reforms which may
happen in the educational system. The curriculum in one international school is in any case more
flexible and more open to changes and integration of intercultural education. The environment
in one international school is such that is inevitable to neglect multiculturalism, and thus change
and model the curriculum.
6. Conclusion

The main purpose of intercultural education is to cause visible significant change in the
educational system according to the multi-ethnical and multicultural reality in the country in
which that educational system is implemented. Integration of different cultural aspects in the
educational system is important factor for persistence of cohesion in one society. The more
integrated approach in the education will help for deeper and more substantial understanding of
the elements that make up a multicultural society but also what it takes to make it more stable
and coherent. The reforms in the educational curriculum should insist to expand the traditional
curriculum contents which are mostly monoethnic or Anglo-European (In USA) through
including multi-ethnical and global perspective. These reforms require active research from the
educators, as well as understanding and knowing the different cultural groups present in the
society and the educational system. The reforms include understanding the different learning
styles of all students caused by their cultural backgrounds, use of alternative strategies that will
help all students learn key concepts, principles and facts. To be skillful in achieving these
reforms, teachers need to develop pedagogical knowledge, skills and preparedness that will allow
them to adapt teaching methods or modifications to learn strategies in mixed cultural classes.
These reforms should occur only apply to international schools in the nature of things and the
middle classes are multicultural. Of great importance for the development of future generations
and developing a quality education system is the acceptance of multiculturalism and integration
of intercultural education although slowly, albeit step by step.
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Abstract

This article describes the impact of domestic violence on women’s mental health. This
impact cause a domino effect in the emotional sphere and the general psychological condition of
the victim. Post-traumatic stress, depression, anxiety, suicidality, panic attacks and substance
abuse as mental health problems, are often ignited by domestic violence. Oftentimes it’s very
difficult for the victim to deal with the emotional and psychological trauma. When the
psychological problems appears, prolonged exposure to traumatic events, makes the woman
even more vulnerable. Although mental problems do not occur in every woman who suffers from
domestic violence, the results of different research in this area are staggering. This article refers
to several pathways that connect domestic violence against woman with the effect on her mental
health. Understanding the pathways that connect domestic violence and woman’s mental health,
can lead to more successful insight in women’s psychological condition, and that is very good
opportunity for creating effective psychotherapeutic interventions to deal with consequences of
domestic violence against the woman.
Keywords: domestic violence; women; victim; mental health
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Абстракт

Овој труд ги опишува последиците од семејното насилство врз менталното здравје
на жената кои сами по себе предизвикуваат домино ефект во емоционалната сфера и
воопшто во психолошкото функционирање на жртвата. Пост трауматски стрес, депресија,
анксиозност, суицидност, панични напади и злоупотреба на супстанции како проблеми на
менталното здравје, често пати се разгорени од семејното насилство. Справувањето со
емоционалните и психолошките трауми, најчесто оди многу тешко за жртвата. Кога
жената појавува псхихолошки проблеми, продолженото изложување на трауматски
искуства, ја прави уште поранлива. Иако менталните проблеми не се јавуваат кај секоја
жена кој страда од семејно насилство, резултатите кои ги покажуваат различни
истражувања од оваа област се запрепастувачки.

Овој труд се однесува на неколку

патишта кои го поврзуваат семејното насилство врз жената со последиците врз нејзиното
ментално здравје. Разбирањето на патиштата кои ги поврзуваат семејното насилство и
менталното здравје на жената, може да доведат до поуспешно согледување на целосната
психолошка состојба на жената која страда од семејно насилство, а со тоа се создава
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можност за креирање на ефективни психотераписки интервенции за справување со
ваквите последици.
Клучни зборови: семејно насилство; жена; жртва; ментално здравје
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1. Вовед
Не постои општоприфатена дефиниција за семејно насилство. Американската
Асоцијација на Психолози го согледува семејното насилство како облик на злоставување
кое вклучува физичко, сексуално и психолошко малтретирање од страна на едно лице кое
е во интимна релација со друго лице, со цел да постигне надмоќност, контрола и
авторитет. Според декларацијата на Обединетите Нации од 1997 година, семејно
насилство се смета она насилство кое е извршено од страна на интимен партнер или друг
член на семејтвото и се манифестира преку физичко, сексуално, психолошко,
емоционално и економско насилство.
Семејното насилство не е нов проблем на денешницата, всушност тоа датира од пред
многу години, но се криело зад затворени врати. Кон крајот на седумдесеттите години на
минатиот век под влијание на најразлични движења за правата на жените, почнува
поотворено да се зборува за семејното насилство и се помалку се толерира насилното
однесување во семејството. Семејното насилство врз жената има свој историски тек. Со
тек на историјата и промена на културните вредности, почнало посериозно да се гледа на
проблемот на семејното насилство. Во седумдесетите години на минатиот век во САД
семејното насилство е прогласено за криминално дело. Пред седумдесетите години,
направени се некои минимални обиди за борба против семејното насилство, но реално, до
1974 година во САД не постоела ниту една социјална служба која ќе пружи помош за
жените жртви на семејно насилство. Тогаш се појавиле тајни шелтер центри формирани
од цивилното население, но жртвите на семејно насилство многу тешко дознавале за нив и
тешко се одлучувале да најдат засолниште во тие центри.
Насилството кон жените представува едно од најпрекршуваните човекови права, ја
негира еднаквоста на жената, нејзината сигурност, достоинството, самопочитта и правото
да ужива во основната слобода. Насилството кон жената е присутно во секоја земја, секоја
култура, независно е од економско-социјалната класа, степенот на образование, етничката
припадност и возраста. Покрај ова, кога насилството се случува во круг на семејството,
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злоупотребата останува простена, неискажана и приватна работа на жената, а неретко
останува “заглавена“ во пасивноста на правниот систем на државата.
Семејното насилство е многу комплексен социјален проблем кој остава огромни
последици и врз жената и на глобално општествено ниво. Се повеќе се прифаќа
размислувањето дека одредена земја не може да го постигне својот целосен потенцијал
доколку жената целосно не партиципира во општеството. Податоците за социјалните,
економските и здравствените трошоци на државата се доволна причина за сомневање дека
семејното насилство врз жената го поткопува човечкиот и економскиот развој на секоја
земја. Учеството на жените во сите социјални програми е клучна улога со цел да се
намали сиромаштијата и да се подобри општествениот живот во целина. Покрај овие
глобални последици, семејното насилство кон жената предизвикува далекусежни
последици на фисичко и психолошко ниво, а често пати имаат фатален исход –
завршуваат со траен инвалидитет или смрт на жената. Здравствени последици кои може да
се појават како последица на семејното насилство се следниве (WHO, 1997) :
а) Физички последици: повреда (од посекотина до повреда на внатрешни органи),
несакана бременост, гинеколошки проблеми, сексуално преносливи болести (вклучувајќи
ХИВ и СИДА), спонтан абортус, пелвична инфламаторна болест, хронична пелвична
болка, главоболки, траен инвалидитет, астма, синдром на нервозно дебело црево,
самоповредувачко однесување (пушење, употреба на дрога, конзумирање на алкохол,
незаштитен секс).
б) Последици по менталното здравје: депресија, страв, анксиозност, ниска самопочит,
сексуална дисфункција, проблеми со исхрана, опсесивно-компулсивно однесување,
агресивност, синдром на претепана жена (battered woman syndrome BWS), PTSD (post
traumatic stress disorder – пост трауматско растројство)
в) Фатални последици: убиство, самоубиство, смрт при породување, ХИВ и СИДА.
Овој труд е насочен кон разгледување на последиците кои семејното насилство ги
остава врз менталното здравје врз жената.

124

International Journal of Recent Research in Arts and Sciences
ISSN: 1857-8128

2. Поврзаноста на семејното насилство и менталното здравје на жената
Здравствените проблеми со кои се соочуваат жените жртви на семејно насилство
може да бидат од безопасни гребнатинки до тешки психолошки проблеми. Сексуалното
злоставување и силување може да донесе и несакана бременост која представува
потенцијална опасност доколку жената се одлучи на нелегален абортус (несоодветни
услови, понапредната бременост итн). При насилен сексуален однос, жената воопшто не е
во состојба да се заштити, нити пак да преговара со партнерот за заштита од несакана
бременост или од сексуално пренеслива болест. Жените кои биле тепани, подложени се на
силен стрес и психолошки последици кои се поврзани со високото ниво на стрес – PTSD,
депресија, анксиозност, панични напади, проблеми во исхрана и спиење, покачен крвен
притисок, злоупотреба на дрога и алкохол.
Во случаите на појава на психолошки проблеми од суштинска важност е симптомите
да се согледаат во поширокиот контекст во кој се појавуваат. После трауматски искуства,
човечкиот систем е во постојана состојба на алармираност за евентуална опасност и често
пати жртвите на насилство се под силен психолошки притисок за самоодбрана и стануваат
иритабилни и агресивни и на најмала провокација. За професионалците кои се занимаваат
со подобрување на менталното здравје е многу важен податокот дека жената која страда
од депресија и/или анксиозност, притоа покажува и доза на агресивно однесување,
всушност

е

жртва

на

семејно

насилство.

Непрепознавањето

на

целокупната

симптоматологија и контекст на појава на симптомите, може да предизвика употреба на
несоодветен третман на жртвата и дополнително усложнување на ситуацијата во која се
наоѓа жената. Не е ретка појавата каде жртвата која долго време преживува насилство во
семејтвото, извршува криминално дело – убиство на злоставувачот, самоубиство во кое ги
повлекува и децата и многу други криминални дејства кои се директна или индиректна
последица на насилството врз жената (Nikolić, 2000). Психолошката траума е одговор на
мозокот и нервниот систем на искуствата кои се прекумерно застрашувачки и опасни по
живот, а психосоматските симптоми може да дојдат до таа мерка да го нарушат
нормалното функицонирање на единката.
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3. Истражувања во контест на семејното насилство и менталното здравје на
жената
Иако е релативно нова тема на истражување, постојат релевантни истражувања кои
покажуваат дека семејното насилство предизвикува психолошки проблеми од типот на
депресивност, анксиозност,

посттрауматски стрес - PTSD, суицидно однесување. Во

продолжение ќе бидат наведени студии кои се од интерес на оваа статија.
Лоринг Џонс и соработниците (Jones et all, 2001) спровеле анализа на податоци од
литературата основана на студии за жени жртви на насилство, со цел да одредат
поврзаност на семејното насилство со PTSD, најдобри стратегии за работа со PTSD, како
и испитување на ефикасноста на PTSD третманите кај жените жртви на семејно насилство.
Од оваа студија се дошло до следните заклучоци: симптомите кај малтретираните жени се
конзистентни со симптомите на PTSD; одредена попоулација е повеќе подложна на
симптомите на PTSD; Интензитетот, траењето и перцепцијата на малтретирањето е
значаен фактор во сериозноста на симптоматологијата на PTSD; Демографските варијации
влијаат врз појавата на PTSD; Потребна е стандардизирана PTSD - проценка во
професионалната работа со жени жртви на насилство; Постои потреба за поинтензивно
вклучување на здравствените организации во третманот на PTSD кај жените жртви на
семејно насилство.
Мета-анализата на Голдинг (Golding J.M., 1999) се однесува на насилството помеѓу
партнерите и ризикот од развивање на ментални проблеми. Оваа статија се осврнува на
преваленцијата на ментални заболувања кај популација на жени со историја на насилство
од страна на партнерот. Од мета-анализите се дошло до податок дека пондерираната
преваленција на проблеми со менталното здравје изнесува 47,6% кај 18 студии кои се
однесуваат на депресија, 17,9% во 13 студии за суицидност, 63,8% во 11 студии за PTSD,
18,5% во 10 студии за злоупотреба на алкохол и 8,9% во четири студии за злоупотреба на
дрога. Овие ментални проблеми се типично конзистентни со насилството и ја потврдуваат
хипотезата дека насилството меѓу партнерите предизвикува ментални проблеми кај оној
кој го трпи насилството.
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Стејн и Кенеди (Stein, Kenedy, 2001) извршиле истражување во кое биле вклучени 44
жени, жртви на семејно насилство во текот на изминатите две години. Целта на
истражувањето било да се испита коморбидитетот на двете најчести ментални
пореметувања кои се јавуваат при трауматски искуства - голема депресивна епизода и
PTSD. На генерално ниво преваленцијата за големо депресивно растројство (major
depresive disorder MDD) изнесувала 68,2% a 50% е преваленцијата за PTSD. На тековна
основа, (18,2% за MDD и 31,8% PTSD кои се резултат на семејно насилство), покажале
коморбидитет во 42,9% , односно истовремена појава на MDD и PTSD. Сериозноста на
PTSD и MDD симптомите се во корелација од r = 0.84. Жените кај кои има појава на PTSD
биле со значително поголеми потешкотии одколку оние жени кои не појавиле PTSD.
Жените кај кои постои коморбидитет на MDD и PTSD не покажувале значајни
потешкотии во споредба со оние кои развиле само PTSD како резултат на насилството.
Заклучок од ова истражување е дека MDD и PTSD симптомите се многу честа последица
од семејното насилство и многу често се појавуваат заедно. Останува дополнително да се
одреди корисноста на дистинкцијата помеѓу MDD и PTSD која евентуално може да се
употреби во дијагностички цели и прогностички импликации.
Истражувањето на Пико - Алфонсо и соработниците (Pico-Alfonso et all, 2006) имало
цел да го утврди влијанието на физичкото, психолошкото и сексуалното насилство од
страна на партнерот врз менталното здравје на жената. Истражуван бил и коморбидитетот
на MDD и PTSD и нивната поврзаност со состојба на анксиозност и суицидно однесување.
Вклучени биле три групи на испитанички: првата група биле жени кои се физички и
психички малтретирани (N=75), втората група биле жени кои се психички малретирани
(N=55) и третата контролна група биле жени кои никогаш не претрпеле насилство од
партнерот (N=52). Резултатите од ова истражување покажале дека жените кои претрпеле
физичко и психолошко насилство од страна на партнерот покажуваат многу посериозни
симптоми на MDD, PTSD и имаат суицидни мисли и идеи во споредба со контролната
група. Меѓу групите кои доживувале насилство, не постои значајна разлика. Како
последица од сексуалното насилство од страна на партнерот се јавуваат посериозни
симптоми на депресија и кај двете групи, додека поголем ризик од самоубиство постои кај
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групата на жени кои биле физички и психолошки малтретирани. Инциденцијата за
самостојна појава на PTSD е многу ниска, додека депресивните симптоми се појавуваат
самостојно или во коморбидитет со PTSD. Состојбата на анксиозност била повисока кај
жени кои појавиле депресивни симптоми. Овие наоди довеле до заклучок дека
психолошкото насилство од страна на партнерот е подеднакво штетно како и физичкото
насилство, со исклучок на влијанието на суицидно однесување со што се нагласува дека
професионалците мора да го согледуваат

психолошкото насилство како на многу

сериозен тип на насилство.
Во лонгитудиналната студија на Робертс и соработниците (Roberts et all, 1998) е
употребен примерок од 335 жени на просечна возраст од 45,5 години кои се регрутирани
во ургентниот центар на болницата Ројал Бризбен, одкако побарале лекарска помош. Во
споредба со оние жени кои не пријавиле никаква злоупотреба во текот на својот живот
(N=173), жените кои пријавиле дека биле малтретирани од партнерот (N= 162) покажале
значајно повеќе дијагнози на генерализирана анксиозност, депресија, тековни проблеми со
конзумирање на алкохол и зависност од психоактивни супстанци. Од 191 жена кои биле
дијагностицирани со PTSD, 115 биле малтретирани од страна на партнерот, а 76 од нив
немале пријавено злоупотреба. Преваленцијата на психијатриски дијагнози била
значително повисока кај жени кои биле жртви на семејно насилство и во детството и од
страна на партнерот, одколку кај жени кои имале пријавено само насилство од страна на
партнерот. Истражувањето покажало дека доколку постоело злоупотреба во детството и
во повозрасните години на жената, поголем е ризикот за болести на зависност од алкохол
и дрога. Значаен независен фактор за појава на психијатриска дијагноза кај испитаничките
се јавува насилството помеѓу родителите на жената. Мерењата на популацијата укажуваат
дека една третина од психијатриските дијагнози се последица од семејно насилство.
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4. Дискусија и заклучок
Во случаj на семејно насилство, многу е важно да се истражи целокупната анамнеза
на жената која бара помош, да се примени правилно дијагностицирање затоа што само на
тој начин ќе и се пружи на жената вистинска помош која ќе вроди со резултат. Кога
семејното насилство долг период е приватен проблем на жената, кога нејзиното тивко
страдање го сокрива од секого, па и од себе си, нејзината личност почнува да се менува.
Таа

станува

депресивна,

незадоволна,

неефикасна

во

секојдневните

обврски.

