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Abstract 

Online social websites have achieved a phenomenal global growth over the last decade, attracting attention by 

millions of people worldwide. Such sites have grown exponentially and offer today's youth a gateway for 

entertainment and communication. There is limited research about the direct impact of these new trends on the 

daily activities of the young people, such as learning, mutual communication as well as their ethical behaviour. This 

paper, throughout research among more than 300 scholars aging from 9 to 14 years provides an insight of the 

social networking influence on the behaviour and the lifestyle of the youngsters in Macedonia. The findings show 

that beside the positive effects, like faster and easier communication, there are several negative impacts: too 

much emphasis on the virtual interaction and ignoring the real world, which leads to introversions and influences 

on their learning process. Thus, the paper suggests that frequent social media use among young people shall be 

monitored by the parents and the teachers in order to avoid negative impacts, such as cyber bullying, “social 

media depression” and exposure to inappropriate content.  
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Впвед 

Спцијалните мрежи се дел пд секпјдневнипт живпт на мнпгу луде. Фејсбук, Увитер, Јутјуб се 

екстремнп пппуларни ппмеду сите генерации, пспбенп меду младите и учениците. Спцијалните 

мрежи вклучуваат разнпвиднпст пд веб-алатки и услуги преку кпи се разменуваат инфпрмациите 

(Arnold & Paulus, 2010; Junco, Helbergert, & Loken, 2011).Младите ги применуваат и другите 

кпмуникациски алатки за блпгираое, ппраки, чет(Collin et al., 2010; Lenhart & Madden, 2007, 

Lefebvre, 2009) за размена на идеи, дпкументи, слики и видеа. Имајќи гп  предвид фактпт штп 

спцијалните мрежи заземаат се ппгплем дел вп живптпт на младите, прашаоетп е каквп е 

нивнптп влијание врз секпјдневнипт живпт, пспбенп врз прпцеспт на учеое, медусебната 

кпмуникација и мпралнптп пднесуваое кај пваа пппулација? Дали ппзитивните придпбивки ги 

надминуваат негативните? Сп цел да се спгледа влијаниетп на спцијалните медиуми врз младите, 

се спрпведе кпмпаративнп истражуваое, кпе ппфати дел пд градската и лпкалната (приградска) 

средина. 

 

Метпдплпгија 

Истражуваоетп беше спрпведенп врз 324 испитаници пд пснпвните училишта вп Скппје, и 

тпа: две училишта пд градската средина (ОФ Владп Уасевски и ОФ Панајпт Гинпвски) и две 

приградски училишта (ОФ Аврам Писевски - Бардпвци и ОФ Јпаким Крчпвски), вп перипд пд 



септември 2014 дп декември 2014. Младите, кпи беа испитани, беа на впзраст пд 9 дп 14 гпдини. 

Истпвременп беа изведени пплуструктуирани интервјуа сп 168 впзрасни (рпдители, наставници, 

психплпзи и др.) заради спгледуваое на нивнптп мислеое (став) за влијаниетп на спцијалните 

мрежи врз младите. Автприте на трудпт се свесни дека резултатите пд пвпј примерпк на 

испитаници не мпжат да се генерализираат врз целата млада пппулација вп Македпнија, нп 

интервјуата пвпзмпжуваат да се спгледаат специфични  аспекти пд  влијаниетп на спцијалните 

мрежи врз младите луде.   

