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Kратка содржина
Имајќи го предвид изразениот хомофобичен контекст на нашето општество,
примарна цел на истражувањето е да ги идентификува ставовите на студентите кои се
подготвуваат за помагачки професии кон хомосексуалноста и трансродовоста. Покрај
тоа, беше утврдена и поврзаноста на овие ставови со неколку претходно истражувани
корелати. Во истражувањето учествуваа 500 студенти од прва (47%) односно трета година (53%) на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. Користени се 4 мерни инструменти, меѓу кои и Херековата ATLG-S скала за ставот кон хомосексуалците и ТS скалата
за трансфобија на Нагоши и соработниците. Наодите упатуваат на тоа дека најмалку
негативен став кон хомосексуалноста имаат студентите кои студираат медицина, и
дека во трета година просекот значајно се менува кон повисок степен на прифаќање
само за студентите по психологија, чиј став во прва година е негативен. За сите студенти, предрасудите кон трансродовоста се уште поизразени. Процентот на студенти
со екстремно негативен став кон хомосексуалците изнесува 7,6%, а кон трансродовоста ваков однос имаат дури 16,8%. Анализата упатува на тоа дека хомофобичноста и трансфобичноста се во корелација со прифаќање на нееднаквоста (rh(489) = .38,
p < .01 и rt(481) = .35, p < .01), со религиозноста (rh (496) = .29, p < .01 и rt(498) = .09, p < .05) и
емпатијата (rh(487) = -.18, p < .01 и rt(479) = -.17, p < .01), а просечниот успех е поврзан само
со ставот кон хомосексуалците (rh(494) = .09, p < .05 и rt(494) = .01, p > .05). Авторките заклучуваат дека е неопходно да се направат измени во курикулумите кои ќе обезбедат
соодветни знаења и ќе бидат во согласност со етичките стандарди за практика која
забранува дискриминација врз основа на родовиот идентитет на сексуална ориентација.
Клучни зборови: став кон сексуални малцинства, помагачки професии.
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Вовед
Помагачките професии се дефинираат како оние чија главна цел е адресирање и решавање проблеми поврзани со обезбедување и одржување на
физичката, психолошката, интелектуалната, емоционалната или духовната
добросостојба на луѓето, како и поддржувањето на индивидуалниот раст и
напредување. Иако во литературата може да се сретнат пошироки и потесни
класификации, во оваа група професии конзистентно се вклучуваат медицинските лица, психолозите, пред сè психотерапевтите, социјалните работници
и едукаторите, особено оние кои работат на образование и рехабилитација
на лица со посебни потреби. Со оглед на тоа колку е голема одговорноста
што им е доверена, професионалците од оваа сфера се должни да се однесуваат според етичките стандарди засновани на принципите на обезбедување
најдобар интерес на корисниците на услуги, на почитување на достоинството
и еднаков третман на сите. Всушност, еднаквиот третман, или забраната за
дискриминација по каква било основа, се смета за основна парадигма врз
која функционираат сите професии кои помагаат, а заедно со очекувањето
дека стручните лица од овие сфери треба да покажат висок степен на сочувство, разбирање и емпатија за клиентите, овие барања се третираат како нужни предуслови за давање квалитетна услуга. Во развиените земји, принципот
според кој никој не смее да биде дискриминиран е јасно внесен во етичките
кодекси на овие професии. Следствено на тоа, овие, и слични документи на
професионалните здруженија или комори, недвосмислено укажуваат на тоа
дека различното третирање на луѓето врз основа на нивната групна припадност е недозволиво. Во кодексот на АПА (APA, 2017; стр. 4) на пример, во принципот Е, не само што се истакнува дека сексуалната ориентација како една
од можните основи за различноста која мора да биде прифатена од страна на
психолозите, туку се нагласува и дека:
„Психолозите се обидуваат да го отстранат ефектот на
пристрасност на основа на тие фактори (различностите) во
нивната работа, тие свесно не учествуваат во активности
кои се засноваат на ваква пристрасност и ги осудуваат туѓите активности засновани врз такви предрасуди.“
Ова етичко начело е усвоено и во кодексот на Комората на психолози
на Р Македонија. Американската асоцијација на психијатри, во преамбулата
го штити принципот на еднаквост и дигнитет на сексуалните малцинства преку предупредување на професионалците дека не смеат да бидат дел од никаква процедура која исклучува, сегрегира или го доведува во прашање дигни- 114 -
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тетот на кој било пациент заради сексуалната ориентација (вклучувајќи, се
разбира, и други основи на разлики) и предупредува на обврската за дискреција на лекарите во врска со оваа информација за пациентите (АPA, 2013). Во
кодексот на Американската национална асоцијација на социјални работници,
освен експлицитното залагање за недискриминација врз основа на сексуална
ориентација, како кон клиентите, така и кон колегите, се наведува и очекувањето професионалците во фелата да се едуцираат за специфичностите кои
произлегуваат од различните сексуални ориентации (NASW, 2017).