Истражувањето потврди дека голем дел од жените жртви на семејно насилство страдаат
од PTSD, анксиозност и депресија. Оваа симптоматологија дава слика на една тешка
психолошка траума која е само нормален одговор на една не нормална ситуација во која
жената е исплашена и потисната од моќта (психолошка, финасиска и физичка) која
партнерот ја демонстрира врз неа. Доколку оваа симптоматологија се согледа преку
претходното излагање за последиците на семејното насилство, може да се заклучи дека на
жените жртви на семејно насилство им е потребна огромна поддршка во секоја смисла емоционална поддршка, продлабочување на комуникацијата со поширокото семејство од
кое би добила заштита и поддршка, помош при вработување, да се подигне мотивацијата и
можноста за продолжување на нивното школување, да им се овозможи соодветен
психолошки третман кој ќе резултира пред се со ефикасно справување со проблемот на
семејно насилство, а потоа и со личен развој на жената која го трпела насилството.
Семејното насилство не е приватен проблем на жената во семејството. Важно е да се
напомене дека правилниот психолошки третман е од големо значење за пружање на
ефективна помош на жената која собрала храброст да се доври на социјалните служби.
Психотерапијата е моќна алатка и има свои посебни методи и техники на работа со секоја
дијагноза поединечно. Посебно пост трауматскиот стрес бара поинаков и специфичен
психотераписки

пристап.

Доколку

постои

скромна

и

несоодветна

обука

на

професионалците кои се во првиот и непосреден контакт со жената која пријавува
насилство, PTSD многу лесно може да се замени со симптомите на депресивно-анксиозен
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синдром и пристапот кој ќе се примени од самиот почеток е погрешен, а со тоа е
неефикасен.
Кога јасно и прецизно ќе се дефинираат проблемите околу семејното насилство, кога
би се изградила една силна и стабилна стратегија според која би работеле службениците
во полицијата, центрите за социјална заштита, невладините организации, здравствените
работници и поедиченчите професионалци, возможно е да се одговори адекватно и да се
помогне на една жена која страда од семејно насилство. Можеби сето тоа нема да ги спаси
сите жени кои страдаат од семејно насилство, но многу животи може да се издигнат на
квалитетно и оптимално ниво на функционирање. Со пружање адекватна помош на жена
жртва на насилство, не и се помага единствено на жената во опасност, туку се помага во
создавање на поздраво и поквалитетно семејство, поздрави и постабилни личности кои
понатаму би придонеле за создавање на здрави и стабилни семејства кои се столб на секое
општество.
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Abstract

Each organization needs to have available human resources. They are necessary to
replace the vacancies or as a result of organizational changes, e.g. from organizational
development. In order to make new workers recruitment needed by the organization, there is a
need of fastidious planning. Human resources planning must include both - the need of the new
employees and the ability to find such employees (Casio, 1987) according to (Nikoloski, 2000).
Staff predicting includes the number of people needed for each category of work. Successful
recruitment is very important because, although it is conducted successful selective procedure,
the success will depend on the quality of candidates that will appear to job interview. Assessing
the skills of employees must be always carefully implemented, it must be done in the context of a
system, a network of human resources activities. The conclusion is that, while there are indeed
differences in the quality of performance of employees, there is no source that will give superior
performance in all situations. The effort to recruit good employees is based on detailed
specifications КСАО (К = knowledge, S = skills, A = ability, O = other). But the fundamental
question about the selection of workers is the question of its usefulness. Is it worth to conduct
this expensive procedure? Scientific studies shows that the scientific selection has an outcome of
better employment workers, but its effects on the general functioning of the organization are not
sufficiently clear.
Key words: scientific selection; better workers; selective process
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Абстракт
Секоја организација мора да има на располагање човечки ресурси. Тие се
неопходни за пополнување на работните места што ги ослободиле лицата што ја
напуштиле организацијата, или кои произлегле од промените во организацијата, на
пример од организацискиот развој. За да се изврши регрутирање на нови работници што
им се потребни на организацијата, потребно е внимателно планирање. Како што смета
Касио (Casio, 1987), според (Николоски, 2000), планирањето на човековите ресурси мора
да ја опфати како потребата на организацијата за кадри, така и можноста да се најде таков
кадар. Предвидувањето на кадровските потреби опфаќа број на лица потребни за секоја
категорија на работа. Успешното регрутирање е многу важно затоа што, макар и колку
добра да е селективната постапка, нејзината успешност ќе зависи од квалитетот на
кандидатите што ќе се јават за работа. Мора секогаш да се внимава при оценувањето на
способностите на вработените, тоа да се прави во контекст на еден систем, мрежа од
активности на човечки ресурси. Заклучок е дека, додека навистина постојат разлики во
кавалитетот на перформансата кај вработени по различни основи, не постои извор што ќе
даде супериорна перформанса во сите ситуации. Напорот да се регрутираат добри
работници се засновува врз детални спецификации на КСАО (К = knowledge, S = skills, A
= ability, O = other). Меѓутоа основното прашање во врска со селекцијата на работниците е
прашањето за нејзината корисност. Дали вреди да се спроведе оваа скапа постапка?
Научните истражувања покажуваат дека научната селекција има за исход вработување на
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подобри работници, но нејзините ефекти врз општото функционирање на организацијата
не се доволно јасни.
Клучни зборови: Научна селекцијa; подобри работници; селективен процес
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1. Вовед
Регрутирањето почнува со специфицирање на потребите од човечки ресурси (број,
способности, временски рамки, нивоа), кои се резултат од анализата на работите и
активностите за планирање на човечките ресурси. Секоја организација мора да има на
располагање човечки ресурси. Тие се неопходни за пополнување на работните места што
ги ослободиле лицата што ја напуштиле организацијата, или кои произлегле од промените
во организацијата, на пример од организацискиот развој. За да се изврши регрутирање на
нови работници што им се потребни

на организацијата, потребно е внимателно

планирање. Како што смета Касио (Casio, 1987), според (Николоски, 2000), планирањето
на човековите ресурси мора да ја опфати како потребата на организацијата за кадри, така и
можноста да се најде таков кадар. Предвидувањето на кадровските потреби опфаќа број на
лица потребни за секоја категорија на работа.
За да вработи добри работници, организацијата треба да има на располагање многу
работници од коишто ќе ги избира своите работници. За работи за кои нема доволно
кавалификувани работници, организацијата треба да вложи напор да ги привлече
вистинските луѓе за да ги пополни слободните работни места. За да се привлечат
кандидати, се користат неколку постапки.
Според (Николоски, 2000) со постапките за регрутирање се идентифицираат потенцијално
погодни кандидати за работа.
Чекорот што следува по регрутирањето е првичното набљудување кое е всушност
брза, груба селекција. Пред 70 год., кога супервизорите вработувале фабрички работници
пред фабричките порти, тие едноставно гледале во кандидатите и покажувале на некои
луѓе ,,Ти, ти и ти – останатите дојдете друг ден.“ Тоа е пример на првично набљудување и
било вршено исклучиво на база на физичките карактеристики.
Процесот на селекција што следува по почетното набљудување е поригорозен. Цел
на селекцијата е да се вработат работници со изгледи да бидат успешни. За да се направи
тоа се користат неколку постапки. На пример, физичките карактеристики сами по себе не
обезбедуваат многу податоци за личниот потенцијал за менаџерство или било која друга
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работа. Тоа што е потребно се всушност податоци за однесувањето, добиени преку научни
постапки, за кои веќе многу годишната практика покажала дека се корисни.
Опсегот на постапките е широк и се движи од тестови и интервјуа до графологија и
астрологија.
Откако ќе заврши процесот на селекција, веќе не работиме со кандидати за работа
туку со нови вработени. Типично првиот чекор во нивното воведување во политиката на
компанијата, нејзините обичаи и бенефиции (технички ова е наречено ,,социјализација“) е
ориентационен програм. Ориентацијата може да трае неколку часа или неколку недели;
тоа може да биде формална, неформална или некоја комбинација од двете, но сепак
ориентацијата има многу значајни и долготрајни ефекти отколку што многу луѓе
претпоставуваат.
Поставувањето се случува по ориентацијата; тоа е назначувањето на луѓето на
работни места. Откако ќе бидат набљудувани и проценети за време на интензивен
тренинг, организацијата е во многу подобра позиција да ги назначи на специфични работи
и во пошироки фамилии. Има случаи кога вработените се бираат специјално да пополнат
одредени позиции. Техничката експертиза и ресурсите неопходни да се имплемнтираат
оптимални програми за распределување (избор, ориентација, па сместување) се среќаваат
најчесто во многу големи организации како што е армијата.
Кога веќе новите вработени ќе бидат избрани, воведени и сместени тие можат да бидат
обучувани за да постигнат соодветно ниво на работни перформанси.
Се разбира сите фази на регрутирање и селектирање на вработените се меѓусебно
поврзани, но крајниот тест на сите фази доаѓа со оценката на извршувањето на работата.
Нема смисол да се извести дека 150 можни кандидати биле регрутирани и набљудувани,
дека 90 добиле понуди и дека 65 кандидати биле вработени и обучени ако првото
оценување на нивните способности покажало дека повеќето се неспособни. Мора секогаш
да се внимава при оценувањето на способностите на вработените, тоа да се прави во
контекст на еден систем, мрежа од активности на човечки ресурси.
Заклучок е дека, додека навистина постојат разлики во кавалитетот на перформансата кај
вработени по различни основи, не постои извор што ќе даде супериорна перформанса во
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сите ситуации. Напорот да се регрутираат добри работници се засновува врз детални
спецификации на КСАО (К = knowledge, S = skills, A = ability, O = other).
Меѓутоа основното прашање во врска со селекцијата на работниците е прашањето
за нејзината корисност. Дали вреди да се спроведе оваа скапа постапка? Научните
истражувања покажуваат дека научната селекција има за исход вработување на подобри
работници, но нејзините ефекти врз општото функционирање на организацијата не се
доволно јасни. Проучувањето на овие ефекти се вика анализа на корисноста.
2. Фактори кои определуваат до кој степен научната селекција ќе има за исход
подобри работници
Анализата на корисноста од селекцијата може да се врши на разни начини. Секој
од нив се засновува на математичка равенка којашто дава процена на паричната добивка
од примена на селективното средство. За сите нив е карактеристично што се бара однос
помеѓу перформансата и паричната добивка. Некогаш тоа е лесно да се направи (на
пример колку облеки продавачот продал) но некогаш тешко. Како на пример, да се
определи паричната вредност на перформансата на наставникот? Во поновата
индустриско-психолошка литература се поставува прашањето дали предикторите даваат
значаен придонес во организацијата. Во овој случај ,,значаен придонес“ значи
зголемување на продуктивноста и профитот. Поедноставно речено, корисноста на
селективната постапка може да се изрази како разлика помеѓу тоа што селекцијата му го
дава на организацијата и тоа што таа кошта (Cronshaw & Alexander, 1985), според
(Николоски, 2000).
Важни се три поими: тежина на работата, селективен однос, валидност. Овие три фактори
определуваат до кој степен научната селекција ќе има за исход подобри работници. Мора
да се разгледаат и трошоците на спроведувањето на селективната постапка.
-

Teжина на работата

Тежината на работата е процент од кандидатите коишто ќе бидат успешни на
работа кога сите од нив би биле вработени. Има работи на коишто мнозинството од
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работници работи добро, така што тежината на работата се приближува до 100%. Има
работни места на коишто малку од избраните работници успеваат, приближувајќи ја
тежината на работата до 0%. Тежина на работата од 50% има за исход максимум
корисност, затоа што таа дава најголем простор за подобрување на сигурноста на
предикцијата. Да претпоставиме дека врз основа на поранешното искуство ја знаеме
тежината на работата. Ако 50% од вработените биле успешни во минатото, најдобра
фреквенција на успешни, кои што очекуваме врз основа на погодување, е 50%. Ако
користиме предиктор, нашата сигурност може да се подобри до 100%. Ова би
претставувало разлика од 50% во сигурност помеѓу тежината на работата и нашиот
предиктор.
Ако знаеме дека тежината на работата е помала или поголема од 50% ќе се
постигне предикција подобра од 50%, така што ќе погодуваме дека секој кандидат ќе биде
успешен (ако тежината на работа е помала од 50%). На пример, тежина на работа од 60%
ќе има околу 60% сигурност ако ние погодуваме дека секој кандидат ќе биде успешен.
Исто така, тежина на работа од 40% ќе даде сигурност од 60% ако погодуваме дека секој
работник нема да биде успешен. Во двата случаи најголемата добивка е од 60% до 100%.
Колку што тежината на работата се разликува од 50% во двете насоки, толку има помалку
простор за подобрување ако имавме перфектна селекција. Значи, тежина на работата
поголема или помала од 50% дава помалку простор за добивка поголема од 50%.
-

Селективен однос

Селективен однос е пропорцијата на кандидатите за работа коишто организацијата
мора да ги вработи. Таа се пресметува така што бројот на слободните работни места се
дели со бројот на кандидатите. Некои организации имаат многу кандидати за секое
слободно работно место. Селективниот однос ќе биде низок. Други организации
констатираат дека имаат малку кандидати за слободните работни места. Нивниот
селективен однос ќе биде висок. На пример, ако има 100 кандидати за секое работно
место, селективниот однос ќе биде 1/100. Ако има 2 кандидати за секое работно место,
селективниот однос ќе биде 1/2. Низок селективен однос дава најголема корисност, затоа
што дозволува организацијата да биде поселективна во поглед на тоа кого ќе вработи. Во
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секој случај, организацијата ќе вработи подобри луѓе ако има многу кандидати од коишто
треба да избира.
Валидност