Табела 1. Прпфил на испитаници 

 

 

Карактеристи

ки на 

фенпменпт на 

спцијалните 

мрежи вп Македпнија 

Сппред извештајпт на Еврпбарпметар за виртуелна безбеднпт (Special Eurobarometer 423, 

2015), гплема група испитаници, градани на Еврппската Фнија (ЕФ), пднпснп 24% впппштп немаат 

пристап дп интернет. Оваа брпјка ппфаќа 18% пд граданите кпи впппштп не кпристат интернет и 6 

% пд граданите кпи немаат пристап дп интернет. 63% пд граданите на  ЕФ кпристат интернет секпј 

ден (или речиси секпј ден) дпдека ппмал прпцент пд испитаниците (13%) се изјасниле дека 

кпристат интернет ппвременп. Македпнија, какп земја кандидатка вп ЕФ, не е вклучена вп пва 

истражуваое. Распплпжливите статистички ппдатпци, ппкажуваат дека 51 % вп Македпнија биле 

кприсници на интернет вп 2010 гпдина, штп претставува значителна разлика вп сппредба сп 1,5 % 

интернет кприсници вп 2000 гпдина. Фпкуспт на пва истражуваое е младата пппулација, штп е 

најгплем кприсник на спцијалните мрежи.Интензивнптп кпристеое на спцијалните мрежи пд 

страна на младите гп наметнува прашаоетп: Зпштп младите се тплку приврзани за спцијалните 

мрежи? Дали ваквипн начин на кпминицираое влијае врз нивните дневни навики и активнпсти? 

Penuel and Riel (2007) ги дефинираат спцијалните мрежи какп “сет пд луде и медучпвечки пднпси”, 

дефиниција кпја гп прпмпвира развпјпт на спцијалните медиуми какп пнлајн-кпмуникација ппмеду 

лудетп. Сппред распплпжливите ппдатпци, спцијалните медиуми вп Македпнија примарнп се 

кпристат за медусебна кпмуникација, какп и алатка за следеое на вести пд сите пбласти на 

спцијалнипт живпт 

Taбела 2. Брпј на интернет кприсници вп Македпнија, ITU World Telecommunications (2010), 

http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/idi/material/2010/MIS_2010_without_annex_4-e.pdf 

 

Гпдина Кприсници Пппулација %  Извпр 

2000 30,000 2,016,060 1.5 % ITU 

2002 100,000 2,016,060 5.0 % ITU 

Испитаници (впзрасни) 

 

Рпдители 121 

Наставници  35 

Други релевантни прпфесипналци 12 

http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/idi/material/2010/MIS_2010_without_annex_4-e.pdf
http://www.itu.int/


2006 392,671 2,056,894 19.1 % SSO 

2010 1,057,400 2,056,894 51.0 % ITU 

 

Ппвеќе пд 90 % пд испитаниците пдгпвприја дека секпјдневнп ги кпристат спцијалните 

мрежи.  Facebook е најпппуларен сајт (види табела 3), какп и Youtube. Натаму, ппвеќе пд пплпвина 

испитаници пдгпвприја дека Тkype е дпста пппуларна мрежа. Twitter пплека станува пппуларен 

меду младите, иакп ппвеќетп пдгпвприја дека гп кпристат самп за следеое интересни написи и 

шеги. Истражуваоетп ппкажа дека најгплемипт дел пд децата пд двете средини (урбана и 

приградска) секпјдневнп ги кпристат спцијалните мрежи (91,9 %). 

 

Табела 3. Спцијалните мрежи ппмеду учениците 

 

 

Boyd (2007) забележува дека ппштественипт статус нема ппсебнп влијание врз степенпт на 

примена на спцијалните мрежи. Слични резултати ппкажа и истражуваоетп вп рамките на 

трудпт.Сппред резултатите, се вппчува дека нема значајна разлика ппмеду времетп ппминатп на 

спцијалните мрежи кај децата пд кпи живеат вп урбана и децата кпи живеат вп приградска 

средина. Ова се дплжи на мпжнпста пд интернет-пристап вп сите сфери на ппштественптп 

живееое вп Македпнија. 

 

Табела.  4. Кпристеое на интернет вп урбаната и приградска средина вп Македпнија 

  Градска средина 

(226 испитаници) 

Приградска средина 

(98 испитаници) 

Кплку честп ги 

кпристиш 

спцијалните 

медиуми?  

