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Апстракт
Современите медиуми овозможуваат подобра комуникација меѓу 

поединците, ги поврзуваат луѓето, овозможуваат размена на информации, ги 
прошируваат културните видици, оживуваат стари обичаи, го будат интересот, 
посебно на младите, за усвојување на научни и културни достигнувања кои 
ja богатат животната и моралната димензија на младиот човек. Современите 
медиуми имаат огромно влијание врз развојот на општеството и формирањето 
на јавната свест. Покрај позитивните влијанија врз развојот на општеството, на 
површина испливуваат и многу негативни влијанија, пред се кога неодговорно 
се користат. Во последно време, посебно телевизијата, продуцира програма 
исполнета со насилство кое, во секој случај негативно влијае врз развојот на 
младата личност. Сведоци сме на се позачестено манифестирање на насилството 
и агресијата насекаде околу нас и во целиот свет, нивното cè позачестено 
присуство и во практиката и преку мас-медиумите придонесува cè поголем број 
деца и младинци да практикуваат агресивно однесување кое, во најголема мера 
е резултат на неговото прикажување од страна на телевизијата.   Целта на овој 
труд всушност е да се утврди колку одделни содржини кои се емитуваат на 
телевизија влијаат врз креирањето на насилство, посебно помеѓу младите, кои 
се уште немаат формирани јасни ставови, вредности и верувања.

Клучни зборови: телевизија, насилство, агресија, вредности, млади, 
општество

Вовед
Дваесет и првиот век е век којшто ќе се памети по масовното уништување 

и насилството што се случува во досега невиден размер, во споредба со кога 
било, во историјата на човештвото. Од една страна се зборува за демократија и 
хумани односи, а од друга доминира силата како средство за контролирање на 
комуникациите и односите меѓу државите и меѓу луѓето.  Секако од овој тип на 
насилство, не беа заобиколени и средствата за масовна комуникација, како во 
светот, така и кај нас. Сведоци сме на позачестеното прикажување на агресивни 
и насилни сцени на екраните, што води до јавно прикажување на насилството 
на екранот. На тој начин, продуцирајќи програма исполнета со насилство, тв 
екраните имаат негативно влијае врз социјализацијата на младата личност.
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Од друга страна средствата за масовна комуникација: филмот, телевизијата, 
радиото, печатот, како моќни фактори, треба  да пренесуваат информативни, 
едукативни и забавни содржини и сето тоа да е во функција на cè по нагласените 
потреби на современиот човек,   да биде известен за значајните општествени 
процеси, да ja развива својата личност и, во слободните часови, да го исполни 
своето време со содржини со кои може да ce забавува и да ce рекреира.

Помеѓу научниците постојат контроверзни ставови за улогата на мас-
медиумите врз личноста. Според едни, средствата за масовна комуникација 
немаат посебно влијание врз младите, за разлика од други кои сметаат дека 
средствата за масовна комуникација остваруваат катастрофални последици 
на младите и преставуваат одлучувачки фактор за агресија и за криминал кај 
младите. Во овој труд, конкретно ќе се осврнеме на влијанието на телевизијата 
како медиум, пред се на одредени содржини кои се емитуваат и како такви 
влијаат на појава на насилно однесување кај младите.

Дефинирање на основните поими
За да ce направи поточна паралела помеѓу насилството и агресивното 

однесување прикажано од мас-медиумите, посебно на телевизијата, најпрво 
треба да ce појаснат основните поими  употребени во овој труд: насилство, 
агресија, мас-медиуми, телевизија, се со цел да ce согледаат нивните основни 
карактеристики и нивното влијание денес, во современото општество.

Насилството е вид на социјално дејствување (физичко или вербално) 
насочено кон повредување, злоупотреба или убивање на некого или за 
оштетување на нечија сопственост и посед, по пат на примена на физичка, 
психичка или друг вид на сила. Етиолошки, поимот насилство потекнува од 
поимот сила, односно примена на нецелесообразна, не упатена сила врз некого 
за да стори нешто што не се сака или е спротивно на неговата волја. Светскиот 
извештај за насилство и здравје го дефинира насилството како: намерна употреба 
на физичка сила или моќ, со закана или конкретно загрозување, против себе, 
друго лице, група или заедница чија последица или веројатност за последица е 
повреда, смрт, психолошка штета, спреченост за развој или каква било загуба. 