-

Валидноста на селективното средство е износот на корелацијата помеѓу него и
критериумот. Колку што е поголема корелацијата, толку посигурно предикторот ќе го
предвидува критериумот. Колку што е посигурен критериумот, толку поголема ќе биде
корисноста од селекција.
Слика 1. Фактори што влијаат на корисноста на селекцијата (Постигнување на тест)
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На Слика 1. е прикажано како тежината на работата, селективниот однос и
валидноста на предикторот се комбинираат за да го зголемат успехот на вработените. На
сликата се прикажани скорови за критериумот и на предикторот на фиктивна мостра од
100 кандидати. Хоризонталната оска го претставува предикторот, вертикалната
критериумот. Индивидуалните кандидати се прикажани со цртички. Секоја цртичка
претставува скор и на предикторот и на критериумот за секој кандидат.
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Тежината на работата е претставена со хоризонтална линија вдолж средината од
графикот. Кандидатите над линијата спаѓаат во успешната група на критериумот, а
кандидатите под линијата спаѓаат во неуспешната група. Критичната точка на
предикторот е претставена со една вертикална линија што проаѓа низ центарот на
графикот (критична точка е скор на предикторот што кандидатот мора да го достигне за да
се смета дека го положил). Лицата што имаат скор над критичната точка на предикторот
се вработени, а кандидатите со скор понизок од критичната точка (лево од вертикалната
линија) не се вработени. Во овој случај половината од субјектите имаат предиктор
повисок од критичната точка.
Графикот е поделен на четири квадранти. Горниот десен квадрант ги содржи
кандидатите коишто би биле вработени и коишто би биле успешни на работа. Тие се
викаат вистински позитивци. Долниот десен квадрант ги содржи луѓето коишто биле
вработени но кои би биле неуспешни на работа. Тие се лажни позтивци. Долниот лев
квадрант ги содржи луѓето кои би биле вработени но кои не би биле успешни. Тие се
викаат вистински негативци. Конечно, горниот лев квадрант содржи кандидати коишто не
биле вработени но коишто би биле успешни на работа. Тие се лажни негативци.
Да претпоставиме дека 100 кандидати работеле тест на способност и биле следени
до оној момент додека не било можно да се процени нивната перформанса. На Слика 1. е
прикажана нивната биваријатна дистрибуција. Корелацијата за ваква дистрибуција
изнесува околу 70. Минимумот прифатлива перформанса или критичен скор е означен со
здебелена хоризонтална линија. Под оваа линија има 40 лица. Тие се лицата што не
успеале на работа. Над линијата има 60 лица коишто успеале на работа. Кога сите 100
лица би се вработиле, 60% ќе успеат на работа. Според тоа, тежината на работата изнесува
60%. Слично, ако се запослат помалку работници околу 60% од нив ќе успеат. Меѓутоа, да
претпоставиме дека користени се скоровите на тестот за да се одберат 45 најдобри од 100
пријавени кандидати. Во тој случај 45-те кандидати десно од вертикалната задебелена
линија ќе бидат примени. Може да се забележи дека во оваа група од 45 лица (кои се
примени затоа што се очекувало да бидат успешни) има 7 лица коишто не се успешни,
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односно тие се лажни позитивци, што се под здебелената хоризонтална линија и 38 лица
што се успешни.
Сега процентот на успешност се зголемил од 60 на 84.
За потполна оцена на успешноста на селективната стратегија мора да се разгледа
уште една категорија на работници. Таа категорија се лажни негативци и неа ја сочинуваат
22 кандидати коишто имаат скор под критичната точка на тестот, но се над критичниот
скор на критериумот. Од овие податоци можеме да заклучиме дека 22% од мострата се
потенцијално успешни кандидати коишто ќе бидат изгубени ако се користи тестот со
дадена критична точка. Во некои ситуации оваа критична точка треба да се постави доста
високо за да ги исклучи, по можност, неуспешните кандидати. Тоа ќе биде случај кога
природата на работата е таква што неквалификуван работник може да причини голема
штета, каква што е работата на пилотот. Во други случаи ризикот не е толку голем.
Ако е предикторот валиден, податоците во графиконот ќе бидат распоредени така
да личат на елипса. Тоа ќе произведе посигурна предикција за дадена тежина на работата,
ако се воспостави критична точка на предикторот за избор на кандидати.
Можат да се извлечат и следниве заклучоци:
- корисноста на селекцијата се зголемува како што се зголемува релијабилноста на
критериумот. Невозможно е да се предвиди нереалистичен критериум, како што е и
предвидувањето на еден контаминиран критериум;
- корисноста на односот помеѓу предикторот-критериумот се зголемува, како што се
зголемува релијабилноста на предикторот. Секоја мерка најдобро се предвидува самата
себеси. Ни една мерка не може да предвиди друга мерка подобро, отколку што може да се
предвиди самата себеси;
- заради фактот што корисноста на селективната постапка е поврзана со односот на
точните спрема погрешните одлуки, корисноста од селекцијата се зголемува како што се
зголемува износот на коефициентот на валидност. За дадена комбинација на критични
точки на предикторот и на критериумот, односот на точните спрема погрешните одлуки ќе
биде голем кога корелацијата е поголема.
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- корисноста на селекцијата се зголемува како што точката на пресек на предикторот се
поставува високо (додека, се разбира, не се постави толку високо што ни еден од
кандидатите нема да ја достигне). Висока критична точка на предикторот, на
организацијата му овозможува да го одбере ,,кремот“. Критичните точки ќе се постават
толку високо кога има многу кандидати и кога има доволно кандидати чиишто скорови ја
надминуваат критичната точка (селективен однос).
Како што може да се заклучи, статистички значаен коефициент на валидност е само прв
чекор кон корисен систем на селекција.
Иако со селекцијата може да се вработат подобри работници, не значи дека, општо
гледано, резултатите ќе бидат од корист за организацијата, затоа што трошоците на
селекцијата ќе бидат поголеми од користа. За некои работи не се потребни
специјализирани вештини за да се врши работата. Да се замени таков работник е
релативно лесно. Во ваков случај тешко ќе биде да се оправдува употребата на скапата
селекција. Напротив, за работни места што бараат големи инвестиции во работниците,
треба да се врши селекција. За да се обучи пилот во авијацијата, потребни се големи суми
пари.
Конечно, трошоците при селекцијата се важни, но не и главни. Се разбира, ако два
предиктора се подеднакво груби при постигнување на валидноста, тогаш треба да се
употреби поефтината процедура. Во секој случај вагањето меѓу трошокот и валидноста
треба скоро секогаш да е решено во полза на валидноста. Значи треба да се оди со
највалидната процедура, бидејќи главниот проблем не е цената на чинење на процедурата
туку трошокот од грешката ако е избран или унапреден погрешен кандидат.
Утврдувањето на економската полза од програмите за селекција ќе ја покажеме и
со еден пример на равенка која беше употребена за проценка на доларската добивка од
продуктивноста во врска со употребата на тестот за однесувањето на програмерот
(Programmer Aplitude Test-PAT) за избор на компјутерски програмери за работа во
федералната влада.
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Ако претпоставиме дека n работници се вработени за време на една година и ако
просечниот работен стаж на тие работници е t години, доларското зголемување на
продуктивноста може да биде определено од равенката:
∆U = n t rxy SDy Z
Каде:
∆U = зголемување на продуктивноста во долари
n = број на вработени лица
t = просечен работен стаж во години на вработените
rxy = валиден коефициент кој ја претставува корелацијата меѓу предикторот и
работните перформанси на кандидатите
SDy = стандардна девијација од работното извршување во долари (грубо околу
40% од годишната плата)
Z = просечниот резултат на избраните според еден предиктор изразен во термини
на стандардни резултати.
Значи оваа равенка беше употребена за проценка на доларската добивка од
продуктивноста во врска со употребата на тестот за однесувањето на програмерот
(Programmer Aplitude Test-PAT) за избор на компјутерски програмери за работа во
федералната влада. При тоа беше дадено дека просечно се избираат 618 програмери од
кои секој има просечен работен стаж од 9,69 години, а платата по вработен изнесуваше
64725 $ за време на неговиот стаж на таа работа. Ова претставува добивка од годишната
продуктивност од 6679$ за секој нов програмер. Јасно е дека добивките од зголемената
продуктивност во врска со примената на валидни изборни процедури (утврдената точна
валидност на PAT e 0,76) не се тривијални (незначителни). Навистина во изразено
конкурентска средина, бизнисите треба да ги користат предностите на секоја можна
стратегија за подобрување на продуктивноста. Раширената употреба на процедурите за
валидна селекција и унапредување треба да добие приоритетно значење.
Валидните процедури за селекција и унапредување им помагаат и на кандидатите
на неколку различни начини. Прво по точното споредување на знаењата, вештините,
способностите и другите карактеристики и барања на работата помага да се зголеми
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привлечноста на работните обврски. Ова за возврат им помага на работниците да се
чувствуваат подобро во врска со нивните работи и да се прилагодат кон промените на
нивните работи, бидејќи го работат она што најдобро го знаат. Уште повеќе бидејќи
знаеме дека постои позитивен повратен ефект меѓу задоволството од работата и
животната сатисфакција, усогласувањето на луѓето и работите ќе доведе до подобар
квалитет на живот а не само подобар квалитет на работен живот.
- Пресметување на корисноста на научната селекција. За пресметување на
корисноста на научната селекција постојат повеќе постапки. Една од постапките е
пресметувањето на корисноста на селкцијата засновано врз статистичката теорија на
одлучување.
Статистичкатa теорија на одлучување е развиена од Волд (Wald, 1950 според
Hesketh and Robertson, 1993), а во врска со одлуките при контролата на квалитетот на
индустриските производи.
Оваа теорија се обидува на процесот на донесување на одлуки да му даде математички
облик, така што расположливите информации да можат да се искористат за да се дојде до
оптимална одлука во специфицирани услови.
Карактеристика на теоријата на одлучување е успешноста на селективната
стратегија да се оцени врз основа на неколку параметри. Веќе видовме дека една таква
оцена води сметка за валидноста на тестовите, тежината на работата и селективниот
однос. Корисноста на селекцијата може да се оцени така што ќе се додели вредност на
исходи во смисла на скала на суд. Во индустриска ситуација на различни исходи обично
се дава денарска вредност.
При изборот на стратегијата за донесување на одлуки, цел е да се доведе до
максимум очекуваната корисност. А очекуваната општа корисност на селективната
стратегија може да се пресмета со множење на веројатноста на секој исход со корисноста
на исходот, собирање на овие производи, при што од збирот ќе се одземе вредноста
соодветна на трошоците на селективната постапка.
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Процената на корисноста на селективната постапка добиена на овој начин ќе се споредува
со други процени на корисноста пресметани за различни критични точки, различни
тестови, со различна валидност или со батерија на тестови.
Други формули и други постапки за пресметување на корисноста на селекцијата се
опишани кај Будро (Boudreau, 1983).
Први обиди да се изрази корисноста на селекцијата се тејлор-раселовите и нејлоршајновите таблици.
Тејлор-Раселовите таблици (Taylor-Russell, 1939) се претходник на теоријата на
одлучување. Тие овозможуваат да се определи процентот на вработените лица кои ќе
бидат успешни ако при селекцијата се користи предиктор, врз основа на детална анализа
помеѓу износот на коефициентот на валидност, селективниот однос и процентот на
успешни кандидати.
Нејлор-Шајновите таблици (Naylor & Shine, 1965) овозможуваат на лесен начин да
се пресмета зголемувањето на просечниот скор на критериумот, којшто може да се
постигне со било кој тест чија критична точка и валидност е позната.
Нејлор-Шајновите таблици се формулирани во термини на разлики на просечниот
скор на критериумот помеѓу избраната група и првобитната група; Тејлор-Раселовите
таблици користат разлики во процентот на успешните помеѓу избраната група и
првобитната група.
Тие претпоставуваат кандидатите да бидат разделени во две групи, ,,успешни“ и
,,неуспешни“ со избор на некоја арбитрарна точка на критериумот којашто претставува
,,минимална задоволителна перформанса“. Нејлор-Шајновите таблици не бараат одлука од
ваков вид. Успехот во работата тие го третираат како континуирана варијабла.
Двете таблици, меѓутоа, имаат извесни ограничувања. Имено, двете се засновани
на две претпоставки: (1) дека односот помеѓу предикторот и критериумот е линеарен; (2)
дека коефициентот на валидност е добиен со конкурентна валидност.
Иако Нејлор-Шајновите таблици претставуваат подобрување во однос на ТејлорРаселовите таблици, тие не овозможуваат улогата на селекцијата да се изрази монетарно,
додека равенките на корисноста овозможуваат.
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3. Тешкотии на селекцијата
Од досегашната расправа видовме дека корелацијата помеѓу предикторите и
критериумот не е совршена и од тоа произлегува дека расположливите постапки за
селекција не се лек за многу болести на организацијата. Ако се користат успешно, тие
можат да го зголемат нивото на перформанса на организацијата, но и покрај тоа ќе има
случаи на неуспешни работници и индивидуално незадоволство од работата. Риџио
(Riggio, 2003). Постојат некои тешкотии на селективните постапки коишто никогаш не ќе
можат да се надминат. На некои од нив ќе укажеме.
Според Николоски (Николоски, 2000), важен проблем на селекцијата е фактот што
расположливите предиктори не се совршени. Секогаш тие не откриваат карактеристика
којашто е важна за работното обносување. Интервјуто, пријавата за работа, психолошките
тестови и сите други предиктори може да не ја даваат информацијата којашто треба да ја
даваат, а можно е да дадат и погрешна информација.
Една друга тешкотија на селекцијата е поврзана не со специфичната техника на
селекција, туку со луѓето што ги користат тие техники. Човечка грешка скоро секогаш е
можна. Мајнер (Miner, 1992) опишува случај кога тој поттикнал преоценување на мостра
од неколку стотини листи на одговори на психолошки тестови. Најдени биле грешки во
оценувањето, кои не биле големи, но доволни да произведат несоодветна грешка во
одлуката. Вакви грешки, заради несоодветно оценување на изјавите добиени преку
интервју, или погрешно читање на физичка мерка, се случуваат почесто отколку што се
мисли.
Еден друг проблем произлегува од фактот дека луѓето се менуваат на неочекуван
начин. Може да се развие органска болест, можат да настанат промени на личноста.
Брачните проблеми можат да создадат незадоволство кое, потоа, се пренесува на работа.
Можат да се појават финансиски проблеми со коишто лицето е преокупирано и заради
коишто тоа е вознемирено. Вакви можности има многу. Со текот на годините вакви
промени се случуваат кај луѓето. Ако на тоа се додадат нормалните промени што се
случуваат како последица на стареењето, очигледно дека селективните постапки имаат
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потенцијали кои мора да се сметаат за ограничени. Долгорочни предвидувања е тешко да
се направат.
Понатаму, не се само луѓето тие што се менуваат. Се менува и работата. Лице што
било мошне успешно на бескрајната трака, можеби не ќе биде така успешно ако се
воведат промени (на пример компјутеризација). Тешко е, скоро невозможно, да се изврши
избор на работници за работи на иднината.
Промени се случуваат и помеѓу работите, не само во самата работа. Имено, лицето
може да премине од една работа на друга работа во иста организација. Значи, можна е
извесна промена на професионалниот развој.
Една тешкотија произлегува од фактот дека два менаџера нивните подредени нема
да ги проценат на ист начин, користејќи исти стандарди.
Една друга тешкотија на селекцијата произлегува од фактот што досега ние
претпоставивме дека одлуката да се вработи лицето е донесена од лице кое што не е
кандидатот, а кое ја поседува информацијата за кандидатот, за работата и за односот
помеѓу нив. Но, дали е можно самиот кандидат да ја донесе одлуката? Дали е можно
кандидатот да донесе одлука ако располага со информација за работата па и за
валидноста? Во овој случај се губи разликата помеѓу регрутирањето и селекцијата, бројот
на кандидатите за работа ќе биде ограничен, затоа што некои од нив поседуваат
информација заради којашто тие самите се исклучуваат. Во овој случај селекцијата од
страна на организацијата е ограничена како резултат на смалениот број на кандидати што
ја бараат истата работа (Николоски, 2000).
Една можност за самоселекција е запознавањето со работата и со организацијата.
Дали самоселекцијата го смалува бројот на расположливите кандидати зависи од
состојбата на пазарот на работна сила. Ако нема многу слободни работни места, тогаш од
запознавањето со работата нема голема корист. Луѓето ќе прифатат работа што ќе им се
понуди, иако за таа работа немаат интерес. Хаскет и Робертсон (Hesketh, & Robertson,
1993).
Треба да се спомне и прашањето за напад на приватноста. Всушност,
психолошкото тестирање и другите селективни постапки претставуваат напад на
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приватноста. Со овие постапки од лицата се бара да откријат некои работи коишто, инаку,
не би сакале да ги откријат; дека понекогаш дури тие и не знаат што откриваат за себе.
Информацијата што ја дознава психологот не ја држи доверливо (неа ја открива на трета
страна, имено менаџментот на компанијата).
Треба да се спомне дека селективната постапка не е еквивалентна на односот лекарпациент. Во селективната постапка информацијата за кандидатот ја бара организацијата, а
не кандидатот. Кандидатите се свесни за целите на разните селективни постапки. Кога тие
го работат тестот, тие знаат дека исходот од тестот ќе биде важен момент при
одлучувањето кој да се вработи. Кандидатот, очигледно, бара нешто од потенцијалниот
работодавец и е сосема во ред тој да даде информација за себе, за да го добие тоа што го
бара. Тоа воопшто не значи дека информацијата, добиена преку пријава за работа,
психолошки тест и сл., не може да се злоупотреби од несовесни лица. Се појавува етички
проблем ако таа информација се користи за други цели од оние заради кои е добиена
(оценување на квалификациите за работа). За да се избегнат овие злоупотреби
психолозите вовеле етичка контрола, Хаскет и Робертсон (Hesketh, & Robertson, 1993).
4. Влијанието на селекцијата врз кандидатите
Класичното гледиште на професионалната селекција е дека процената на кандидатот за
работа е психолошки неутрална постапка којашто нема влијание врз лицето што се
проценува. Поновите истражувања, меѓутоа, покажуваат дека самиот факт што лицето
било подложено на процена има за последица мали промени врз самоперцепцијата, Хаскет
и Робертсон (Hesketh, & Robertson, 1993). Кога процената е придружена со фидбек и со
одлука за вработување, влијанието на селекцијата врз кандидатот е дури и зголемено.
Истражувањата се однесуваат на реакциите на кандидатот на проценувањето и на
селекцијата, но тешко е во овие истражувања да се одвојат рекациите на постапката на
проценување од рекциите на одлуката од селекцијата. Вообичаено е кандидатот да реагира
понеповолно ако одлуката за него е негативна. Внатрешните кандидати (лица вработени
во организацијата), коишто учествувале во постапката на селекција а кои не добиле
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позитивен фидбек или унапредување, се демотивираат и се чувствуваат помалку
приврзани кон организацијата.
Од друга страна, одлука за унапредување мора да се донесе. Сите внатрешни
кандидати не може да бидат унапредени. Во професионалниот развој некои лица ќе дојдат
до онаа фаза од којашто понатамошно унапредување не ќе биде можно, Хаскет и
Робертсон (Hesketh, & Robertson, 1993).
За да се смали негативното влијание врз кандидатот, треба да се користат валидни и
сигурни постапки за селекција, затоа што тие ја доведуваат до максимум веројатноста да
се донесе правилна одлука, а со тоа да се создаде основа за сигурен фидбек. Кандидатите,
повеќе од било кој друг, можат да ја препознаат сигурноста и чесноста на одлуката и
фидбекот. Двете групи учесници во селекцијата треба да ги разберат ограничувањата на
селективната постапка и да имаат реалистични очекувања. Понатаму, на кандидатот треба
да му се даде соодветен, по можност, развоен фидбек.
Всушност, давањето на фидбек на кандидатот е важна работа и организацијата кон
него треба да пријде со внимание.
Според Хаскет и Робертсон (Hesketh, & Robertson, 1993) на кандидатот треба да му се
даде колку што е можно подетален фидбек. Меѓутоа, кога фидбекот е негативен,
психологот ќе наиде на тешкотии, како што е расправа со кандидатот и сл. Во ваков случај
најдобро би било со фидбекот да се врши и советување на кандидатот. Но оваа опција е
многу скапа и, во организациска смисла, можеби и не претставува најдобро користење на
човековите ресурси.
Заради ова некои организации избегнуваат да дадат фидбек. Тоа овозможува подобра
одбрана и е ефтино. Тоа, меѓутоа, има голем недостаток: остава впечаток на произволност
и таинственост.
Некои организации на кандидатите им даваат ограничен фидбек, ставајќи јасно до
знаење дека понатамошен фидбек не е можен.
Прашањето за фидбек за внатрешните кандидати е посебно важно, затоа што ако се
изврши неспретно може да предизвика незадоволителна перформанса.
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Добар почеток на фидбек сесијата е да се праша кандидатот што мисли за селективната
постапка. Таа е релативно неутрална тема и дозволува секое недоразбирање за постапката
да се разјасни. Средниот дел од разговорот треба да се однесува на самиот фидбек. Добра
постапка е негативниот фидбек да се стави во ,,сендвич,, помеѓу почетен позитивен и
завршен позитивен фидбек. Соодветно е средбата да заврши со фаза во која кандидатот е
охрабрен да прифати позитивна стратегија, што ги задоволува и потребите на кандидатот
и потребите на организацијата. Ваков фидбек се вика развоен фидбек.
Давањето на фидбек може да започне со прашање како ова: ,,Како ги изработивте
тестовите?“
Со ова прашање на кандидатот му се дава можност да разговара за работи што го
загрижуваат или за работи што влијаеле на неговата перформанса; на психологот му дава
можност да го набљудува кандидатот. Со ова прашање на кандидатот му се дава можност
да учествува а да не биде пасивен примач на информацијата. Овој тон треба да се одржува
во текот на сесијата и да се даваат паузи и можности кандидатот да поставува прашања, со
цел да се зголеми разбирањето.
Кога, меѓутоа, се дава писмен фидбек, тој може да биде и постручен. Писмениот
фидбек може да се чита повеќе пати, се додека неговото значење не се разбере,
(Николоски, 2000).
5. Дискусија
Регрутирањето започнува со јасни ставови за податоците базирани на типот на
знаењата, вештините, способностите и другите карактеристики (KSAO) што и се потребни
на организацијата. Податоците се базирани и на водењето сметка за застапеноста на
половите и етничките групи во работната сила во врска со состојбата на расположливиот
пазар на работна рака. Конечно, регрутната политика мора јасно да ги зацрта намерите на
организацијата да ги оценува и набљудува кандидатите без да води сметка за полот,
расата, возраста или инвалидноста таму каде овие карактеристики не се поврзани со
способноста на лицето успешно да ја работи работата. Актуелниот процес на регрутирање
започнува со определување на потребите од човечки ресурси-броеви, спој од вештини,
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нивоа и временската рамка во која таквите потреби мора да се задоволат. Во управувањето
и контролата на регрутните операции треба да се води сметка за цената на чинење на
операциите и на анализата на квалитетите на секој извор за регрутирање, бидејќи успехот
од регрутирањето е определен од бројот на луѓе кои успешно ја извршуваат својата
работа.
Кандидатите можат да бидат набљудувани преку препораки и референци, информации
од формуларите за пријавување или интервјуа за вработување. Во дополнение некои
фирми користат писмени тестови за способност или чесност, работни примероци, тестови
за дрога, полиграфски испитувања или анализа на ракописот. Во секој случај мора многу
да се внимава на сигурноста и валидноста на бараните информации. Сигурноста се
однесува на конзистентноста или стабилноста на резултатите во време или различни
ситуации кои можат да внесат грешка во резултатите. Процесот на валидација е еден обид
да се научат две работи:
1) што мери тестот или другите мерења на изборната процедура и
2) колку добро мери
Последните истражувања покажуваат дека, барем што се однесува за тестовите за
способност, тестот што успешно го предвидува делувањето во една определена работа во
една ситуација, исто така ќе го предвиди однесувањето и во други ситуациии. Значи, не
мора да е неопходно да се прави нова студија за проверка на валидноста секогаш кога ќе
се употреби предикторот. Најновите истажувања исто така демонстрираат дека доларските
бенефиции можат да бидат значителни во полза на организацијата која користи валидни
изборни процедури. При изборот на вистинските предиктори за одредена ситуација мора
особено да се води сметка за четирите фактори: природата на работата, утврдената
валидност на предикторот, изборниот количник и цената на чинење на предикторите.
Истражувањата покажаа и дека добивката во продуктивноста во врска со примената на
валидни изборни процедури далеку ги надминува трошоците од процедурите. Овие
истражувачки наоди претставуваат силна позитивна побуда за работодавачите да ги
употребат највалидните расположливи процедури.
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Abstract
This study researches the relation between management style (Fidler, 1984) and
dimensions of extraversion and neuroticism personality (Eysenck, 1971). On a convenience
sample of 120 respondents from a number of towns in RM (59 respondents, managers of bank
sectors and branches, and 61 respondents, primary and secondary school principals) was applied
a leadership style questionnaire (Least preffered coworker - LPC) composed of 18 bipolar
adjectives and personality test (Eysenck Personality Questionnaire - EPQ) composed of 90
question-type items. The results showed that school principals prefer a relationship-motivated
management style, and they are more introvert and emotionally stable, while bank managers
prefer task-motivated management style and they are more extrovert and emotionally less stable.
The survey findings also demonstrate that the dimension of extraversion personality is an
important predictor of the convenient management style, or the increase of the extraversion
degree and leadership style motivated by relationship is more expressive. The results of the
survey, in particular, those researching leadership will serve as motivation and argument to seek
for the most efficient leadership style; as a result, human potential would be best used through
activation and development of each individual’s capabilities, certainly through adequate
education. Management education and training together with organization and other measures
would reduce the extreme traits of autocratic leadership and would contribute to leadership
strengthening which would be also equally oriented to the task and interpersonal relations, and
might be significantly suitable for the current and for the forthcoming time as well.
Keywords: Leadership styles; extraversion; neuroticism; work post
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СТИЛОВИ НА РАКОВОДЕЊЕ И ДИМЕНЗИИТЕ ЕКСТРАВЕРЗИЈА И
НЕВРОТИЗАМ НА ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИШТА И ДИРЕКТОРИ ВО БАНКИ
Анита Азеска
МИТ Универзитет, Факултет за психологија, ул. Трета Македонска Бригада бб, 1000
Скопје, Република Македонија
a.azeska@gmail.com
Абстракт
Овој труд го истражува односот на стилот на раководење (Фидлер, 1984) и
димензиите на личноста екстраверзија и невротизам (Ајзенк, 1971). На пригоден примерок
од 120 испитаници (59 испитаници, директори на одделни сектори и дирекции во банки и
61 испитаник, директори на основни и средни училишта) беа применети прашалник за
проценка на стилот на раководење (Least preffered coworker - LPC) составен од 18
биполарни придавки и тест на личност (Eysenck Personality Questionaire - EPQ) составен од
90 ајтеми во вид на прашања. Резултатите покажуваат дека директорите во училиштата
преферираат стил на раководење мотивиран од односите, тие се поинтровертни и
емоционални стабилни, додека директорите во банките преферираат стил на раководење
мотивиран од задачите, поекстровертни се и емоционално помалку стабилни. Наодите од
истражувањето исто така демонстрираат дека димензијата на личноста екстраверзија е
значаен предиктор за соодветниот стил на раководење, односно со зголемување на
степенот на екстраверзија и стилот на раководење мотивиран од односи е поизразен.
Резултатите од ова истражување, посебно, на оние кои го истражуваат лидерството ќе им
послужат како мотивација и аргумент да бараат најефикасен стил на лидерство, па од тие
причини човечкиот потенцијал би бил употребен најдобро преку активирање и развивање
на способностите на секоја индивидуа, секако преку соодветна едукација. Менаџерската
едукација и обука, заедно со организацијата и другите мерки, би ги смалиле екстремните
карактеристики на автократското лидерство и би допринеле за ојачување на лидерството
кое би било подеднакво ориентирано и кон задачата и кон меѓучовечките односи, а кое
може да биде многу попогодно за сегашните, но и за времињата кои доаѓаат.
Клучни зборови: Стилови на раководење; екстраверзија; невротизам; работно место
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1. Вовед
Истражувачите од областа на лидерството ги истражувале лидерските вештини од
различни