Во согласност со овие основни принципи, обврска на програмите за
високо образование што ги обучуваат студентите во помагачките професии, е
да обезбедат наставните содржини, заедно со пристапот и целокупниот контекст во кој се одвива учењето, да бидат инклузивни за сите што припаѓаат и
на видливи и на „невидливи“ малцинства. Системот треба да обезбеди материјали за студирање кои не само што се ослободени од ваков вид предрасуди,
туку и активно да вложува во социјализација на студентите кон прифаќање на
сексуалните диверзитети, еднакво како и за сите други различности. Ова е
особено важно ако се земе предвид дека постојат солидни емпириски докази
за ефективноста на ваквите напори во подобрување на информирањето на студентите и на младите професионалци, и во оформувањето и зацврстувањето
на вредностите кои поддржуваат прифаќање на нехетернормативни облици на
идентитет и сексуална ориентација (Brondani & Paterson, 2011; Horton et al.,
1993; Waki et al., 2017; Wright, Lester & Cullen, 2001).
Иако од неодамна може да се забележи тренд на придвижување кон
прифаќање на сексуалните различности, па може да се каже дека експлицитното искажување на хостилност кон сексуалните малцинства, особено во
академското окружување, постепено станува сѐ повеќе неприфатливо меѓу
помладите генерации, на институционално ниво, не постои подготвеност за
доследно спротивставување на дискриминацијата врз основа на сексуална
различност. Анализите на содржината на сите релевантни учебници за високо
образование во земјата, спроведени пред неколку години, доведоа до заклучок
дека значителен дел од нив не само што не го исполнуваат ова очекување,
туку, поттикнуваат хомофобични ставови (Дрндаревска, 2018; Трајановски и
Димитров, 2011). Дел од учебниците по психијатрија, медицинска психологија и психологија, содржат навредлив јазик упатен кон сексуалните малцинства, а идентификувани се и дезинформации, експлицитно прикажување на
хомосексуалноста како форма на девијација од нормалноста, или во крајна
линија, отсуство на какви и да се информации за сексуалните различности во
наставните материјали каде би се очекувале овие содржини.
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Декларативно, во Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, се
вели дека вршењето на високообразовна дејност што ги загрозува правата на
членовите на академската заедница, насочени кон дискриминација врз основа
на сексуалната ориентација се смета за акт на нарушување на автономијата2,
но засега, не може да се забележи подготвеност за реагирање врз основа на
оваа платформа. На пример, и покрај препораката на народниот правобранител да се внесе клаузула во правилниците на универзитетите за забрана на
издавање наставни материјали кои содржат дискриминаторни ставови и хомофобија, се прифаќа вметнување на антидискриминаторската клаузула, но
не и подготвеност за дефинитивно повлекување на учебниците со таква содржина (Дрндаревска, 2018). Освен во изолирани случаи на соодветна реакција,
како кога Комисијата за заштита од дискриминација во 2015 година одлучи
дека е неопходно да се отстрани специфична хомофобична содржина од универзитетски учебник за психијатрија, посочените материјали главно останаа
вклучени во официјалните наставни планови. Оттука, заклучокот дека: „универзитетите сè уште користат дискриминирачки наставни материјали кои
ја опишуваат хомосексуалноста како ‘неприродна’, ‘нездрава’ и ‘заканувачка
за опстанокот на човештвото’ “ (Trajanovski, 2016, стр. 9), за жал, сè уште
соодветно го ислустрираат контекстот во кој се едуцираат идните професионалци од сферата на помагачките дејности.
Земајќи го тоа предвид, основната цел на оваа студија е да се идентификуваат ставовите кон хомосексуалноста и трансродовоста3 кај студентите
кои се подготвуваат за помагачки професии, на почетокот и при крајот на
нивните студии, за да се стекне увид во степенот на хомофобичност односно
трансфобичност, како и да се добие информација за тоа дали искуствата во
текот на студирањето помагаат во намалување на предрасудите, доколку тие
постојат. Вториот аспект на истражувачкиот проблем е да се испита поврзаноста помеѓу овие ставови со ставот кон еднаквоста меѓу луѓето, религиозноста, емпатичноста и просечниот успех за време на студиите, за да се дознае
каков вид интервенции насочени кон прифаќање на сексуалните различности би биле најефикасни.