Секпј ден 

Ппвременп 

Никпгаш 

92,3% 

7,5% 

1,2% 

91,4% 

5,2% 

4,4% 

Кпј е твпјпт 

пмилен 

спцијален 

медиум?  

Facebook 

Twitter 

Skype 

Youtube 

Hangouts 

97,2% 

21,1% 

27.3% 

45.1% 

6,5% 

95,2% 

19.1% 

28.3% 

47,2% 

3,9% 

 

Испитаници (впзраст  9-14) 

 Да, секпгаш Да, честп Ппвременп Реткп Никпгаш 

Дали ги кпристиш 

спцијалните 

медиуми? 

298 15 11 0 0 

 Facebook  Twitter  Skype  You Tube  Hangouts  

Кпј спцијален 

медиум гп 

кпристиш? 

96,2% 20,1% 55,6% 92,3% 10,4% 

http://www.stat.gov.mk/pdf/2006/8.1.6.14.pdf
http://www.itu.int/en/pages/default.aspx


Клучен заклучпк пд спрпведените интервјуа сп впзрасните е нивнптп мислеое дека 

примената на спцијалните медиуми има гплемп влијание врз учеоетп, кпмуникацијата и 

мпралнптп пднесуваое на децата (100% пд пдгпвприте).Најгплемипт дел пд интервјуираните(70, 

83%) сметаат дека примената на спцијалните медиуми има ппвеќе негативни импликации пткплку 

ппзитивни врз децата.Мнпгу рпдители се кприсници на спцијалните мрежи и директнп ги следат 

интернет-активнпстите на нивните деца, нп има и такви кпи не гп разбираат нпвипт тренд на 

интерне-кпмуникацијата. Некпи пд нив ппседуваат самп елементарни ппзнаваоа пд нпвите 

технплпгии, штп имплицира слаба рпдителска кпнтрпла. 

 

Табела 5. Мислеое на впзрасните за влијаниетп на спцијалните мрежи врз младите 

 Честп Ппвременп Реткп 

Примена на спцијалните 

медиуми кај младите 

(ваше мислеое)  

168 0 0 

 Силнп Слабп Немам мислеое 

Кплкавп е влијаниетп на 

спцијалните медиуми? 
151 0 17 

 Ппзитивнп Негативнп Немам мислеое 

Каквп е влијаниетп на 

спцијалните медиуми? 
37 119 12 

 

 



Влијаниетп на спцијалните мрежи 

Заради пграничените мпжнпсти за сампрегулација, децата се излпжени на ризик кпга ги 

кпристат спцијалните мрежи без сппдветна рпдителска кпнтрпла. Ппследните истражуваоа 

наведуваат мпжнпсти пд загрпзуваое на приватнпста и т.н. сајбер насилствп. Другите сегменти, 

кпи не смеат да се занемарат, се интернет-зависнпста кпја влијае на прпцеспт на учеое, 

медусебната кпмуникација и мпралнптп пднесуваое кај преадплесцентите. Сепак, истражуваоетп 

ппкажа дека ппкрај негативните влијанија, спцијалните медиуми имаат и ппзитивни влијанија врз 

младите. Обидувајќи се пва да гп илустрира, Fiedler (2007:1356) наведува дека кприсниците “ги 

применуваат ваквите спцијални мрежи за впсппставуваое нпви медусебни релации и ппддршка 

на сппственипт едукативен прпцес”. Ова истражуваое, какп и директната ппсервација на начинпт 

на кпј  децата учат, нп и нивната медусебна интеракција, ппкажува некплку придпбивки, какп на 

пример, пвпзмпжува брз и еднпставен пристап дп инфпрмации, усвпјуваое на фпрми на 

пднесуваое за медусебна спрабптка, ппбрза и ппеднпставна размена на искуства и материјали, 

ппдпбра интеракција и размена на идеи, пн-лајн учеое и курсеви, разни едукативни апликации, 

влез на технплпгијата вп училница, какп и ппдпбрена спрабптка ппмеду рпдителите и 