перспективи.

Раните

анализи

на

лидерството,

од

1900-1950

година,

издиференцирале карактеристики за релацијата помеѓу лидерот и следбениците. Наоѓањата
дека не една црта или комбинација на црти потполно ги објаснуваат лидерските
способности, поттикнало многу истражувачи да почнат да го истражуваат влијанието на
ситуацијата врз лидерските вештини и однесувањето. Подоцнежните лидерски студии, се
обиделе да ги разликуваат ефикасните од неефикасните лидери. Овие студии се обиделе да
определат кои лидерски однесувања биле илустрирани од ефикасните лидери. Во потрага
по одговор, за тоа кој лидерски стил е најефикасен, иницирани се низа истражувања. Во
текот на овие обиди, произлегле важни лидерски теории – почнувајќи од теории на
личност,

преку

бихејвиористички

и

теории

на

контингенција,

до

теории

за

трансакционални и трансформационални лидери. Лидерските студии од 70-80 години од
минатиот век, уште еднаш се фокусирале на индивидуалните карактеристики кои влијаат
на нивната ефикасност и на успехот на нивната организација.
Фидлеровата теорија за контингенција е еден обид да се објасни како ситуацијата го
моделира односот помеѓу цртите на раководителот и успешноста (Николоски, 2000).
Фидлер се обидел да ја предвиди успешноста во раководењето од една црта на личноста
наречена најмалку префериран соработник (LPC, Least Preffered Coworker). Во рамките на
оваа теорија се обработуваат два стилови на раководење и тоа раководење мотивирано од
задачи и раководење мотивирано од меѓучовечки односи. Раководителите мотивирани од
задачите, првенствено се насочени кон постигнување на целите, додека раководителите
мотивирани од меѓучовечките односи се насочени кон развивање блиски интерперсонални
односи со подредените. Овие два стила се аналогни, дури можеби и потполно еднакви со
стиловите ориентирани кон луѓе и кон работата.
Преферираниот стил на лидерство, открива различни аспекти на организациско
однесување, при што од големо значење се варијаблите на личноста кои се еден од
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битните услови кои влијаат на однесувањето и личноста е она што го одредува
однесувањето во дефинирана ситуација Кател (Catell, 1965, според Pek, 1978). Или
„лидерството во голема мера е феномен кој произлегува од личноста на лидерот” Чизмиќ
(Čizmič 1995, стр. 64). Со откривањето на односот помеѓу лидерските стилови и
личносните димензии се овозможува стратешко реализирање на организациските цели,
поголема ефикасност и постигнување повисока перформанса.
Со прегледот на литературата Ајзенк (Eyzenck, 1970, според Lojk, 1991) се потврдува
аспектот, кој ја признава егзистенцијата на две јасни и многу важни димензии. Тоа се
екстравертност – интровертност и невротизам или емоционална урамнотеженост –
неурамнотеженост. Ајзенк не сакајќи да го порекнува значењето и постоењето на други
фактори на личноста, сепак е убеден дека Е и N повеќе допринесуваат за дескрипција на
личноста, отколку било која друга комбинација на фактори, надвор од когнитивното
подрачје. Сепак, во 1952 година, тој поставил хипотеза за трета главна димензија, која би
била независна од екстраверзијата и невротицизмот. Таа трета димензија ја нарекол
„психотицизам“.
Дефинирањето на истражувачкиот проблем и постулирањето на хипотезите во ова
истражување беше условено од: Теоријата за човечката природа, поточно од гледиштето
за човекот како сложено суштество кое укажува на разликите помеѓу луѓето, на
сложеноста на човечката природа и на нејзината променливост, Бојановиќ (Bojanović,
1988); Ајзенковата теорија за личноста која дава корисен модел за разликите кои можат да
се најдат помеѓу поединците, разбирање на индивидуалното однесување и создавање на
проверливи предикции, Пек (Pek, 1978); Фидлеровата теорија за контингенција која
претставува обид да се објасни како ситуацијата го моделира односот помеѓу цртите на
раководителот и успешноста, Фидлер (Fiedler, 1978). Поставени се две хипотези:
1. Директорите на училиштата повеќе преферираат стил на раководење мотивиран од
односите, за разлика од директорите во банки, кои повеќе преферираат стил на
раководење мотивиран од задачите.
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2. Директорите на училиштата во поглед на изразеноста на димензиите на личноста
екстраверзија и невротизам не се разликуваат од директорите во банки.
2. Метод
2.1. Испитаници
Истражувањето беше спроведено на пригоден примерок од вкупно 120 испитаници
(59 испитаници, директори на одделни сектори и дирекции во банки, и 61 испитаник,
директори на основни и средни училишта). Ако се земе во предвид бројот на валидни
пополнети прашалници за варијаблата димензии на личноста бројот на испитаници
изнесува вкупно 118 или (60 испитаници, директори на одделни сектори и дирекции во
банки и 58 испитаник, директори на основни и средни училишта.
Просечна возраст на испитаниците е 43,01(SD=7,98) години, најмладиот испитаник
има 27 години, а најстариот има 60 години.
2.2.Мерни инструменти
Во рамките на истражувањето за проценка на стилот на раководење е користен
прашалникот „Најмалку префериран соработник“ (Least preffered coworker - LPC) развиен
од страна на Фидлер (Fiedler, 1984).
Стилот на раководење се утврдува така што се опишува соработник со кој постои
најголем проблем во извршувањето на задачата, односно скорот најмалку префериран
соработник се добива така што раководителот се замолува да се сети на сите негови
минати и сегашни соработници, да избере еден со кој би работел најмалку добро и да го
процени на скала што се состои од 18 биполарни придавки со заокружување на
соодветниот број од 1 до 8 за секоја од придавките (на пр. пријателски – непријателски,
соработува – не соработува, ефикасен – неефикасен).
Конечниот скор претставува збирот од степените заокружени на 18 ајтеми. Најнизок
можен скор е 18, а највисок можен скор е 144. Ако скорот е понизок, се укажува на тоа
дека поединецот е мотивиран од задачите, а повисок скор на скалата укажува на поединци
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кои се мотивирани од односите. Внатрешната конзистентност односно вредноста на α–
коефициентот на LPC – скалата, добиена на примерокот во ова истражување е висока.
Димензиите на личноста се мерени со тестот на личност EPQ (Eysenck Personality
Questionaire), кој содржи 90 ајтеми во вид на прашања. Испитаникот одговара со
заокружување на една од двете понудени алтернативи ДА или НЕ за неопределено време.
Вкупниот индивидуален скор на секоја скала посебно се добива со едноставно
пребројување на сите заокружени ДА и НЕ одговори кои ја мерат соодветната димензија,
со користење на соодветен клуч за бодување на одговорите. Кај EPQ – инвентарот,
димензиите невротизам и екстраверзијата, како и L - скалата се со прифатлива внатрешна
конзистентност.
2.3.Тек на истражување
Прибирањето на податоците се одвиваше во периодот од јануари, 2014 до мај, 2014
година на работните места на испитаниците.
2.4.Статистичка обработка на податоците
Податоците се обработени со статистичката програма SPSS - 20. Применети се
следниве статистички постапки:


За сите користени варијабли се дадени основните статистички показатели
(аритметичка средина, стандардно отстапување, највисок и најнизок скор).