Статут на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, година XIX, број 425, 28 јуни, 2019, стр.4., http://
www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/264_STATUT_UKIM-6.6.2019.pdf
3
Иако поимот „сексуални малцинства“ е поширок, истражувањето се ограничува само на овие
две групи, најмногу заради тоа што генерално студиите се фокусираат на една од нив или на двете, но и поради практични причини.
2
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Податоци за ставовите кон хомосексуалците во помагачките
професии во други земји
Досегашните емпириски податоци сугерираат дека негативните ставови и дискриминаторските однесувања кон сексуалните малцинства не се сосем непознати меѓу здравствените работници. Ако се земе предвид податокот
дека овие професии се базираат на императивот за еднаквост, почитување
на човековите права и достоинство, документираните предрасуди кај лекарите, медицинските сестри и стоматолозите во различни земји се недозволиво високи (Cohen, Romberg, & Grace, 2001; Grabovac, Abramovic, Komlenovic,
Milosevic & Mustajbegovic, 2014; Smith, & Mathew, 2007; Yen, et al, 2007), иако,
претежно се карактеристични за култури кои поддржуваат конзервативни
вредности (Röndahl, Innala, & Carlson, 2004; Johnson, & Federman, 2014; Weber
& Gredig, 2018). Како илустрација, дури 23% од студентите на медицинските
науки во Колумбија (Flórez-Salamanca, Herazo, Celina, Oviedo, & Campo-Arias,
2018) и 18% од нивните колеги во Мексико покажале отворен отфрлачки став
кон хомосексуалците (De la Rubia & De la O, 2014). Во Турција, 12% од студентите на вишата школа за медицински сестри изјавиле дека не им е сеедно дали
пациентот е хомосексуалец или не од гледна точка на нивниот ангажман за
обезбедување нега (Gönenç & Şentürk-Erenel, 2018). Сличен хомофобичен став
е евидентиран пред две децении кај 7% од нивните колеги/шки во Германија
(Lohrman et al., 2000) и 10% во Велика Британија (Parker & Bhgura, 2000).
Иако не се типични за психолозите и за социјалните работници, хомофобијата и трансфобијата не се сосема отсутни и во овие професии (Jones,
2000; Martinez, Swank & Raiz, 2007; Barsky & Singleton, 2011). Во истражувања
направени пред околу две децении, со загриженост се констатира дека 10% од
социјалните работници во САД изразиле предрасуди кон хомосексуалноста
(Berkman & Zinberg, 1997). Во терапевтската практика, отвореното искажување
на негативните ставови кон сексуалните малцинства е крајно ретко, но затоа,
не се исклучени полатентни форми на неприфаќање, кои варираат од предлози за промена на ориентацијата, до користење реторика зад која се прикрива
хетеронормативниот став, или поставување крути граници кон клиентите со
нехетеросексуална ориентација (Bowers, Plummer & Minichiello, 2005).
Постои солиден корпус емпириски докази дека кога професионалци
во сферата на здравствената заштита имаат негативни ставови кон нехетеросексуалците, квалитетот на медицинската грижа е полош, особено во случаи кога давателите на нега и пациентите се од ист пол (e.g. Cohen, Romberg,
Grace, & Barnes 2005; Kan et al., 2009; Klamen, Grosman and Kopacz, 1999).
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Заради природата на односот кој се воспоставува во процесот, добросостојбата на клиентите кои припаѓаат на сексуални малцинства, а се корисници
на помош од психолози, психотерапевти и социјални работници е под уште
поголем ризик доколку давателот на услугите има предрасуди (Mair, 2003;
McHenry & Johnson, 1993).
Корелати на негативните ставови кон нехетросексуалноста
Од многуте познати корелати на хомофобијата и трансфобијата, возраста, степенот на образование, полот, информираноста и прифаќањето на
хетеронормативноста и сексистичките ставови може да се издвојат како речиси универзални, заради тоа што повеќекратно се потврдувани во повеќе
контексти (пр. Fisher et al., 2016; Grabovac, et al., 2014; Johnson & Federman,
2014; Nagoshi et al., 2008). Хетеросексуалните жени имаат помалку предрасуди
кон геј мажите отколку хетеросексуалните мажи (Ratcliff, Lassiter, Markman,
& Snyder, 2006), додека хетеросексуалните мажи имаат тенденција да имаат
помалку предрасуди против лезбејството отколку против машката хомосексуалност (пр. Kite & Whitley, 2003; Louderback & Whitley, 1997). Познато е и дека