Hesnard при дефинирањето на поимот на насилство доаѓа до истата 
констатација дека во самата структура на насилничкото однесување се наоѓа 
агресијата, па така тој го дефинира насилството на следниов начин: насилството 
претставува екстремен облик на агресија која се изразува како нелегитимна и 
неоправдана примена на сила (физичка и психичка), кое се манифестира како 
организирано или спонтано, ритуално (во случај на крвна одмазда) или како 
безочно насилство, а во поново време се јавува и како инструментализирано 
(уцени, грабнувања).

Професорот Лазароски истакнува дека (Лазароски, 1997) постојат два 
вида сили што го поттикнуваат и го контролираат човечкото однесување, a тоа 
ce позитивни и негативни, кои ce проследени со различни емоции и, врз основа 
на тие сили луѓето ce однесуваат алтруистички (просоцијално) или агресивно 
(антисоцијално). Според Лазаревски (Лазароски, 1997: 75), агресивното е такво 
однесување кое ce манифестира со напад на друга личност, a со намера да и 
ce нанесе штета или таа да ce повреди. Емоцијата на гнев е карактеристична 
психичка реакција на агресивниот импулс, a самото агресивно однесување е 
следено со задоволување во самиот агресивен акт.

Даниела Коцева
Снежана Мирасчиева
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Телевизијата е изум што е на дофат на рацете, се вклучува или исклучува 
по желба, кој информира, разонодува, упатува на нешто, а сето тоа човек го 
постигнува мирно, седејќи или лежејќи. Телевизијата како медиум внесува 
нови елементи во сферата на комуникацијата. Јавниот живот во општеството 
го пренесува во семејството, притоа го прави човекот пасивен слушател. 
Во однос на другите мас-медиуми, е најбрза, најеластична и најажурна во 
пласирањето информации. Таа е универзален медиум кој влијае во сите области 
на општествениот живот и е современо средство за масовна комуникација.

Влијанието на телевизијата врз однесувањето кај децата
Во понатамошното излагање ќе се задржиме на влијанието на телевизијата 

врз човековото однесување. Најголемо внимание во однос на влијанието на 
телевизијата врз однесувањето на луѓето се посветува во однос на децата, 
односно се поаѓа од ставот дека телевизијата има изразено негативно влијание 
врз однесувањето на младите. Особено постои загриженост за тоа дека тие 
можеби најмногу се поттикнувани да извршат насилство, а при тоа да имаат 
отсуство на чувство кон последиците од чинот на насилство. Педагози, 
психолози и социолози извршиле многубројни истражувања, се со цел да ја 
докажат или да ја отфрлат хипотезата за негативното влијание на телевизијата 
врз однесувањето на децата. Многубројни лабораториски експерименти, кои се 
обидуваат да ги одредат ефектите од гледање насилство врз децата, покажуваат 
дека децата навистина го имитираат она што ќе го видат на телевизија. Во друга 
студија од 1958 година, посветена на деца што повеќе часови во денот гледаат 
телевизија во рок од една година , не се пронајдени докази дека кај децата се 
јавила склоност кон насилство, но регистрирана е зголемена нервоза во оние 
ситуации кога децата гледале сцени на насилство.

Според Браун и Чејни (Brown and Chene,1987) постојат многубројни 
посреднички фактори што влијаат врз ефектите на телевизијата врз поединците. 
Индивидуите се оние што сами го определуваат степенот на изложеност 
на телевизијата и многу се разликуваат по својата перцепција на она што го 
гледаат и по важноста што му ја придаваат. Кај возрасните кај кои постојат 
веќе формирани ставови, се врши селекција на она што треба да се гледа, што 
доведува до понатамошно зацврстување на веќе формираните ставови, што не е 
случај со децата кај кои процесот на формирањето на ставовите и вредностите 
воопшто не е завршен.  

Прашањето кое ce наметнува е: дали континуираната изложеност на 
агресија преку филм или телевизија е причина за зголеменото агресивно 
однесување кај гледачите и каков е ефектот од гледањето на филмови или емисии 
со агресивно однесување на соодветното однесување на гледачите? Според 
Лазароски (Лазароски, 1997:109), големиот број истражувања покажуваат дека 
изложеноста на агресивно однесување преку мас-медиумите може да биде 
фактор кој придонесува за повисок степен на насилство. Во прилог на ова, би 
го изнеле и ставот дека големиот број детски маскенбали го потврдуваат тоа., 
бидејќи најчесто децата ce облечени како своите омилени јунаци од екраните 
(Спајдермен, Супермен, Покемон и сл), вооружени со пластични пиштоли и со 
мечеви кои симболизираат сила и моќ. Ова е дополнителен доказ за моќта што 
ja имаат мас-медиумите, посебно телевизијата. Мас-медиумите ce јавни, a тоа 
значи дека емисиите кои ги прикажуваат и пораките кои ги емитуваат им ce 
достапни на сите.