За да се провери поврзаноста меѓу димензиите на личноста и стиловите на
раководење, како и да се добие увид во тоа која од димензиите на личноста има
најголем придонес во предвидувањето на раководниот стил користен е методот на
мултипла регресивна анализа. Попрецизно, со овој метод се добива увид во тоа која
димензија на личноста најдобро го предвидува секој од стиловите поединечно.
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3. Резултати
Од прикажаните податоци во Табела 1 се забележува дека

директорите на

училиштата при раководењето се повеќе мотивирани да имаат блиски интерперсонални
односи со другите луѓе, додека директорите во банките преферираат стил на раководење
мотивиран од задачите.
Табела 1. Основни статистички показатели за стил на раководење
Стил на раководење

N

M

SD

Најнизок

Највисок

скор

скор

Директори на училишта

61

79.92

11.96

55.00

103.00

Директори во банки

59

60.41

9.47

36.00

78.00

Вкупно

120

70.33

14.55

36.00

103.00

Во Табела 2 прикажани се основните статистички показатели за димензиите на
личност. Од прикажаните податоци во табелата се забележува дека димензиите
екставерзија и невротизам се поизразени кај директорите во банки.
Табела 2. Основни статистички показатели за екстраверзија и невротизам
Екстраверзија

N

M

SD

Најнизок Највисок
скор

скор

Директори на училишта

58

12.72

2.67

4.00

18.00

Директори во банки

60

14.07

2.82

8.00

19.00

Вкупно

118

13.41

2.82

4.00

19.00

58

9.59

3.68

3.00

19.00

Невротизам
Директори на училишта
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Директори во банки

60

11.37

5.04

2.00

21.00

Вкупно

118

10.49

4.50

2.00

21.00

Директори на училишта

58

15.17

4.26

5.00

21.00

Директори во банки

60

11.25

4.26

3.00

20.00

118

13.18

4.67

3.00

21.00

Л - искреност

Вкупно

Применетата еднонасочна АНОВА посебно за секоја хипотеза ги даде резултатите
прикажани во табелите подолу.
Табела 3. Разлики во стилот на раководење кај директорите на училишта и директорите во
банки
Стил на раководење

SS

df

Помеѓу групите

11417.498

1

Во групите

13774.827

118

Вкупно

25192.325

119

MS
11417.498

F
97.806

p.
.000

116.736

Резултатите од применетата еднонасочна АНОВА во Табела 3 покажуваат дека
помеѓу директорите во банки и директорите на (основни и средни) училишта постојат
разлики во поглед на стилот на раководење (F(1, 118) = 97.806; p<.01).
Табела 4. Разлики во изразеноста на димензијата екстраверзија кај директорите на
училишта и директорите во банки
Екстраверзија

SS

df

MS

F

p.

Помеѓу групите

53.155

1

53.155

7.044

.009
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Во групите

875.320

116

Вкупно

928.475

117

7.546

Од наодите во Табела 4 се забележува дека помеѓу директорите на (основни и средни)
училишта и директорите во банки постојат разлики во поглед на изразеноста на
димензијата екстраверзија (F(1, 116) = 7.04; p<.01).
Табела 5. Разлики во изразеноста на димензијата невротизам кај директорите на
училишта и директорите во банки
Невротизам

SS

df

MS

F

p.

93.489

1

93.489

4.773

.031

Во групите

2272.002

116

19.586

Вкупно

2365.492

117

Помеѓу групите

Резултатите во Табела 5 покажуваат дека помеѓу директорите на (основни и
средни) училишта и директорите во банки постојат разлики во поглед на изразеноста на
димензијата невротизам (F(1, 116) = 4.77; p<.05).
Табела 7. Придонес на димензиите на личноста во предвидувањето на раководниот стил
Стил на раководење

Нестандардизирани
коефициенти

Constant
Екстраверзија

Стандардизирани
коефициенти

B

Std.Error

52.926

7.948

.988

.486
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Beta

.200

t

p

6.659

.000

2.031

.045
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Невротизам
R = .227

R ² = .052

.324

.313

.102

1.035

.303

p >.05

Според добиените коефициенти

може да се констатира

дека димензијата

екстраверзија го предвидува значајно раководниот стил, односно со зголемување на
степенот на екстраверзија и стилот на раководење мотивиран од односи е поизразен.
4. Дискусија и заклучок
Резултатите од истражувањето покажаа дека помеѓу директорите на (основни и
средни) училишта и директорите во банки постојат разлики во поглед на раководниот
стил. Од дескриптивните статистици за стилот на раководење се забележува дека
директорите на училиштата при раководењето манифестират значајно поизразена
тенеденција кон блиски интерперсонални односи во споредба со директорите во банки.
Добиените резултати од ова истражување според интерпретацијата на Фидлер
(Fiedler, 1978) дека LPC скорот е показател на хиерархијата на мотивите на
раководителот, наведуваат на констатацијата дека директорите на училиштата се повеќе
мотивирани да имаат блиски интерперсонални односи со вработените, а постигнувањето
на целите им е второстепен мотив којшто ќе стане важен само ако примарниот мотив за
афилитација е веќе задоволен. Слична констатација наведува и Ликерт (Likert, 1961,
според Bojanović, 1988): Раководителите кои се ориентирани кон луѓето не даваат
детални упатства за тоа како работата треба да биде извршена, туку даваат само општи
упатства при што поаѓаат од претпоставката дека работниците се одговорни и способни
самите да ја организираат работата.
Резултатите од ова истражување исто така покажаа дека кај директорите во банките
постои тенденција кон примена на раководниот стил ориентиран кон задачите.
Пристапот со кој во предвид се зема поведението или однесувањето на поединците и
групата, помага во развивањето на водството, но е погрешно да се бара најдобриот стил.
Од тука, се јавува и потребата за примена на теоријата на ситуациониот пристап. Според
овој пристап, без да се омаловажуваат личните квалитети и стиловите на водство, секогаш
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треба да се респектираат факторите на конкретната ситуација, а тоа значи конкретни
барања за личните квалитети, потребите, карактерот на задачите, барањата и влијанието
на средината и опкружувањето. Напорите на многу автори, приврзаници на оваа теорија,
се обидуваат да определат каков стил на однесување и лични квалитети најдобро ќе
соодвествуваат на конкретна ситуација. Информациите понатаму можат да послужат во
развој на лидерски профил и поткрепени со други информации може да се искористат во
планирањето на човечки ресурси со цел развој на профилот на поединецот и каде на
најдобар начин може да се вклопи во организацијата.
Резултатите од истражувањето покажуваат дека помеѓу директорите на (основни и
средни) училишта и директорите во банки постојат разлики во поглед на изразеноста на
димензиите екстраверзија и невротизам. Според тоа директорите во банките се
поекстровертни од директорите на училиштата или подружељубиви, покомуникативни,
социјално поекспанзивни, полесно прилагодливи. Помалку ги сакаат индивидуалните
активности, повеќе ги сакаат промените, поиницијативни се, авантуристи се и повеќе се
оптимисти. Директорите на училиштата се емоционално постабилни. Поурамнотежени се
и реагираат емоционално поспоро и поблаго за разлика од директорите во банките кои
реагираат поинтензивно и се поемотивни и погрижливи.
Со оглед дека EPQ прашалникот е употребуван долго време, а и самиот Ајзенк
посветил доста време во негово креирање преку факторска анализа, а потоа и на негова
проверка, треба да му се верува на инструментот. Исто така според Пек (Pek, 1978)
ајзенковата теорија е корисна за создавање на проверливи предикции и претставува
корисен модел за разликите помеѓу групи поединци. Наодите од ова истражување
демонстрираат дека димензијата на личноста екстраверзија е значаен предиктор за
соодветниот стил на раководење, односно со зголемување на степенот на екстраверзија и
стилот на раководење мотивиран од односи е поизразен.
Уште во 1930 година Гудинаф (Goodenough, 1930 според Zvonarević, 1978) покажала
дека постои позитивна корелација од 0,59 помеѓу екстровертираноста и водството. Сепак
резултатите од истражувањата покажуваат дека понекогаш интровертноста, а понекогаш
екстровертноста покажуваат поголема поврзаност со водството. Понатаму Кател (Catell ,
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1953

според

Zvonarević,

1978)

исто

така

укажал

на

поврзаноста

помеѓу

екстровертираноста и водството, но според неговиот заклучок сепак вистински водачи се
всушност интровертните.
Новите истражувања предупредуваат дека работниот систем кој не може да ја
препознае вредноста која со себе ја носат интровертните лица, губат многу поради тоа
што пропуштаат да ги промовираат на повисоки позиции. Според стереотипните
претстави за лидерот општо е распространето гледиштето дека лидерот е екстравертна,
асертивна и доминантна личност. Но не само тоа, туку и најголем број на одлуки во
процесот на селекција на раководителите се темелат на јакото его и личните амбиции на
таквата личност. Не се и необични коментарите во професионалните кругови дека некој не
е способен да биде раководител бидејќи е премногу скромен, повлечен и недоволно
продорен. Ваквиот став и не е толку необичен кај нас а и во бившите југословенски
републики, имајќи ги во предвид и добиените резултати од истражувањата кои
покажуваат дека кај нас агресивните стилови се попожелни отколку во другите земји.
Ова истражување отвора бројни прашања за понатамошни истражувања, не само од
теориски аспект бидејќи феноменот на водство е тешко објаснив, туку пред сé од
прагматичен аспект, бидејќи доброто управување со човечките ресурси е важен предуслов
за просперитет и развој, што особено и е потребно на нашата земја.
Резултатите во нашето истражување посочуваат и на потреба за нова генерација на
менаџери кои ќе бидат различни од традиционалните менаџери. Очигледно е дека
иднината, ќе бара такви менаџери во Македонија, кои се со стилови на водство различни
од традиционалното водство.
Менаџерската едукација и обука, заедно со организацијата и другите мерки, би ги
смалиле екстремните карактеристики на автократското лидерство и би допринеле за
ојачување на лидерството кое би било подеднакво ориентирано и кон задачата и кон
меѓучовечките односите, а кое може да биде многу попогодно за сегашните, но и за
времињата кои доаѓаат. Всушност прифаќањето и интеграцијата на можните лидерски
стилови би ги довела и најдобрите можности за успех.
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SELF-ESTEEM AND NEGATIVE PERFECTIONISM AMONG COLLEGE STUDENT
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Abstract
Due to the crucial role it plays in regulating the optimal functioning of each person, selfesteem is one of the most explored constructs in psychology. Previous findings have pointed out
self-esteem can be affected by failures and mistakes or unfulfilled goals in one’s life. This could
be as a result of the high and unrealistic ambitions that an individual could set to oneself, which
is usually the case of perfectionists. However, recent studies have suggested that perfectionism is
not always related to lack of satisfaction or disappointment. They introduced two types of
perfectionism – positive and negative perfectionism. The first one is the adaptive one that
stimulates the person to achieve more but at the same time set realistically high goals. The other
one is the one that gives more negative effects on the psychological well-being and it is subject
of interest in the current study. Thus, the goal of this study is to examine the correlation between
negative perfectionism and self-esteem among college students. 30 college students from the
gymnasium “Nikola Karev” in Skopje completed Almost Perfect Scale – Revised as an
instrument for measuring perfectionism while for evaluation of self-esteem, the Coopersmith
Self - Esteem Inventory was used. Correlation method was applied as statistical procedure. The
results confirmed the hypothesis that self-esteem is in significant negative correlation (r=-0,56,
p<0,01) with the negative perfectionism. It appeared that the more perfectionism is negatively
oriented the lower the self-esteem is among college students. These findings support the theory
that students with high negative perfectionism are prone to attribute their failures to their abilities
ignoring some environmental obstacles or hardness of the tasks. Consequently that affects their
self-esteem. The shortcomings of the study, its practical implications as well as
recommendations for further research are also being discussed in this paper.
Keywords: self-esteem; negative perfectionism; college students
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СЕБЕЦЕНЕЊЕТО И НЕГАТИВНИОТ ПЕРФЕКЦИОНИЗАМ КАЈ
СРЕДНОШКОЛЦИТЕ
Марија Штерјовска
Факултет за психологија, МИТ Универзитет, Трета Македонска Бригада бб., Скопје,
Република Македонија
stermar86@gmail.com
Кратко резиме
Себеценењето е еден од најистражуваните конструкти во психологијата, со оглд на
круцијалната улога што ја игра во регулацијата на оптималното функционирање на
личноста. Претходните наоди покажуваат дека себеценењето може да биде афектирано од
порази, грешки и неисполенти цели во животот. Ова би можело да е резултат на високите
и нереалистични амбиции кои индивидуата си ги поставува на себе си, а што е вообичаено
случај кај перфекционистите. Сепак, последните истражувања посочуваат дека
перфекционизмот не е секогаш поврзан со намалено задоволство или разочарување. Тие
укажуваат дека постјат два типа на перфекционизам – позитивен и негативен. Првиот кој е
адаптивен ја стимулира личноста да постигнува повеќе истовремено поставувајќи си
реалистично високи цели. Другиот пак, е оној кој има повеќе негативни ефекти на
психолошката добросостојба и кој е предмет на интерес во ова истражување. Оттаму, цел
на ова истражување беше да се испита односот меѓу негативниот перфекционизам и
себеценењето кај средношколците. 30 ученици од гимназијата Никола Карев во Скопје
одговараа на Almost Perfect Scale – Revised како инструмент за

мерење на

перфекционизмот, додека за проценка на себеценењето беше користен Coopersmith Self Esteem Inventory. За стстистичка обработка на добиените податоци, беше користен
корелацискиот метод. Резултатите ја потврдија хипотезата дека себеценењето е во
значајна негативна корелација (r=-0,56, p<0,01) со негативниот перфекционизам. Се
покажа дека колку перфекционизмот е повеќе негативно ориентиран, толку помало е
167