емпатијата, особено способноста за преземање туѓа перспектива е проследена со пониски степени на хомофобија (Johnson, Brems & Alford-Keating, 1997)
додека религиозноста и конзервативните вредности, (Kan et al., 2009; Parker
& Bhugra, 2000; Schulte & Battle, 2004; Whitley, 2009) фундаментализмот, агресивноста и уверувањето дека луѓето не треба да бидат еднакви (Gönenç &
Erenel, 2018; O’Brien, Shovelton & Latner, 2013) се во позитивна корелација со
предрасудноста кон сексуалните малцинства.
Метод
Примерок
Примерокот врз основа на кој е правено ова истражување е пригоден,
составен од 500 студенти (80% од женски пол4) од прва односно трета студиска
година на следниве релевантни факултети / институти на Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“: Медицински факултет (N = 137), Стоматолошки факултет (N
= 87), Институт за психологија (N = 140), Институт за специјална едукација и
рехабилитација (N = 59) и Институт за социјална работа и социјална политика
(N = 77). Речиси половина од учесниците (47%) се бруцоши, а останатите се на
4
Соодносот според полот застапен во примерокот, приближно еднакво ја претставува половата
дистрибуција во популација студенти од овие студиски групи.
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трета студиска година. Вкупно 8.4% од испитаниците се изјасниле дека не се
со хетеросексуална ориентација, а 2% не дале одговор на ова прашање. Просечната возраст на испитаниците е М = 20.7 години (SD = 2.4).
Инструменти
Ставот кон хомосексуалноста беше мерен со кратката верзија на скалата ATLG-S (Attitude towards Lesbians and Gays) од Херек (Herek, 1984), која
содржи 5 ајтеми за мажите и исто толку ајтеми за жените со хомосексуална
ориентација. Релијабилноста на скалата за овој примерок изнесува α = 0.89.
Ставот кон трансродовоста е утврден со помош на TS скалата (Transphobia
Scale) која се заснова на најшироката одредба на трансродовоста, сфатена
како отстапување од хетеронормативното бинарно дефинирање на полот, односно, како „степен на неудобност кога индивидуата се среќава со лица кои
не се конформирани на конвенционалните родови норми“ (Nagoshi et al., 2008,
стр. 523). Инструментот содржи 9 ајтеми и има висока внатрешна конзистентност (α = 0.86).
За утврдување на останатите релевантни варијабли кои се третирани
како корелати на ставовите кон хомосексуалноста и трансродовоста, користени се: Осумајтемскиот тест за коефициент на емпатија (EQS) (Loewen, Lyle &
Nachshen, 2010) со интерна конзистентност α = 0,60, како и кратката верзија на
Скалата на ориентација на доминација (SDO), развиена од Хо и соработниците
(Ho et al., 2015), за идентификување на нивото на прифаќање на еднаквоста
меѓу луѓето (α = 0.63). Сите инструменти се задаваат како 7-степена скала.
Прашалникот исто така вклучува информации за годината на студирање, полoт, возрастa и самоизвестена сексуална ориентација, степен на религиозност и просечна оценка за време на студиите.
Постапка
Со исклучок на бруцошите кои студираат психологија, а кои беа замолени да одговорат на инструментите онлајн, прашалникот беше администриран
за време на редовната настава. Податоците беа прибирани во текот на април
2019 година. Учесниците во истражувањето беа информирани дека нивното
учество е доброволно и дека одговорите се анонимни.
Резултати
Со цел полесно да се споредуваат просеците на групите за ставот кон
хомосексуалноста и трансродовоста, тие се претставени низ скалата на која
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се даваат одговорите на тврдењата (од 1 - воопшто не се согласувам до 7 - сосема се согласувам). Бидејќи сите тврдења изразуваат некаква предрасуда,
во горниот дел на скалата е најнегативниот став, а отсуството на предрасуди
би се одразило со просек М = 1 ± 0,25. На табела 1 се прикажани просеците
на целиот примерок во однос на варијаблите мерени со помош на скалите,
како и на студентите од машки наспроти женски пол, вклучително тестираните разлики меѓу нив. За сите просеци, не се евидентирани полови разлики,
освен на супскалата за мажи хомосексуалци, каде уште еднаш се потврдува
„класичниот“ наод дека мажите имаат понегативен став кон мажите со хомосексуална ориентација од жените.
Табела 1. Дескриптивни податоци и полови разлики меѓу студентите за
испитуваните варијабли