РЕФЛЕКСИЈАТА НА ОДДЕЛНИ ТЕЛЕВИЗИСКИ 
СОДРЖИНИ И ПОЈАВАТА НА 

НАСИЛСТВО КАЈ ДЕЦАТА
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За влијанието на телевизијата врз однесувањето на младите, посебно за 
прикажувањето агресија на телевизијата, говорат и препораките што ги предлага 
Советот за радиодифузија, како мерки, заради спречување на прикажувањето 
сцени со агресивно и со насилничко однесувење на телевизијата. Според 
Предлог-проектот, изработен од страна на Џокиќ и Стојаноски (Џокиќ, 
Стојаноски, 2001:4), на Советот за радиодифузија, ce препорачува додавање на 
членот 35 според кој: 
• сите содржини на телевизијата треба да бидат на потребно воспитно и 

естетско ниво; 
• во програмата, не смеат да ce прикажуваат непристојни содржини, особено 

агресија, насилство и порнографија; 
• во програмата, не можат да ce емитуваат емисии кои можат штетно да 

влијаат врз телесниот, духовниот и моралниот развој на децата и на 
младинците. 
Целта на овие препораки е да ce спречи прикажувањето насилнички сцени 

на ТВ-екраните бидејќи тоа води кон слабеење на моралните вредности кај 
луѓето.

Какви содржини нуди телевизијата?
Се почесто сме сведоци на масовната култура која средствата за масовни 

комуникации неминовно ја пренесуваат и распространуваат. Се почесто се 
доведуваме во позиција да ја преиспитуваме вредноста на содржините кои се 
пренесуваат, како и целта на истата. Масовната култура станува стандардизиран 
кич, комерцијализиран производ за стекнување на профит, распространета од 
средствата за масовна комуникација, наменета за масовна потрошувачка, влијае 
врз еднолично однесување и е во функција на слободното време. Популарноста 
на масовната култура може да се објасни со тоа што таа е, пред се, забавна 
или информативна, односно, таа не произведува подлабоко естетско и сознајно 
доживување, туку ги задоволува само површинските слоеви на рационалноста и 
емотивноста. Медиумите пред се телевизијата како никогаш до сега обезбедува 
контакт со изобилство од информации, кои не мора да се точни или вистинити, 
но го доведуваат човекот во заблуда дека е информиран за се што се случува 
во светот. Посебно во последно време, агресијата и насилството играат голема 
улога во медиумското известување. Cè почести ce случаите кога јавноста е 
бомбардирана со сцени на насилство, главните јунаци ce главно црни херои на 
нашето секојдневие и сето тоа ce прикажува главно во ударните термини, во 
период кога поголемиот дел од публиката е пред телевизиските екрани.

Сите такви телевизиски содржини кои директно прикажуваат или 
асоцираат на насилство (изведено преку убиство, самоубиство, ранување, 
повредување и слично) претставуваат директна основа за создавање психичка 
траума врз личноста на детето и на младинецот и за формирање, кај него, на 
една искривоколчена слика за вредностите која не соодветствува со реалниот 
морален поредок. Ова посебно ce однесува на сцените и на содржини кои 
го величаат агресивното и насилното однесување, како метод на избор во 
разрешувањето на конфликти. Слободно може да ce претпостави дека сцените 
со агресија и со насилство, покрај погрешната слика што ќе ja создадат кај 
младите, можат и да ги научат нив на техниките на вршење престапи и да 
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дејствуваат сугестивно, наведувајќи ги децата и младите да поддржуваат вакви 
дела како израз на сопствената агресија.

Ако ги анализираме содржините на телевизија, она што го воочуваме се 
сапауници, вести, реклами. Многу малку од содржините, скоро и воопшто да не 
постојат, со воспитно-едукативни, содржини или содржини кои имаат естетска 
и морална вредност.