International Journal of Recent Research in Arts and Sciences
ISSN: 1857-8128

себеценењето кај гимназијалците. Овие наоди ја поддржуваат теоријата дека учениците со
негативен перфекционизам се склони да ги припишуваат нивните грешки на нивните
способности игнорирајќи препреките од околината и тежината на задачите. Така,
последователно тоа влијае на нивното себеценење. Недостатоците на истражувањето,
практичните импликации и препораките за идни истражувања се земени предвид во овој
труд.
Клучни зборови: себеценење; неагтивен перфекционизам; средношколци.
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1. Вовед
Изненадувачки е фактот што многу луѓе и покрај големите успеси што ги
постигнале, и покрај огромните квалитети и развиени потенцијали што ги имаат, немаат
добра слика за себе, не се чувствуваат среќни и на некој начин се казнуваат себе си за
неоствареноста и личното незадоволство. Секоја наредна цел, секое наредно постигнување
кое верувале дека ќе ги направи посреќни, кога ќе се случи, се покажало дека не било она
што ќе допринесе за нивната среќа. Така, ова се претвора во потрага за среќа налик на
трка на која целта и е среќата која никогаш не може да се достигне. Целиот живот
поминува во живеење во иднината и лишување од убавините на сегашноста, за на крај да
се дојде до свесност дека изгубена е смислата на животот кога сопствениот живот и
сопствената личност не се доживуваат вредни односно кога себеценењето е на ниско ниво.
Постојат многу работи од страна, многу животни предизвици, немили случувања кои
можат да ја загрозат личната среќа и кои психологијата има за цел да ги елиминира, но тоа
како да не е доволно. “Луѓето сакаат да знаат како да живеат подобро, а не само како да не
живеат лошо” (Спасовски, 2012, стр.7). Дури, и кога ги нема овие загрозувачки околности,
многу луѓе повторно не се чувствуваат среќни, бидејќи најчесто она контаминирачкото не
се надворешните фактори, туку е нешто многу лично. Од проучената теорија и емпирија,
се забележува дека голем “контаминатор” на психолошката добросостојба може да биде
перфекционизмот кој има тенденција да се пропагира како важна општествена вредност.
Токму затоа, мотивацијата во ова истражување беше да се испита како перфекционизмот е
поврзан со една клучна димензија на сликата за себе, со себеценењето. Важноста да се
вклучи себеценењето во ова истрување се огледа во тоа дека се вбројува во групата на
предиктори кои имаат висока поврзаност со субјективната добросостојба кај луѓето, како
и со среќата, здравјето, успехот во справувањето со конфликтните ситуации (Спасовски,
2012).
Себеценењето е онаа евалуациска димензија на сликата за себе која најопшто се
дефинира како свест за својата вредност (Harter, 1999, според Kapetanović, 2008). Како
конструкт во психологијата за прв пат го воведува James (1980) кој бил меѓу првите
автори кои дале психолошка концепција за сликата за себе (Такашманова, 1998). Тој
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себеценењето го дефинира како афективно-евалуативен аспект на сликата за себе. Според
него, себеценењето е израз на задоволство или незадоволство со себе си. Проучувајќи ги
факторите кои ги определуваат чувствата кон себе, James предложил популарна формула
која укажува на тоа дека себеценењето расте кога се зголемува успехот или пак кога се
намалуваат аспирациите.
Coopersmith (1967) под терминот себеценење подразбирал евалуација со која
поединецот го одразува ставот за (не)прифаќање на себе си, што укажува на степенот на
верување на тој поединец во сопствените способности, важноста, успешноста и вредноста
(Kapetanović, 2008). Истражувајќи ги факторите кои влијаат на себеценењето, тој утврдил
дека децата со високо себеценење се воедно и поасертивни, покреативни и понезависни од
оние со ниско себеценење. Тие се поотпорни на влијанијата од околината кои не се во
склад со нивните лични гледишта, пофлексибилни се и проблемите ги решаваат на
пооригинални начини. Затоа, лицата со високо себеценење имаат подобро физичко и
психичко здравје, поотпорни се на стрес, позадоволни се со работата, училиштето и
приватниот живот, поуверени се дека нивните напори ќе доведат до успех, почесто
планираат, соработуваат, учествуваат во расправи, покомпетентни се на училиште, на
работа и во различни социјални ситуации, подобро се расположени, помалку се
депресивни, поподготвени се да се спротистават на другите и полесно поднесуваат
критика, а се самопроценуваат како посреќни и позадоволни од останатите (Slunjski,
2006).
Развојот на себеценењето го следи когнитивниот развој кај поединецот, па според
тоа го добива и соодветниот облик зависно од возраста. Во тоа обликување клучна улога
има односот со семејството, врсниците, едукативниот процес чии ефекти потоа се
интернализираат во различно ниво на себеценење (Такашманова, 1998).
Долго време од страна на психолозите перфекционизмот бил сметан како вид на
невроза. Во 1980г. психологот David Burns дал објаснување дека перфекционисти се оние
чии стандарди се високо над достигнувачкото и разумното, луѓе кои по секоја цена сакаат
да остварат невозможни цели и кои ја мерат својата вредност преку термини на
продуктивност и постигнување. Во последно време на перфекционизмот се гледа како на
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многу покомплексен поим и како на поим кој нема само негативен аспект. Всушност
најдено е дека перфекционизмот може да биде и корисен поттикнувајќи ги луѓето да
работат подобро и да си постават повисоки лични стандарди. Во овој контекст,
психолозите денес прават разлика меѓу позитивниот перфекционизам кој е адаптивен и
здрав и негативниот, кој е малоадаптивен и невротски. Ben-Shahar (2009) според тоа,
позитивниот уште го нарекува и оптимализам, а на негативниот му го задржува името
перфекционизам. Оваа негова терминологија произлегува од општото дефинирање на
концептот на позитивната психологија како “научна студија за оптималното човечко
функционирање” која го поставува фундаменталното прашање каков е најдобриот можен
живот кој би можеле да го живееме и се фокусира на оптималниот живот кој е сосема
различен од оној совршен кој го пропагираат т.н. самопомагачки популистички движења.
Парадоксално, таквите движења повеќе водат до фрустрација и несреќа отколку до она
што им е примарна цел.
И покрај тоа што на овие две варијабли Ben-Shahar (2009) не гледа како на зависни
и вели дека во одредени подрачја од животот може да сме перфекционисти, а во други
оптималисти, тој ги истакнува нивните дистинкции преку нивно поларно одвојување.
Перфекционистите и оптималистите не се разликуваат неопходно во нивните аспирации и
во целите кои си ги поставуваат. И едните и другите можат да демонстрираат исто ниво на
амбиција и иста интензивна страст за постигнување на нивните цели. Разликата лежи во
различните приоди кои ги имаат во тој процес. Клучната разлика меѓу перфекционистот и
оптималистот, според Ben-Shahar (2009), е приодот кон реалноста која првиот ја отфрла, а
вториот ја прифаќа. Оттаму произлегуваат и другите разлики кои се прикажани во Табела
1.
Табела 1. Клучни разлики во приодот на перфекционистот и оптималистот
Перфекционист

Оптималист

Процесот го гледа како права линија

Процесот како нерегуларна спирала

Страв од неуспех

Гледање на неуспехот како на фидбек

Фокус на дестинацијата

Фокус и на патот и на дестинацијата
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“Се или ништо” размислување

Нијансирано, комплексно размислување

Одбрамбен став

Став отворен кон сугестии

Трагач по грешки

Наоѓач на бенефиции

Остар, строг

Простувачки настроен

Ригиден, статичен

Адаптибилен, динамичен

Постојат повеќе различни теоретски гледишта за развојот на перфекционизмот, но
сите се согласни дека раното детство и адолесценцијата се критичните периоди за
неговиот развој. Постојат неколку модели кои го истакнуваат родителски стил на
воспитување, социјално учење или социјалната реакција како клучни за развојот.
2. Метод и материјали
Основниот проблем на истражувањето кој произлегува од проучената теоретска
позадина, релевантните истражувања и животните искуства, е емпириски да се утврди
каков е односот помеѓу себеценењето и перфекционизмот кај ученици од четврта година
гимназиско образование, односно:
Дали постои поврзаност помеѓу нивото на себеценењење на учениците и нивото
на негативниот перфекционизам кој преовладува кај нив?
Од теоретската позадина и релевантните истражувања како претпоставен одговор
на ова истражувачко прашање произлегува следната истражувачка хипотеза:
Постои

негативна

поврзаност

помеѓу

негативниот

перфекционизам

и

себеценењето кај учениците од четврта година гимназиско образование односно како се
зголемува нивото на негативниот перфекционизам, така се намалува нивото на
себеценење.
За да се провери оваа хипотеза за истражувањето беше користен пригоден
примерок, кој брои вкупно 30 испитаници, сите ученици од четврта година во гимназијата
“Никола Карев” во Скопје кои одговараа на два инструмента со проверени и валидни
метриски карактеристики. За мерење на перфекционизмот беше искористен прашалникот
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APS (Almost Perfect Scale – Revised; Slaney и сор., 1997), кој содржи 23 тврдења на кои се
дава согласност на скала од Ликертов тип и кои го мерат адаптивниот и неадаптивниот
перфекционизам. За целите на ова истражување беше земен предвид скорот добиен на
димензијата Дискрепанца како индикатор за негативниот перфекционизам чија поголема
вредност укажува на повисоко ниво на негативен перфекционизам, додека обратното важи
на помалите вредности.
За мерење на себеценењето беше искористен Coopersmith-овиот инвентар
(Coopersmith Self - Esteem Inventory, 1984), кој содржи 46 тврдења групирани во четири
субскали: општ однос кон себе си, однос со врсници, однос со родители и однос кон
школувањето на кои во зависност од личната согласност се одговара со ДА или со НЕ. За
целите на ова истражување беше земен предвид интегративниот скор добиен како збир
на скоровите од претходните четири субскали како индикатор за целокупното себеценење
во сите сфери од животот. Всушност овој повеќедимензионален прашалник, беше
третиран како унидимензионален. И во овој прашалник добиената повисока вредност на
интегративниот скор, укажува на повисоко ниво на себеценење, додека обратното важи за
пониските вредности.
3. Резултати и дискусија
Во Табела 2, прикажани се добиените дескриптивни податоци за истражувачките
варијабли себеценење и негативен перфекционизам.
Табела 2. Мерки на централна тенденција и мерки на варијабилност на димензиите
себеценење и негативен перфекционизам кај учениците од четврта година
Себеценење

М

SD

Min

Max

33,54

5,86

18

44

10,70

23

70

Перфекционизам 43,25

Понатамошната бработката на добиените податоци, со цел да се одговори на
поставениот проблем на истражувањето, е направена со помош на Пирсоновиот
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коефициент на корелација (r=-0,56) чија вредност укажува на негативна поврзаност меѓу
себеценењето и негативниот перфекционизам, која е статистички значајна на ниво 0,01
(p<0,01).
Од добиените резултати може да се заклучи дека се потврдува истражувачката
хипотеза која вели дека постои негативна поврзаност меѓу негативниот перфекционизам и
себеценењето односно дека постои статистички значајна поврзаност помеѓу овие две
варијабли. Тоа би значело дека како се зголемува нивото на негативниот перфекционизам,
така се намалува нивото на себеценењето.
4. Заклучок
Добиените наоди во ова истражување одат во прилог на наодите од претходните
истражувања

кои

зборуваат

за

негативната

поврзаност

меѓу

себеценењето

перфекционизмот (Капетановиќ, 2008). Како можни последици на

и

негативниот

перфекционизам Shahar (2009) ги издвојува растројствата во јадењето, во сексуалноста,
депресијата, ансиозноста и ниското себеценење. Тој го истакнува трудот за себеценењето
на Bednar и Peterson (1995) кои велат дека искуството на решавање и соочување со
предизвиците

и

рискантните

промашувања

ја

зголемуваат

самодовербата.

Со

игнорирањето на тешкотиите и предизвиците поради можноста да се погреши, што е
најчестиот образец на однесување кај негативните перфекционисти, пораката што си ја
испраќаме на себе си е дека не сме способни да се справиме со тешкотиите, па како
резултат на тоа страда нашето себеценење.
Тргнувајќи од своето искуство, Shahar (2009) вели дека другите отсекогаш го
доживувале како човек со високо себепочитување што, како што вели, се должело на
влијанието на неговиот перфекционизам кој не дозволувал ништо друго освен слика за
високо себеценење, па според тоа, таквиот облик на себеценење го нарекува квазисебеценење кое во суштината е далеку од вистинското себеценење. Hamachek (1978,
според Капетановиќ 2008) во рамките на своето теоретско гледиште, земајќи ги предвид
двете димензии на перфекционизмот, нагласува дека “нормалните перфекционисти” го
174

International Journal of Recent Research in Arts and Sciences
ISSN: 1857-8128

подигаат своето себеценење уживајќи во своите вештини и добро свршени работи, додека
“невротските перфекционисти” имаат снижено себеценење поради тоа што стално се
сомневаат во своите постапки, претерано се критични спрема себе и се перцепираат како
некомпетентни.
Сепак, пред се повикувајќи се на популарната формула дека себеценењето расте
кога се зголемува успехот или пак кога се намалуваат аспирациите и земајќи ги пред вид
високите стандарди односно аспирации кои го карактеризираат перфекционизмот, лесно
може да се претпостави дека и покрај големиот постигнат успех, доколку стандардите
односно аспирациите се високи, па дури и превисоки, себеценењето нема да расте, туку
напротив ќе почне да се намалува, па со тоа ќе се добие негативна поврзаност меѓу тие две
варијабли.
Важноста на ваквите наоди се огледува во фактот дека себеценењето е важен
индикатор за чувството на среќа и субјективна добросостојба кое пак ја дава и смислата на
животот. Од ова произлегува дека треба да се работи на сите пригушувачи на
себеценењето кои воедно индиректно ја пригушуваат и среќата кај поединецот. Меѓу нив
доста истакнат е перфекционизмот кој многу лесно од корисен стимулатор може да
премине во малоадаптивен механизам. За ова клучна е улогата на социјализацијата која
пред се произлегува од семејството и неговиот стил на воспитување. Тоа треба да го
поучува воспитаникот во духот на прифаќањето на своите емоции, без разлика дали се
позитивни или негативни, прифаќањето на своите постигнувања, без разлика дали станува
збор за успеси или неуспеси и воопшто во прифаќањето на реалноста онаква каква што е.
Треба да се објасни корисноста на високите стандарди кои водат до личен раст и развој и
самоактуелизација, но притоа да се стимулира и флексибилниот приод на менталниот
склоп кон нив поради различните предизвици кои произлегуваат од животот и кои лесно
можат до доведат до скршнување од замислениот пат. Сето ова со една единствена, но
многу важна цел за психофизичкото здравје на секој поединец – поголема среќа и
поголемата субјективна добросостојба.
Во однос на критичкиот осврт на спроведеното истражување, би можеле да се
истакнат неколку ограничувања. Мерките за себеценењето и перфекционизмот се темелат
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на самопроцена која нужно не значи дека ја прикажува објективната состојба, што секако
може да претставува методолошли проблем. Испитаниците се склони да даваат социјално
пожелни одговори и да се прикажат себе си во подобро светло. Освен тоа, постои можност
тие да даваат погрешни процени поради недоволниот увид во сопствените особини. Затоа
валидноста на истражувањето би се зголемила доколку би биле земени мерки од
проценката на нивните блиски лица кои потоа би биле споредени со нивните
самопроценки. Исто така, заради корисност и примена на ова истражување преку
генерализирање на добиените наоди, би морало да се земе доста поголем примерок и од
различни средини, бидејќи се смета дека учениците од гимназиско образование имаат
повисоки стандарди и со самото нивно запишување таму, веќе и работат на нивно
остварување. Како ограничување може да се земе и тоа што за ова истражување не беа
земени димензиите на секоја од корелираните варијабли за да се добие поцелосна, но и
попрецизна слика за нивната поврзаност.
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FAMILY AND SMOKING CIGARETTES AMONG STUDENTS - PSYCHOLOGICAL
ASPECTS IN THE ETIOLOGY OF THE PHENOMENON
СЕМЕЈСТВОТО И ПУШЕЊЕТО ЦИГАРИ ОД УЧЕНИЦИТЕ –ПСИХОЛОШКИ
АСПЕКТИ ВО ЕТИОЛОГИЈАТА НА ПОЈАВАТА
м-р Мирлинде Биљали
Државен Универзитет во Тетово

Абстракт
Предмет на трудот е пушењето цигари кај учениците и улогата на семејството,
психолошки аспекти во етиологијата на појавата, во емпириските истражувања . Трудот
има примарна цел да ги расветли некои од клучните фактори кои ја поттикнуваат оваа
масовна појава а се понепосредно поврзани со семејството и околината
Истражувања поврзани со пушењето на цигари својствен за младината е
анализиран од позиција на психолошките фактори и социјалните околности има сосема
малку. Имено, дали феноменот на масовно пушење на циграи, во случајот кај
младите/учениците се врзува за проблемот на психотропна зависност од никотин и дали е
последица на припадноста во конкретни субкултурни групи на врсници, и конечно, се
поставува прашањето која е улогата на семејството врз формирањето на ставот за или
контра ваквата психолошка навика.
Клучни зборови. зависност, пушење, семејство, субкултура, ученици/ млади, родители.