M

SD

Женски
(N = 400)
M
SD

3.69

1.69

3.63

1.67

3.89

1.75

-1.33

.183

супскала за мажи 3.68

1.69

3.57

1.63

4.12

1.85

-2.86

.00**

супскала за жени 3.72
TS - трансфобија
4.43

1.83
1.50

3.73
4.43

1.85
1.48

3.68
4.43

1.80
1.55

0.26
0.01

.793
.525

SDO - став кон еднаквост

3.60

1.17

3.61

1.20

3.54

1.05

0.49

.625

EQS - емпатичност

4.69

0.97

4.67

0.96

4.77

1.01

-0.83

.407

Религиозност

N

%

N

%

N

Сите
ATLG-S - хомофобија

многу религиозен/а

75

Машки
(N = 100)
M
SD

Женски
- машки
t
p

%

15.0

63

12.6

12

2.4

умерено религиозен/а

321

64.2

261

52.2

60

2.0

атеист/агностик
6-7
7-8
8-9
9-10
без одговор

104
28
209
182
79
2

20.8
5.5
42.0
36.4
15.8
0.4

76
22
168
148
61
1

15.2
4.4
33.7
29.7
12.2
0.2

28
6
41
34
18
1

5.6
1.2
8.2
6.8
3.6
0.2

Просек

**p < .01

Со оглед на тоа дека ставот кон хомосексуалноста и трансродовоста се
централни варијабли на ова истражување, направен е и подетален преглед
на просеците по студиски групи и години (табела 2). Просечниот степен на
прифаќање на хомосексуалноста на сите испитаници е М = 3.69, а за трансродовоста, ставот е уште понегативен (М = 4.43). Иако на прв поглед би можело
да изгледа дека оваа ситуација е толерабилна, треба да се биде мошне претпазлив со толкувањето на тоа што значи просекот да биде на „неутралниот“
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дел на скалата. Најдобар начин за да се илустрира ова е да се земе предвид
процентуалната распределба по категориите долж скалата кои може да се
третираат како: екстремно негативна (М > 6), негативна (М е меѓу 3, 5 и 6),
неутрална (М е меѓу 3.5 и 4.5) и прифаќачка (М ≤ 3.4). Податоците прикажани
на графикон 1 упатуваат кон крајно загрижувачка ситуација – 7.6% од испитаниците имаат екстремно негативен, а вкупно 1/3 јасно негативен став кон
хомосексуалноста. За трансродовоста, ситуацијата е уште полоша – дури 16.7%
имаат екстремно негативен став и околу 2/3 вкупно манифестирале негативен став кон оваа појава.

Графикон 1. Процент на одговори во категориите на прифаќање/отфрлање
на хомосексуалноста и трансродовоста

Подетален преглед на просеците по студиски групи и години е прикажан на табела 2. АНОВА тестот за разлики помеѓу студиските групи (F(481.4)
= 7.18 p < .01) во ставот кон хомосексуалноста, открива дека постојат разлики
меѓу групите. Но, post-hoc (LSD) тестовите ја откриваат следнава ситуација:
разликата меѓу просеците за студиските групи се должи исклучиво на тоа дека
групата со најнизок просек М = 2.99 (студенти по медицина) е различна од
останатите четири групи, меѓу кои пак нема статистички значајни разлики. За
трансродовоста, наодот е мошне сличен (F(482.4) = 2.69 p < .05), со тоа што
нееднаквоста меѓу групите се должи само на статистички значајната разлика
меѓу студентите по медицина, кои имаат најмалку негативен став (М = 4.18)
и студентите по психологија (М = 4.61), со најизразено неприфаќање на трансродовоста.
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0.95

1.60

4.75

4.29

ATLG-S

TS
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2.09

5.26

TS

1.64

1.86

4.05

4.61

ATLG-S

TS

Вкупно

1.83

2.90

ATLG-S

Трета год.