наставниците.Аnnetta et al., 2009; Heafner & Friedman, 2008; Hrastinski, 2009; Jackson, 2011; Liu et 

al., 2011; Tomai et al., 2010 заклучуваат дека примената на спцијалните медиуми пвпзмпжува 

медусебнп рецензираое и пценка за ппстигнатптп, штп, пак, ги надминува различнпстите и гради 

птвпрени врски за кпмуникација ппмеду учениците и наставниците. Друга придпбивка пд 

спцијалните мрежи, вп ппглед на учеоетп, е штп ппстпи ппгплема интеракција, дискусија и 

трансфер на учеоетп ппмеду децата, ,,пвпзмпжувајќи ппдлабпкп да се навлезе и да се разбере 

наставнипт материјал” (Carini et al., 2006; Chen & Bryer, 2012; Fewkes & McCabe, 2012).Сепак, 

резултатите пд пва истражуваое ппкажуваат и значителни негативни импликации врз учеоетп, 

какп ппследица пд инстензивнптп кпристеое на спцијалните мрежи, какп штп сенедпстатпк пд 

кпнцентрација,  птсуствп на личнп мислеое, недпстатпк пд критериум за нерелевантни и 

невистинити инфпрмации.Обсервацијата на училишните активнпсти ни ппкажа дека учениците 

кпи се вп преадплесцентен развпј имаат недпстатпк пд правилнп - литературнп изразуваое и 

граматика.  



Табела6.Влијаниетп на спцијалните медиуми врз прпцеспт на учеое 

 

Испитаници (впзрасни) 

Влијаниетп на спцијалните мрежи врз учеоетп 

Ппзитивни 

искуства 

Брз и лесен 

пристап дп 

инфпрмации 

(92%) 

Размена на 

инфпрмации и 

материјали за 

учеое 

(89%) 

Ппдпбра интеракција 

и пренесуваое на 

инфпрмациите 

(80%) 

Онлајн 

учеое 

(56%) 

Ппдпбра спрабптка 

ппмеду рпдителите и 

учениците 

(72%) 

Дрugo 

(53%) 

Негативни 

искуства 

Недпстатпк на 

кпнцентра 

ција 

(57%) 

Отсуствп на 

личнп мислеое-

став (79%) 

Дефицитарнпст при 

прпцена за 

верпдпстпјнпст на 

дадена инфпрмација 

(85%) 

Недпстат

пк на 

сппдветн

а 

литерату

ра 

(67%) 

Неправилен 

литературен гпвпр 

(64%) 

Другп 

(35%) 

 

Кпга станува збпр за медусебната кпмуникација кај учениците, мпжат да се спгледаат 

мнпгу ппзитивни и негативни ефекти. Преку спцијалните мрежи младите креираат групи, веб-

страни и градат кпнекции за дискусии на различни теми.Penuel and Riel (2007) ппишуваат какви 

цврсти релации се градат преку спцијалните мрежи на членпвите на спцијалните групи кпи 

дискутираат за пдреден прпблем. Ваквите пднпси се градат индиректнп, без физичкп присуствп. 

Гплем брпј пд учениците, пдгпварајќи на истражувачките прашаоа, истакнуваат дека спцијалните 

медиуми гп прават живптпт пплесен и ппефикасен.Освен мнпгуте придпбивки, тие сппменуваат 

дека ваквата кпмуникација им ппмага ппстпјанп да се инфпрмирани сп сите дневни случуваоа. 

Истакнуваат дека на пвпј начин тие се медусебнп  ппврзани и се вп ппстпјана интеракција. Сепак,  

истражуваоевп ппкажа дека спцијалните медиуми, псвен тпа штп пвпзмпжуваат ппбрза и пплесна 

кпмуникација кпга билп и каде билп, се вппчуваат и негативни ефекти, какп штп се: лажнп чувствп 

на медусебна ппврзанпст штп впди кпн изплација, загрпзуваое на приватнпста, недпстатпк пд 

мпжнпст за утврдуваое на впзраста, какп и излпженпст и креираое на лажни идентитети. Сппред 

некпи студии, ваквите ппјави впдат дп емпципнални и психплпшки прпблемивп младпста. 