Abstract
Subject of the research is cigarette smoking among students and the role of the family,
the psychological aspects in the etiology in the cases of empirical research. The primary goal of
the research is to bring to light some of the key factors that are stimulating this mass
phenomenon, and that are directly related to the family and the environment.
There is a very small number of researches where the smoking, typical for the youth, is
analyzed from a position of the psychological factors and the social circumstances. To be
specific; is the phenomena of mass cigarette smoking in youth/students related to the issue of the
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psychotropic nicotine addiction, and, is it the result of being a member in a particular subcultural
group of people of the same age, and finally, there’s the question about the role of the family in
forming an attitude in favor or against this kind of a mental habit.
Keywords: addiction, smoking, family, subculture, students, youth, parents
Вовед
Националните извештаи22 кои ги подготвуваат агенциите за испитување на јавното
мнение, а посебно во сверата на јавното здравје, во доменот на психотропни зависности
на младите ја опфаќаат и никотинската (т.е. пушењето на циграи). Загрижува податокот
дека од година во година и покрај масовните кампањи кои се во опфат на националните
културни политики, свеста за штетното влијание врз општата здравствена состојба, не
успева да ја надмине потребата на младите, особено најмладите во средните и основните
училишта, од лична промоција на стилот на живот, кога се дружат и се обидуваат да
покажат дека ,, нешто значат“ за околината,каде пушењето цигара е една од
манифестациите, преку која се обидуваат да го ,,потенцираат“ сопственото јас.
Од практиката, на прво ниво23, задолжителното палење на цигара во присуство на
другари е индикатор за конформизам и потреба за докажување на демонстрација на
надмоќ. На второ ниво, а помалку застапено, потребата пред себе да се изнесе кутија на
цигари со лого на престижна компанија, во форма на статусен симбол, кој ја истакнува
економската позиција на семејството. Конечно, на трето ниво24, денес современите земји
се соочуваат со пораст на кардиоваскуларни и пулмолошки заболувања кај младата
популација, а како последица на хроничното активно пушење на цигари.
Колоквијалните претстави за пушењето на циграи кај младината и неговата
поврзаност со улогата на семејството делуваат излитени и добро познати, што не е спорно.
Но, значајно е да се подвлече дека овој труд има примарна цел да ги расветли клучните
фактори кои ја поттикнуваат оваа масовна појава а се понепосредно поврзани со
семејството и околината. Од ретроспективен агол, во периодот на 1930те и 1970те ваквиот
феномен е моден тренд кај културната авангарда25. Да се пуши во друштво, тогаш се чини
дека се доживуваше како доказ за еманципираност, слобода и демонстрација на зрелост
на личноста, нешто кое е својствено за повозрасните е достапно и за оние кои само што
22Светска

здравствена организација. who.org.

23Rejk,

Ben; Kristina Edkok. 1976. Vrednosti, stavovi i promena ponašanja. Beograd: Nolit.

24СЗО.

Ibidem.

25Коковиħ,

Драган. 1997. Пукотине културе. Београд: БИГЗ.
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стапнале во сферата на животот. Но, за разлика од денес, во ерата на зголемена еколошка
свест за штетноста на пушењето врз здравјето на човекот, но и свест за здравиот живот и
за еколошки стандарди поврзани со животот на човекот воопшто , ваквиот тренд е
парадокс, би рекле дури и нешто кое, обратно, од седумдесетите години, пушењето се
доживува од најголем дел од пуопулацијата како нешто кое е штетно за младите,
пушачите се изолираат и им се забранува да пушат во затворени простории, на нив се
гледа како на луѓе кои имаат ,, помали вредности“ не се пожелни во друштво
Од научна позиција, за аналитички цели, во прилог ќе биде дефиниран
проблемот26 во овој труд: семејство, субкултурна екипа на врсници, никотинска
зависност, причини за појава на пушење)
 Семејства и домаќинства. Социјална група, која како демографска категорија се
состои од сопружници и нивните потомци. Во случајот кога во домаќинството живеат
и предци и роднини по хоризонтална линија, станува збор за проширено семејство.
Истата група има репродуктивна, воспитна, општествена, економска и психолошка
функција. Односно, постои како функционална средина во која сопружниците
создаваат свои поколенија, ги воспитуваат и се грижат за нивната благосостојба,
активно се вклучени во општествениот живот преку средби со роднини, пријатели и
колеги, како и патувања и членувања во организации, работат и се хранат и расходите
плански ги трошат заедно, постојат заради одржување стабилност која се постигнува
преку поддршка, емпатија и соживот.
 Субкултура. Групи кои имаат сличен вредносен систем (на пример:посетуваат
концерти на ист музички жанр, следат тренд на ист моден и уметнички правец) се
групираат на места кои симболички се својствени, но притоа не пркосат на општо
прифатените норми и вредносен систем. (Нпр. рок, џез и блуз, њу ејџ, екологисти,
рапери, панкери и сл. ) Кај најголем дел од овие групи, не е јасна границата каде
завршува поткултурата, а каде почнува контракултурата. Значаен елемент е дека
имаат ист арго јазик ( кои за нив, во рамките на групата има специфично значење) ,
начин на облекување и места за собирање, начин на исполнување на времето.
Клучен е податокот дека истите се формираат во адолесцентските години и се
вакуум просторот до созревање на личноста. Влијае местото на живеење и
школување, возраста, семејното педигре, финансиската состојба на родителите и
образовниот успех и промоцијата во заедницата. Со еден збор имиџот.
26Milić,

Anđelka. 2007. Sociologija porodice. Beograd: Čigoja.

Маршал, Гордон. 2004. Оксфордски речник по социологија. Скопје: МИ−АН.
Еncikolpedija lekskografskog zavoda. Miroslav Krleža. 1976. Zagreb.
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 Зависност, психолошки, а понекогаш и физички услови што произлегуваат од
дејство на супстанции кои создаваат зависност, психотропни супстанции врз
телото. Тие се карактеризираат со промени во однесувањето и други процеси, кои
секогаш вклучуваат принуда за понатамошно внесување на супстанции кои
создаваат зависност, со цел да се постигне задоволство или елиминирање на
непријатност што се јавува како резултат на нарушување на нивното (не)земање.
Апстиненцијален синдром е психолошка состојба, а физичка зависност е состојба
на адаптација на организмот што се одразува на карактеристични физички
нарушувања по престанок на овие средства.
Зависноста е културни и психолошки феномен кој има и медицински аспекти.
Пушењето за кратко време создава зависност од никотинот , како што е пиењето
алхохол и употребата на дрога. Како и кај другите зависности, и кај пушењето
можеме да разликуваме неколку стадиуми. Првиот е екпериментирање, вториот е
повремено користење во разни прилики, третиот е редовно користење, а четвртиот
е хемиска зависност кога пушачот се дожувува себеси дека не може без пушење. Се
разбира не постојат некои цврсти граници помеѓу овие фази.
 Пушење. Употребата на тутунот е една од главните причини за хронични
заболувања и смртност и водечка причина за смрт на светско ниво. Истражувањата
правени на светско ниво, каде е вклучена и Македонија покажуваат, а тоа е
забележано и во истражувањето на Светската здравствена организација дека голем
процент од смртни случаи во светот отпаѓаат на пасивното пушење. Активното
пушење го зголемува ризикот за добивање повеќе видови рак, како што е кај
жените на пример рак на дојката пред менопаузата, белодробни болести, а кај
жените-пушачи постои и поголема веројатност за неплодност и одложување на
забременувањето. Мајките кои пушат во тек на бременоста го зголемуваат ризикот
за предвремено породување, мртвороденост и смртност на доенчето, како и до
намалување на создавањето на мајчиното млеко.
Неизбежен е фактот дека младите кои пушат почесто се чувствуваат лошо
расположени и нервозни, чувствуваат замор, исцрпеност, главоболки, болки во
вратот и стомакот. Потоа , помалку го сакаат училиштето,сметаат дека имаат
премногу училишни обврски и многу повеќе учествуваат во малтретирање на
врсниците и се чувствуваат исклучени од средината и не се задоволни и посакуваат
поинаков живот. (Меѓународни резултати од HBSC Студија, 2006) (20)
 Причини за појава на пушење. Младите релативно рано,почнуваат да пушат, околу
13 година и помала возраст, во сите земји на Европа, вклучувајќи ја и Македонија.
Со пушењето младите сакаат да бидат забележани и прифатени од средината, и да
се докажат меѓу врсниците дека се посебни. Во причините експериментирањето со
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пушењето е и љубопитноста и чувството кое го предизвикува ритуалот на палење и
повлекување на димот, до изгледот и држењето. Пушењето се должи и на наглите
телесни и психолошки промени кај децата во пубертетот, но и на сѐ послабата
контрола и влијание на родителите врз детските одлуки и однесување. ,,Децата се
соочуваат со нови предизвици и можности на социјално живеење и користење на
слободното време, како излегувањето во доцните вечерни часови, забавите во
дискотеки, седењето во кафулиња и сл. Стресот поврзан со училиштето, малото
учество на учениците, како и тешкотиите на приспособување на врсничката група
која поставува поинакви очекувања, ги притискаат младите да експериментираат со
однесувања ризични по здравјето.“
Сумирано. Цел на истражување е споредбена анализа на факторите кои
поттикнуваат пушење, меѓу кои централни се психосоцијалните (семејство,
врсници, финансии, образовен систем) и механизмите кои се превземаат за
превенција од никотинската зависност кај младите (граѓански центри за едукација,
здравствени работници, семејство и медиумски кампањи).
Цели на трудот
Во нашата држава истражувања поврзани со пушењето на цигари својствен за
младината е анализиран од позиција на психолошките фактори27 и социјалните околности
има сосема малку. Значајно е да се нагласи дека сите три фактори се значајни, независно
на редоследот по кој се сортирани. Меѓутоа, важно е дека диспропорацијата во влијанието
е условено од некои индикатори како возраста во која се започнува со пушењето цигари,
временскиот интервал меѓу палењето на цигарите, годишниот стаж на пушење цигари,
просторијата во која се минува значаен дел од денот (дали е со активни пушачи на
циграи), општата здравствена состојба и медицинската култура, вредносниот став на
врсниците и семејството кон пушењето на цигари.
Имено, социјалниот патолог Алберт Коен28, при обидот да ги објасни феномените
врзани за отстапките својствени за малолетната деликвенција, упатува не на психолошко
нарушување, напротив, на психолошката потреба за повисоко ниво на вреднување во
социјалната околина. При што, веднаш се повлекува линија, дека пушењето на цигари кај
младината не претставува акт на малолетна деликвенција и отстапување. Статистиките се
во прилог на тезата дека ваквиот начин на живот е општо прифатен и не влече со себе
негативна социетална реакција
27

Evan, Fils, 1975. Motivacija. Beograd: Nolit.

28Томпсон,

Вилијам Е.; Џек Е. Бинам. 2014. Малолетничка деликвенција. Скопје: Арс Ламина.
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Сумирано, клучната цел на трудот е да се испита влијанието на психосоцијалните
фактори кои поттикнуваат пушење цигари и да се мапира влијанието на механизмите за
превенција од никотинската зависност.
Методи
Анализите кои се темелат на научна основа29, применуваат комбинација од
квантитативни методи и квалитативни методи. Во првиот случај, пригодна методологија е
анкетниот прашалник. Во вториот случај пригодни се длабинските интервјуа, а неретко се
прменуваат и фокусни групи.
Сумирано, во првиот случај со генерализација на етиолошките аспекти врзани за
феноменот на никотинска зависност конкретно кај младата популација, пригоден
инструмент за собирање и обработка, анализа и интерпретација на мислењата, ставовите,
однесувањето и вредностите е анкетирањето. Во овој случај, методолошко правило е
демографската структура на примерокот да е поврзана со економскиот статус на
семејството. Понатаму, во однос на батеријата на носечки прашања, клучен услов е истите
да бидат насочени на социокултурниот аспект на поткултурите во кои се дел
испитуваните слуачи. Конечно, при кредибилно изнесување на тезите изведени од
тестирање на хипотезите во психолошките истражувања, се препорачува примена на
интервју или фокусна група со опфат до десет лица за интервју, каде ќе се мапира нивото
на амплитуда во ставовите врзани за конкретна теза.
Во случајот со овој труд, заради временските и кадровски ограничувања, од
епистемолошки агол, станува збор за второстепено толкување на податоци и тези од
веќе спроведени истражувања врзани за проблематиката, а кои се однесуваат на регионот
на југоисточна Европа.
Хипотетичка рамка (сооднос меѓу блокови на варијаблите).
Екстерни варијабли се
 Демографски карактеристики
 Економски статус на семејството
Интервернирачки варијабли се
 Припадност во супкултурна група и можности за елиминација на влијанието
 Интереси во слободното време
 Здравствената состојба и медицинската култура
29
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Централни (зависни варијабли) се
 Карактерни црти (механизам за влијание)
 Воспитните механизми на семејството
 Вредносните ставови во друштвото
 Инфoрмираност за ефектите (здравство, образование, информативни медиуми)
Анализа на факторите кои влијаат на пушењето
Прво се поставува централното прашање, дали феноменот на масовно пушење на
цигaри, во случајот кај младите се врзува за проблемот на психотропна зависност од
никотин. Второ, се поставува прашањето дали е последица на припадноста во конкретни
субкултурни групи на врсници, во чија група е пушењето на цигaра е високо вреднувано
како стил во прикажувањето на личноста во секојдневниот живот. Трето и конечно, се
поставува прашањето каде е семејството (економските и културни параметри) врз
формирањето на ставот за или контра ваквата психолошка навика.
Предиспонирачки фактори:
Интензивно влијание во адолесцентната фаза имаат бројот на врсници кои пушат
цигари. 72.0%. меѓу 930 адолесценти на возрасната група 10-19 години беше откриено
дека 62.0% од пушачите се сложуваат дека пријателите се главната причина за кај нив да
се иницира од пушењето.
68% од пушачите, сметаат дека пушењето предизвикува губење на тежината. Меѓу
1.630 ученици во провинцијата Источна Јава, Индонезија, 54.0% од пушачите, чувствуваат
дека пушењето помага во губење на тежината. [9] 46% од пушачите во нашата студија се
смета за пушење да биде стилски. Ова е повисока во споредба со една студија во 2003
година од страна на Санти и Muji спроведена меѓу 1.630 ученици во провинцијата
Источна Јава, Индонезија, каде што 27% од пушачите сметаат пушењето како да бидат
атрактивни. [9]
Директни фактори:
- кај 45.0% од пушачите, има најмалку еден член во семејството кој пуши додека во
слична меѓу 930 адолесценти од 10-19 години возраст, се утврди дека само 11.3% од
пушачите имале родители кои пушеле.
- 44% од пушачите, гледаат чад во просториите на колеџот, кој извира од професорскиот
кадар. 5311 ученици од средните училишта во Најроби, што покажува дека кај 24,7% од
пушењето меѓу 12-20 година, влијаат наставниците кои пушеле
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утврдено дека 92.0% од пушачите се свесни за фактот дека пушењето цигари
предизвикува рак.
72.0% од пушачите сметаат дека од втора рака чад штети за нивното здравје.
13.0% се согласуваат дека мора да се пуши ако тој / таа има пријатели кои пушат
62.0% од сегашните пушачи чувствуваат дека пасивнотопушење цигари е помалку
штетно од цигарата. Ова се совпаѓа со една студија спроведена во 2009 година од страна
на Калед сор. на 235 наргиле корисници во сите кафулиња во центарот на Сан Диего,
Калифорнија, каде е констатирано дека 58,3% сметаат исто, без оглед на нивната
демографска структура.
Засилувачки фактори:
32.0% пушачи сметаат дека пушењето е најдобар начин да се справи со
стресот,односно, 24.0% од сегашните пушачи започнале да пушат за да се ослободат од
притисок. Притисокот е многу влијателен фактор кај сегашните пушачи.
Случајот со Република Македонија
Застапеноста на пушење во Република Македонија според Глобалното
истражување за здравјето на адолесцентите (GSHS) во Р. Македонија, спроведено во 2008
година, 50.6% од учениците кои пушеле цигари во еден или повеќе денови во последните
30 дена првпат запалиле цигара на возраст од 13 или помалку години. Вкупно 14.1% од
учениците пушеле цигари во еден или повеќе денови во изминатите 30 дена. Машките
ученици (12.5%) значително поретко од женските ученици (15.9%) пушеле цигари во еден
или повеќе денови во изминатите 30 дена. 10,5% од учениците на возраст од 13 до 15
години пушеле цигари во еден или повеќе денови во изминатите 30 дена. Женските
ученици (12.3%) значително почесто од машките ученици (8.8%) пушеле цигари во еден
или повеќе денови во изминатите 30 дена. Меѓу учениците кои пушеле цигари во
изминатите 12 месеци, 59.4% се обиделе да престанат да пушат. Машките ученици
(53.3%) значително поретко од женските ученици (65.0%) се обиделе да престанат со
пушење. Во рамките на Глобалното истражување за користење на тутун кај младите на
Република Македонија (GYTS-Global Youth Tobacco Syrvey, 2002,2008)
Резултатите се сведуваат на следното:
1.
Прво со зголемување на возраста се зголемува бројот на деца кои изјавиле дека
пушеле тутун, најмалку една цигара, кај сите (под)групи испитаници. Најголемото и
повеќекратно зголемување на употребата на тутунот се забележува меѓу возрастите од 13
и 15 години, кај двата рода, и во двете( македонската и албанската ) етнички заедници.
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2.
Второ во однос на родот момчињата порано и во поголема пропорција од
девојчињата испушиле барем една цигара.
3.
Трето, во однос културни и социјални влијанија.
Етничка припадност (според наставен јазик):
Момчињата на 13 и 15-годишна возраст, од албанските паралелки, во поголем број имаат
првични искуства со пушењето, од нивните врсници, етничките Македонци. Девојчињата
од македонските паралелки прикажуваат двојно и тројно поголема преваленца на први
искуства со тутунот на 13, односно на 15 години, во споредба со девојчињата,етнички
Албанки.
Со зголемување на имотноста се зголемува и веројатноста девојчињата од македонската
етничка заедница почесто да експериментираат со пушењето.
Резултати и дискусија
На генерално ниво, во првиот случај30, со социоекономската позиција,
1. не постои поврзаност помеѓу пушењето и приходот(во случајот со хрватскиот
примерок). Всушност, тоа беше единствената независна варијабла, што не беше
значителна, кај употреба на тутун. Затоа, се изведува заклучок дека пушењето во
Хрватска не е поврзано со објективни околности (приходи), но
2. пушачите имаат субјективно понизок квалитет на живот отколку непушачите.
Земајќи ги предвид сегашните кампањи против пушењето, овој резултат не е
изненадувачки, бидејќи пушењето станува помалку прифатливо однесување.
Чувството на вина за кои имаат неприфатливо навика (или зависност), заедно со
ограничување на местата каде што пушењето е дозволено би можело да резултира
со пониска бројка на пушачи.
Со спроведеното истражување се потврдуваат претходните наоди дека
3. пушењето е негативно (релативно) поврзано со личната добросостојба. Односно,
пушењето може да влијае на здравјето на лицето, финансискиот статус,
професионалната реализација, социјална поддршка и прифаќање во заедницата.
Компаративна анализа
1. На генерално ниво, во вториот случај31,kaj последиците по јавното здравје,се
проценува дека од пушењето цигари, секоја година умираат околу 14.000 луѓе, што
значи дека Хрватска губи секоја година град со големина на Макарска. Во Хрватска
секој трет човек пуши до 30 цигари дневно. Научно докажано е дека се скратува
30