SD

M

Прва год.

N

1.31

4.37

139

1.30

1.70

4.60

47

1.64

1.22

1.81

SD

N

56

47

37

34

19

15

Специјална
едукација

140 3.66

3.84

3.92

92

46

3.27

M

92

Психологија

4.48

4.03

4.52

4.36

4.44

3.68

M

1.20

1.53

1.18

1.42

1.25

1.58

SD

N

82

77

46

45

36

37

Стоматологија

4.51

4.08

4.76

3.77

4.35

4.30

M

1.43

1.68

1.64

1.87

1.48

1.22

SD

N

76

65

34

34

42

35

Социјална работа

1.64
1.31

2.99
4.18

1.70

4.18

1.53

4.19

1.34

1.27

3.11

2.93

SD

M

N

92

91

42

43

134

135

Медицина

Табела 2. Дескриптивни податоци за став кон хомосексуалноста и трансродовоста (според студиска група и
година)
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Промените за секоја студиска група од година во година, се тестирани
со t-тестови за независни групи (табела 3). Како што може да се види од табелата, промени настануваат само кај студентите по психологија – во трета година, нивниот став кон хомосексуалноста станува поприфаќачки (t (138) = 7.24,
p < .01), но затоа пак, ставот кон трансродовоста станува поотфрлачки (t (138) =
-2.7, p < .01). Кај останатите групи нема значително поместување на просеците
од прва во трета студиска година и за двата става.
Табела 3. Тест на разлики помеѓу просеците во трета и во прва година во
однос на ставот кон хомосексуалноста и трансродовоста

Психологија
Специјална едукација
Стоматологија
Социјална работа
Медицина

ATLG-S
TS
ATLG-S
TS
ATLG-S
TS
ATLG-S
TS
ATLG-S
TS

t

df

p

M Diff.

7.24
-2.77
-1.07
-1.86
-1.96
-0.29
1.40
-1.37
0.58
0.04

138
137
45
54
75
80
63
74
133
132

0.00
0.01**
0.28
0.07
0.06
0.76
0.16
0.17
0.56
0.96

**

SE diff.

2.05
-0.97
-0.57
-0.67
-0.67
-0.08
0.58
-0.45
0.17
0.01

0.28
0.35
0.53
0.35
0.34
0.27
0.41
0.32
0.30
0.24

На крај, направена е анализа на поврзаноста на ставот кон хомосексуалноста и трансродовоста со неколку варијабли кои литературата ги третира
како важни корелати, а може да имаат влијание врз тоа колку ефикасни би
биле потенцијалните интервенции кон подобрување на состојбата (табела 4).
И за двете појави, најсилна е поврзаноста со ставот кон еднаквоста меѓу луѓето (rh(489) = .382, p < .01 и rt (481) =. 347, p < .01). Меѓу просекот во студиирање и
трансфорбичноста нема поврзаност, а во случајот на ставот кон хомосексуалноста, може да се каже дека студентите со повисок просек, во поголем степен
ја прифаќаат оваа сексуална ориентација.
Табела 4. Поврзаност меѓу ставот кон хомосексуалноста и трансродовоста, емпатијата,
ставот кон еднаквоста, религиозноста и просекот на студии (N)
емпатија

еднаквост

просек

религиозност

Став кон
хомосексуалност

-.191**
(487)

-.382**
(489)

-.091*
(494)

.294**
(496)

Став кон
трансродовост
*
p < .05; **p < .01

-.176**
(479)

-.347**
(481)

0.813
(485)