Од социолошки аспект рекламирањето содржи две основни општествени 
функции: информирање и поттикнување на потрошувачката. Рекламата води 
кон манипулација со луѓето, да купуваат без разлика дали тоа што го купуваат 
им е потребно или не. Највисок облик на вештина да се убеди некој во нешто, а 
притоа да не стане свесен дека е убеден. Со поттикнувањето на потрошувачката, 
рекламирањето игра важна улога во промоцијата на материјалистичките 
вредности. Најголема моќ рекламите имаат кај најмалите. Често сме сведоци 
на манипулативната моќ на телевизијата каде преку рекламирање на играчки, 
храна, облека има силна реакција кај децата. Всушност имаме јасна таргет група 
преку која се реализира целта и на производителот и на медиумот. Затоа се што 
е видено на телевизија е веќе купено или пробано, и од страна на децата и од 
страна на родителите. Така што манипулативната цел, многу бргу и едноставно 
се постигнува токму преку рекламите за деца. 

На информативните телевизиски програми голем простор им се дава на 
вестите што се главно поврзани со насилство. Правилото „лошата вест е добра 
вест“, станува вообичаено во емитувањето на вестите. Потоа, веста се пренесува 
со голема доза на драматичност, конфликтност, недореченост, која упатува на 
следната информација, состојба што е постојано отворена и која поттикнува на 
постојана заинтересираност и консумирање информации. Имено, телевизијата 
како и секој друг медиум, не е неутрална, туку претпоставува селекција 
и интерпретација. Случајот може да биде претставен како трагедија, несреќа 
катастрофа, и тоа да биде проследено со соодветен тон и ритам. Насилството 
може да биде силно драматизирано на начин, како настанот што се прикажува. 
Потоа, насилството може да остане неразјаснето или тоа да биде претставено 
на неадекватен начин. 

Телевизијата не е медиум кој само едноставно прикажува некој настан, 
туку може да му придодаде многу елементи, тенденциозно, со одредена идеја, 
да го преувеличува или да не му даде никакво значење, да го претстави како 
нормално. Насилните содржини и хорор приказни и настани прикажани во 
вестите, драматично влијаат и врз ставовите на возрасните и децата. Постојаното 
слушање на црни хроники влијае депресивно врз гледачите, буди негативни 
чувства, емоции, вознемиреност и анксиозност.

Насилството се сретнува и во филмовите, ТВ-сериите, анимирани програми. 
Насилството во филмовите е најприсутно, особено во филмовите на страв и 
ужас, во воени, во акциски и во криминалистички. Во филмот насилството 
може да има и „позитивно“ значење.  Во анимираните програми, кои главно се 
наменети за децата, филмови од типот на Том и Џери, Брзиот Гонзалес, дејството 
се сведува на игра и забава. Но, тие не се само забавни туку изобилуваат со 
насилство, шират страв, чувство на одмазда, што е интересно и за оние што 
ги воспитуваат децата. Најчесто децата по пат на имитација се соживуваат со 
главните ликови и го имитираат нивното однесување и во домот и надвор од него. 
Наместо воспитно-образовни содржини, најчесто се изложени на содржини 
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кои изобилуваат со насилство кое битно го обликува нивното однесување и 
восприемање на карактерни особини од главните ликови. Затоа и медиумите, 
но и родителите треба да се претпазливи пред се што го изложуваат своето дете. 
Филмовите со такви содржини можат да ги поведат младите во фиктивен свет, да 
ги оптоварат со нереални мотиви и да ги потхранат нивните негативните навики, 
вредности, ставови. И во светот и кај нас, во просек, луѓето гледаат дневно 4 до 
5 часа телевизија и, за разлика од другите медиуми, телевизијата кај гледачите 
го буди чувството дека она што ce гледа е реално. Влијаниета на телевизијата 
ce зголемува особено последниве децении, a причината за тоа ce големиот број 
приватни телевизии и кабелски оператори. Во голем број семејства има по два 
телевизора, при што родителот тешко може да го контролира детето што гледа. 
Посебно што и детските серии изобилуваат со насилство, a тие, преку реклама 
и наградни игри, ги стимулираат децата да ги гледаат, a во најголем дел тие 
серии продуцираат агресивно однесување.