Загрижувачки е ппдатпкпт дпбиен пд истражуваоетп вп рамките на пвпј труд дека најгплемипт 

брпј испитаници ги сфаќаат какп вистинити инфпрмациите пласирани преку спцијалните медиуми 

(78%) и истите не ги прпверуваат (46.6%), штп ги прави ппдлпжни на негативни влијанија.  

 

 

Табела 7. Перцепцијата на учениците за спцијалните мрежи  

Испитаници (впзраст 9-14) 

 Да, целпснп Да, делумнп Не знам Не  

Дали 

инфпрмациите на 

спцијалните 

мрежи, сппред 

253 46 

 

22 3  



 

Сппред истражуваоетп на ASA“Compliance survey on children and advertising on social media 

websites”(2013) , над 80% пд децата ппмеду 11 и 15 гпдини, даваат ппгрешни инфпрмации за 

впзраста кпга ги кпристат спцијалните медиуми какп Фејсбук. Упа значи дека учениците се 

излпжени на несппдветни спдржини за нивната впзраст, штп се пптвди и пд истражуваоетп вп 

училиштата вп Македпнија. Гплем дел пд испитаниците (32%) пдгпвприја дека имаат негативнп 

искуствп пд примената на спцијалните медиуми. Освен излпженпста на несппдветни спдржини(75 

испитаници), некпи пдгпвприја дека кпнтактирале сп неппзнати лица, сппделувајќи приватни 

инфпрмации (15 испитаници). 13 испитаници пдгпвприја дека успеале да влезат на сајтпвите за 

интимни спстанпци. 

Вп ппглед на мпралнптп пднесуваое на децата, мнпгу е важнп да се пвпзмпжи сппдветна 

заштита, кпнтрпла и укажуваое и впдствп.На ппчетпкпт децата немаат свпј мпрал и мпрални  

вреднпсти, тие гп следат мпралпт на лудетп вп нивнптп неппсреднп ппкружуваое (семејствп, 

наставници и пријатели). Сппред Piaget (1997:396) пва е перипд на мпрална хетерпнпмија. За 

сппдветен мпрален развпј пд круцијалнп значеое е децата успешнп да се  впведат вп фазата на 

мпрална автпнпмија, штп значи креираое на личнпст сп виспки мпрални принципи.(Trevino et al., 

2006, p. 952)гп дефинира мпралнптп пднесуваое какп „предмет на прпценка сппред генералнп 

усвпените мпрални нпрми и вреднпсти.Оснпвнптп спгледуваое пд спрпведенптп истражуваое е 

дека спцијалните медиуми мпжат да претставуваат база за размена на ппзитивни искуства, нп и 

ппаснпст пд брпјни негативни влијанија врз децата“. Вп пвпј егпцентричен стадиум на развпј 

децата не се свесни за пптребите на другите, штп имплицира немпжнпст пд пбјективнп 

спгледуваое на нештата и фпрмираое пбјективнп мислеое. Сепак, негативнптп влијание на 

мпралнптп пднесуваое на децата, на извесен начин, гп пптиснува ппзитивнптп. Фактпт штп децата 

ппминуваат премнпгу време вп т.н. виртуелен свет без рпдителска кпнтрпла, впди кпн пдредени 

негативни влијанија, какп игнприраое на реалнпста, штп мпже да предизвика агресивнп 

пднесуваое.  

Се забележува и ппседнатпст на учениците сп нивните т.н. виртуелни идпли, штп има 

негативна кпнптација и впди кпн загрпзуваое на индивидуалнпста и личните вреднпсти на дететп. 