.091*
(487)
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Дискусија
Наодите за степенот на прифаќање на хомосексуалноста и трансродовоста кај студентите кои се едуцираат за кариера во некоја од петте вклучени помагачки дејности се крајно загрижувачки. За споредба, при користење
на истите инструменти, во студија работена на општа популација во Грузија
(Aghdgomelashvili, 2016), добиени се речиси идентични просеци како и на
овој примерок. Од една страна, се работи за земја во која преовладуваат конзервативни вредности, а од друга, за многу поширока популација од оваа за
која се очекува комплетно прифаќање на сите различности, вклучувајќи ги
и сексуалните. Пред три децении, на широка студентска популација во САД
(D’Augelli, 1990) се добиени просеци кои зборуваат за помалку негативен став
кон хомосексуалноста од тој што го имаат студентите на помагачки професии
на УКИМ. Навистина застрашувачки изгледа фактот дека во скора иднина,
ако ништо не се преземе, најмалку четириесет млади професионалци кои ќе
работат во овие дејности откако ќе ги завршат студиите, ќе бидат екстремно
хомофобични, а најмалку двојно повеќе, ќе бидат екстремно трансфобични.
Згора на тоа, овој податок сигурно не е ни најлошата можна состојба, со оглед
на тоа што истражувањето е правено на пригоден примерок студенти.
Земајќи ги предвид наодите, тешко е да се донесе друг заклучок освен
дека високото образование несоодветно го адресирало овој проблем досега.
За среќа, искуството во други средини покажува дека подобрувањето на информираноста, заедно со преземање други стратегии, како работа на обезбедување контакт со позитивен исход, зголемување на емпатичноста, информираноста и слично, може да ја намалат хомофобичноста и трансфобичноста.
Универзитетот е должен што побргу да ја преземе одговорноста не само за
ревизија на курикулумите и содржините од аспект на тоа како се третираат
сексуалните малцинства и какви се пораките околу диверзитетите, туку и да
обезбеди интервентни мерки во насока на ресоцијализација на студентите
кои се во моментот затекнати во наставниот процес, спроведувани од страна
на наставен кадар кој може да биде модел за емпатичност и разбирање за
сексуалните малцинства. Според овие конкретни наоди, ефектите од таквите
интервенции би биле поголеми доколку фокусот се насочи кон контекстуализација на овие појави во рамки на платформата за човекови права и потребата од инклузија и еднаков третман на сите луѓе, со посебен осврт на улогата
на религиозните уверувања (пр. Obedin-Maliver et al., 2011). Исто така, наодите
би требало да бидат аларм и за коморите и здруженијата на овие дејности,
во смисла на преземање мерки за будно следење на работата на професионалците и овозможување нивна доквалификација и доедукација од аспект на
стручно и етичко работење со сексуалните малцинства.
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ATTITUDES TOWARDS SEXUAL MINORITIES AMONG
STUDENTS WHO PREPARE THEMSELVES IN HELPING
PROFESSIONS
Nikolina Kenig
Julijana Nikolovska
Abstract
Given the obvious homophobic context of our society, the primary goal of the
research was to identify the attitudes towards homosexuality and transsexuality among
students preparing for helping professions. In addition, the associations of these attitudes
with several previously investigated correlates were also established. A total of 500 firstyear (47%) and third-year (53%) students at the „Sts. Cyril and Methodius University “
participated in the study. Four instruments were used, including Herek’s Attitudes towards
Lesbians and Gay men (ATLG-S) scale and the Transphobia TS scale by Nagoshi et al. The
findings indicate that the least negative attitude toward homosexuality is endorsed by the
medical students, and that in the third year, the average changes significantly towards a
higher acceptance only for psychology students whose attitude in the first year is least
accepting. For all included groups of students, prejudices about transgender persons are
even more pronounced. The percentage of students with extremely negative attitude
towards homosexuals is 7.6%, whereas extremely negative attitude towards transsexuality
is endorsed by 16.8%. The analysis suggests that homophobia and transphobia correlate
with acceptance of inequality (rh(489)=.38, p < .01 and rt(481)=.35, p < .01), with religiosity
(rh(496)=.29, p < .01 and rt(498)=. .09, p < .05) and empathy (rh(487)= -.18, p < .01 and rt(479)=
-.17, p < .01), while GPA was associated only with attitude toward homosexuals (rh(494)=.09,
p < .05 and rt(494) =.01, p > .05).The authors conclude that it is necessary to revise the
curricula in accordance with the ethical standards for practice that forbids discrimination
on the basis of gender identity of sexual orientation, along with higher expectations for
educational qualifications.
Key words: attitudes toward sexual minorities, helping professions
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