Психијатарот Звонко Џокиќ (Џокиќ, 2001:14) смета дека 4 процеси ce 
вклучени кога детето е изложено на насилство преку мас-медиумите кои влијаат 
врз стимулирањето на агресивноста: • при изложеноста на насилство преку 
мас-медиумите, слабее инхибицијата на гледачот за ангажирање во слично 
однесување какво што е гледаното; 
• ce учат нови техники за атакување врз други што не биле познати порано; 
• гледањето други агресивни акти силно влијае врз гледачот тој да добие 

други дополнителни агресивни идеи и мисли; 
• континуираната изложеност на насилство преку мас медиумите може да 

ja редуцира емоционалната сензитивност на насилството и на трагичните 
последици на агресијата и таа го олеснува ангажирањето на гледачот во 
агресивни акти против други.
Како поткрепа на продуцирањето филмови со неетичка содржина 

придонесуваат и кабелските оператори. Според Советот за радиодифузија, во 
Македонија има 1 државна телевизија и 4 телевизиски куќи кои имаат национална 
концесија,. што значи дека можат да емитуваат програма на територијата на 
целата држава. Во секој град во државава има приватна телевизија, a во некои и 
по неколку, и тоа во Скопје има 10 приватни телевизии и 17 радија, во Тетово, 
5 приватни телевизии, во Куманово, 4 приватни телевизии, во Штип 3 итн., а, 
покрај тоа, има и голем број кабелски оператори. Сето ова придонесува да бидат 
емитувани програми со најразлична содржина, при што не може да ce влијае на 
изборот и на квалитетот на програмата. Од друга страна, малку им ce посветува 
внимание на препораките за неемитување емисии со насилно и со агресивно 
однесување и емисии кои ги рушат моралните кодекси на едно општество. 
Сето ова придонесува да бидат емитувани програми со најразлична содржина, 
при што не може да ce влијае на изборот и на квалитетот на програмата. Од 
друга страна, малку им ce посветува внимание на препораките за неемитување 
емисии со насилно и со агресивно однесување и емисии кои ги рушат моралните 
кодекси на едно општество.

Ова укажува на фактот дека ние, секојдневно, сме бомбардирани од страна 
на телевизиите и на другите медиуми со информации кои покажуваат насилство, 
агресија и лажен морал. Затоа, потребни ce низа активности заради спречување 
на тој тренд. Не смееме да бидеме неми сведоци на случувањата. 
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Заклучок:
Факт е дека сите ние, секојдневно сме помалку или повеќе изложени на 

насилство, но многу малку работиме и во поглед на превенција и во поглед на 
акција за спречување на истото. Дотолку што голем број млади овие насилни 
обрасци ги усвојуваат како нови модели на однесување, како сосема нормално 
и очекувано. Оставајќи ги работите такви какви што ce, младите cè повеќе ќе 
прифаќаат деструктивен начин на однесување кој ќе влијае негативно и врз 
нивната личност како социјални и како морални битија.

Еден од начините да се намали насилството во медиумите е да се започне 
најпрвин со трансформација мас-медиумите и нивно приспособување кон 
нормативи кои ќе придонесат за нивното правилно восприемање од страна на 
младите. Голем број на земји преземаат административни и други мерки кои 
или го забрануваат прикажувањето на одредени филмови или на младите им ce 
забранува гледање на такви филмови. 

Од таа причина постои потреба од систематска работа на решавање на 
овој проблем, во кој ќе бидат вклучени сите институции на системот, пред се 
телевизијата како средство за комуникација. Оттаму е потребно да се работи 
и на едукација на масовните медиуми, посебно на телевизијата, која ќе се 
однесува на оспособување за детекција, интервенција, превенција на различни 
девијантни, деструктивни, насилни, агресивни содржини,  содржини кои можат, 
преку прикажаната агресија и насилство да предизвикаат психолошка, морална 
и развојна траума, како и во сите програми за деца и млади да ce препорачуваат 
содржини кои ќе го јакнат здравиот идентитет и моралните вредности. Повеќе од 
било кога потребни се содржини кои ќе овозможат подобра комуникација меѓу 
поединците, ќе ги поврзуваат луѓето, ќе овозможат проширување на културните 
видици, ќе го будат интересот, посебно на младите, за усвојување на научни и 
културни достигнувања, содржини кои ќе развиваат и негуваат интелектуални, 
работни,  општествено-политички и морални ставови, навики и интереси за 
успешно вклучување во позитивните општествени процеси и односи.
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