 

Табела 8.  Влијаниетп на спцијалните мрежи врз мпралнптп пднесуваое на учениците 

Испитаници (впзрасни) 

Влијаниетп на спцијалните мрежи врз мпралнптп пднесуваое на учениците 

тебе, се 

релевантни? 

 Да, секпгаш Да, 

честп 

Ппвременп Реткп Никпгаш 

Дали ги 

прпверуваш 

инфпрмациите на 

спцијалните 

медиуми?  

0 32 23 118 151 
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Ппзитивни 

искуства 

Размена на 

ппзитивни 

искуства (64%) 

Излпженпст на 

негативни 

ппјави 

(35%) 

  Другп 

Негативни 

искуства 

Игнприраое на 

реалнпста (77%) 

Агресивнп 

пднесуваое 

(43%) 

Опседнатпст сп 

идпли (81%) 

Нарушени 

вреднпсти 

(12%) 

Другп 

 

 

Заклучпк 

Резултатите пд истражуваоетп вп рамките на пвпј труд гп истакнуваат гплемптп влијание 

штп спцијалните медиуми гп имаат врз децата кпи се вп пре-адплесцентен развпј. Влијаниетп на 

спцијалните мрежи претставува атрактивна платфпрма за истражуваое,пспбенп пткпга 

кпмпјутерската технплпгија стана нераскинлив дел пд секпјдневнипт живпт. Оснпвнптп прашаое е 

каквп влијание имаат ваквите медиуми врз емптивната, спцијалната и кпгнитивната кпмппнента, 

ппкпнктренп врз прпцеспт на учеое, кпмуникацијата и мпралнптп пднесуваое.Рпдителите и 

наставниците ја истакнуваат загриженпста пд мпжната негативна импликација на спцијалните 

мрежи. Истражуваоетп ги ппкажа двете страни на спцијалните медиуми-негативната и 

ппзитивната.Најгплемипт дел пд младите не се свесни за негативните влијанија кпи мпжат да ги 

имаат спцијалните медиуми врз нивнипт живпт. Бидејќи резултатите пд истражуваоетп ја 

пптврдија тезата за влијаниетп на спцијалните медиуми врз учеоетп (Carini et al., 2006; Heafner & 

Friedman, 2008; Junco, 2012b; Junco et al., 2011), идните истражуваоа треба да се заснпваат на 

влијаниетп врз учеоетп вп рамките на кпнкретни наставни  предмети (математика, прирпда, 

јазици итн).  За да се превенираат негативните влијанија на спцијалните медиуми,  треба да се 

рабпти на нивна безбедна примена преку спрпведуваое на рпдителски надзпр и блпкираое на 

пдредени сајтпви сп спдржина кпја не сппдветствува на детската впзраст. Мпжните злпупптреби и 

ппаснпсти пд спцијалните медиуми вп иднина треба да станат и дел пд едукативнипт прпцес. Ова 

ппдразбира лимитиран пристап, филтрираое на спдржините, какп и инкпрпприраое на 

сппдветни елементи вп едукативнипт прпцес преку кпи ќе ги преппзнаваат спдржините  кпи не 

сппдветствуваат сп нивната впзраст. Ппкрај тпа, треба да се има предвид дека преадплесцентите 

вп пнлајн заедниците ги пресликуваат нивните психплпшки, ппштествени и емпципнални 

карактеристики. Од етичка гледна тпчка, пва истражуваое јаснп ппкажува дека навиките за 

спцијалнп вмрежуваое влијаат на мпралнптп пднесуваое кај децата. Упкму затпа, рпдителите 

треба да бидат свесни за важнпста  пд етичкптп пбразпвание на децата кпга тие се вп перипдпт на 

хетерпнпмија и кпга ги  следат вреднпстите на другите, за да мпжат успешнп да спздадат 

сппствени вреднпсти. Идните истражуваоа на пваа тема треба да се кпнцентрираат на 

кпмуникацијата и развпјпт на младите луде вп време на интензивнп спцијалнп вмрежуваое.  
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