Katerna, Ljiljana. 2013. Tobacco Consuption alcohol intake frequency and quality of life. Institute of Social Sciences Ivo Pilar: Zagreb.

31Knežić,

Marija; NarcisHudorović. 2014. Učestalost pušenja u studentskoj populaciji. Institute of Social Sciences Ivo Pilar: Zagreb.
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очекуваниот животен век за осум минути со секоја испушена цигара; Илустративно,
човек кој пуши 30 цигари на ден има шанси запократок животен век од четири часа,
околу 95,0% од смртните случаи од рак на белите дробови се пушачи. Во последните
пет години во Дубровник и жупанијата умираат секоја година по 70 луѓе, од нив 1/3
од смртните случаи биле на возраст од 64 години, и секој трет човек со нарушување е
на возраст од 40-64 години.
Многу фактори влијаат да се утврди разлики и ефекти на пушењето кај пушачите и
се изразува во ризикот од појава на разни болести, на квалитетот и должината на животот
на пушачите. Во однос на превенцијата, лекарите имаат подобри резултати во
убедувањето на своите пациенти да престанат со пушењето, ако тие самите се пушачи.
Покрај директно влијание на престанок меѓу пациенти, медицинските лица преку нивното
учество во социјалната политика спречуваат и контролираат влијание врз намалување на
стапката на пушачи во општата популација и да се намали можноста за присилна
изложеност на чад од тутун („пасивното пушење") обезбедување на работното
законодавство и јавни места пушење.
Здравствените работници перманентно треба да играат водечка улога во поддршката на
кампањи против пушењето, особено во здравствените институции. Исто така е важно дека
(22,2%) одговори се што треба да се работи во иднина во насока на едукација или
спречување на болести, во кои пушењето е потврдено како фактор на ризик. Како и други
хронични заболувања, како и злоупотреба на дрога бара различни тераписки модалитети и
потребни дополнителни едукации на здравствените работници.
2. во случајот со личноста и психолошката структура, резултатите упатуваат на
различни психолошки причини, како да се справат со стресот, да изгледаат стилски и
сл. и како пушењето е помалку штетено, туку се одговорни за распространетоста на
пушењето како навика кај поединците. Заклучокот се сведува на констатацијата дека
не постои единствен начин да се спречат младите од пушењето на циграи. А
правилно разбирање на одговорните фактори ќе помогне во промовирањето на
програмите за превенција од пушењето. Природата на социјално влијание и може да
се менува со возраста. Блиски пријатели вршат различни нивоа на влијанија на
различна возраст, и пушењето може да има улоги во воспоставување и одржување на
пријателствата на различна возраст. Разбирање на улогата и значењето дека
пушењето цигари во друштво формира интеракции меѓу младите, но и како оваа
улога може да се разликува и да се менува со возраста е област која е значајна за
развој на база на податоци во областа на социјалната психологија, но не е
истражувана во соодветен обем.
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3. анализа32 на моделот на семејство и пристапот кон проблемот на пушењето. Во
помлада возраст се почнува со манифестации на пушење цигари кај млади кои
потекнуваат од неприлагодени (несоодветни) практики на воспитување.Тоа е
несоодветен пристап општо на адаптација во однос на разновидноста на
индивидуалните потреби кај "нормални" деца. Несоодветни воспитни пристапи:
1. материјално обезбедени , посесивни пристапи
2. авторитарни, премногу од контрола, и големи очекувања, го стеснија просторот за
независно однесување на младите;
3. либерални, премногу слобода, не постојат јасни граници, сè е дозволено
4.разорени и ранливи семејства, ( непотполни, разведени, сиромашни).
4. Анализата на семејствата на адолесцентите33 покажува дека тие се нефункционални
(високо ниво на кохезија и адаптибилност). Резултатите добиени од
истражувањата и кои во споредба со нормите е основан овој инструмент, преку кој
се заклучува дека семејството е институција која би требало да пружи
институционална и духовна поддршка за да се надминуваат стресот и кризата.
5. Според причините и последиците за поединци34, семејства и заедници, цигарите се
сметаат за еден од најсериозните проблеми на јавното здравство. Како последица на
моралната криза на модерната цивилизација, следи отфрлањето на традиционалните
вредности и институцијата брак, се повеќе семејства стануваат извор на ризик
фактори и се одговорни за развој на зависносното однесување на адолесцентите. Во
таков свет и станува практика систем на вредности кој е фокусиуран на пари,
(маријални вреднсоти), потрошувачка, забава, со еден збор, хедонизам. Во тие
услови е многу тешко да се зачува стабилноста и здравјето на и семејството и
неговите членови. Улогата и задачите на родителите, е да ги заштитат децата од
негативното влијание на последиците од пореметената функција на семејството, кои
се најочигледни во приодот на адолесценцијата кај младите.Со отсуство на
родителска грижа, нездрави и непријатни семејни односи и слаба и несоодветна
контрола нема услови да изгради и созрее млада и здрава личност која е во состојба
да го самоконтролира однесувањето и да одговори на пердизвиците кои ги носи
животот..

32Sakoman,

Slavke. Uloga obitelji u razvoju ovisničkih ponašanja.

Балдок, Џон.; et al. 2014. Социјална политика. Скопје: Арс ламина.
33Lazii,

Ljiljana. Adolescentno krizno ponašanje porodični kontekst. Institut za neuropsihijatriske bojesti. Beograd.

34Bognar,

Ladislav. Pedagoški aspekt problema ovisnosti kod mladih. Osijek Sveučilićte J. J. Štrosmajer
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6. На забрзување на процесот на непожелно однесување на младите влијаат либерални
воспитни пристапи на нејасни граници меѓу однесувања кои се прифатливи и
неприфатливи. Во многу семејства, има родителите кои се посесивни и создаваат
незрели, фрустрирани, незадоволни малади личности.
Постојат многу причини, мотиви, потреби и ситуации за кои тинејџерот, со
врзување на еднаква група на ризично однесување, може да почне, а подоцна да продолжи
со зависното однесување, во нашиот случај со пушењето.
Превенција
Во програмите за превенција на зависности семејството има незаменлива улога.
Накратко, функционално семесјтво е она во кое родителите имаат способност ( вештини)
да го прилагодат пристапот во воспитувањето на однесувањето на детето, и нивното
влијание позитивно придонесе за обликување и структурирање на квалитена личност.
Потоа, родители кои внимателно ги планираат сопствените активности и обврски на
начин кој на сопствените деца би им посветиле доволно време за воспитување и она кое
нив им се случува во животот. Од најрана возраст треба да се воспоставуваат односи во
кои има чувство на поврзаност, безусловна љубов, и почит, пријатна атмосфера во која
децата треба да се чувствуваат сигурни и среќни. Родителите на децата треба да им
овозможат доволно сигурност, разбирање, но и надзор, во нивно целосно осамостојување
и донесување на одлуки кои се важни за нивниот иден живот. Родителите треба да им
овозможат на децата да развиваат систем на здрави вредности , да ги учат на социјални и
други вештини како што е самодокажувањето, дружелубивоста, изборот на пријатели,
постојано да им укажуваат на штетните последици кои ги носи на пример пушењето или
некој друг вид на звисност, да се спротивставуваат на притисоци однадвор, со еден збор
да формираат позитивна слика за себе.
Родителите терба да го имаат фактот дека кај секое дете,а тоа значи и кај нивното
дете,дека има ризик од зависничко однесување , како резултат на мноштво фактори како
од пошироката околина исто така и од семејството. Децата кои се најдуваат во период
пред адолесценција мора да се навикнуваат на процес на донесување на самостални
одлуки, на самосвесно насочување на сопствените одлуки и да се соочуваат со можните
последици на тие одлуки, да го разликуваат ,, доброто“ од ,, злото“ и да се
спротивставуваат на надворешни влијанија особено оние кои се негативни .

188

International Journal of Recent Research in Arts and Sciences
ISSN: 1857-8128

Заклучок
Во истражувањата за склоноста на однесување на младите кое ги доведува во
ситуација на зависност, често се поставува прашањето дали и до кое ниво централните
социјализаторски организации (семејство, образование, група на врсници за дружба и
средствата за масовни информации) имаат капацитет да се насочат во реализација на
своите примарни цели.
Наодите до кои е дојдено во спроведените истражувања, чии резултати се
пласирани во овој труд упатуваат на четири констатации:
 финансиите не се во тесна поврзаност со пушењето цигри кај младината.
Тоа значи дека од социјално исклучени семејства, семејства во социјален ризик, но и од
елитни слоеви, младите лесно прифаќаат таков животен стил
 здравствените статистики, во компаративните анализи, алармираат на континуиран
пораст на посебни стапки на морталитет за чија причина се кардиоваскуларните и
пулмолошки заболувања.
Тоа знали дека се почестиот број на млади, кои заболуваат и умираат на возраст далеку
под очекуваниот животен век, во најголем дел се должи на штетниот начин на живот, при
што согласно анализите, ниту пасивните пушачи на цигари не се помалку поштедени од
негативните исходи.
 Припадноста во групи на друштва кај кои е нормално да се испие кафе без да се
запали цигара, автоматски навлекува на почеток со пушење цигари во помлада
возраст.
Тоа значи дека подоцна, во период (20-29) веќе ќе биде создаден механизам на акутна
потреба за пушење, а идните мајки, на пример, ќе бидат немоќни да апстинираат за време
на бременоста, што води до ризик од зголемена стапка на спонтан абортус, постнатална
смртност и мртвородени, како и вродени аномалии и патолошка бременост.
 Конечно, структурата на семејството влијае и во значителна мерка го формира ставот
за и контра пушењето.
Тоа не значи дека семејството има целосна контрола на младите кои ќе бидат на вечерни
излегувања, нема да запалат цигара, меѓутоа, исто така, важно е да се нагласи дека постои
високо ниво на разлики во веројатноста да се тргне кон патот на зависностите или не,
особено меѓу младите од стабилните семејства и младите кои потекнуваат од
психосоцијално нестабилни семејства.
Во факторите кои се сметаат за значајни и кои придонесуваат да се намали пушењето
особено кај младите се вбројуваат и: сеопфатна информираност на младите, низ проекти
на унапредување на здравјето, кои самите ги осмислуваат и реализираат;
1. Континуирана здравствена едукација во училиштата;
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2. Отворање советувалишта за откажување од пушењето каде што ќе се учат здрави и
конструктивни начини за справување со стресот;
3. Вклучување на врсниците (кои имаат големо влијание) во интервенциите за
откажување од пушењето;
4. Донесување мерка за ограничување на продажбата на тутун на млади лица.
Резиме
Од истражуваната литература, која главно е посветена на емпириските
истражувања на зависноста од никотин , односно пушење, може да се извлечат неколку
основни заклучоци. Во истражувањата за склоноста на однесување на младите кое ги
доведува во ситуација на зависност, често се поставува прашањето дали и до кое ниво
основните социјализаторски организации (семејство, образование, група на врсници за
дружба и средствата за масовни информации) имаат капацитет да се насочат во
реализација на своите примарни цели. Наодите до кои е дојдено во спроведените
истражувања, чии резултати се пласирани во овој труд упатуваат на три констатации:
1. финансиите не се во тесна поврзаност со пушењето цигари кај младите.Тоа значи
дека од социјално исклучени/сиромашни семејства, семејства во социјален ризик,
но и семејства од елитни/богати слоеви, младите лесно прифаќаат таков животен
стил
2. здравствените статистики, во компаративните анализи, алармираат на континуиран
пораст на посебни стапки на морталитет за чија причина се кардиоваскуларните и
пулмолошки заболувања.Тоа значи дека се почестиот број на млади се жртви на
звиосноста, меѓу другото и на пушењето.
3. структурата на семејството влијае и во значителна мерка го формира ставот за и
контра пушењето...
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