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СТАВОВИ МЛАДИХ У СРБИЈИ О РОДИТЕЉСТВУ 

У ПЕРИОДУ ДРУШТВЕНИХ ПРОМЕНА 
(КРАЈ 80-ИХ – КРАЈ  90-ИХ) 

 
Ставови о родитељству представљају централни предмет социолошког при-

ступа у анализи социјалне детерминисаности ниских репродуктивних норми. Компа-
ративна анализа (прво истраживање спроведено је крајем 80-их, а друго крајем 90-
их у другачијем политичком и социоекономском окружењу) за циљ има евидентира-
ње измењеног садржаја и указивање на могуће последице које би се манифестовале 
кроз промену преовлађујућег типа родитељства, односно будућег репродуктивног 
понашања субпопулације младих (средњошколци и студенти).  

Промена садржаја мотивационе основе родитељства на општем нивоу мани-
фестује се кроз слабљење његове инструменталистичке утемељености, услед пре-
овладавања алтруистичког мотива ''деца – смисао живота''. У погледу контроле 
рађања већа је спремност младих на прихватање савремених контрацептивних сред-
става. Уочава се уједначавање просечних вредности жељеног и очекиваног броја 
деце, али је ова дисонантност и даље показатељ осујећености потпуне реализације 
потребе за родитељством. Инсистирање на квалитету свакодневног живота и 
даље се перципира као инхибирајући фактор при одлучивању о броју деце. Промене 
ставова у погледу односа брака и родитељства нису озбиљније уздрмале тради-
ционални систем вредности који указује на њихову међусобну условљеност и пове-
заност.  

Промене ставова су резултирале успоравањем индивидуализације родитељства, 
што се манифестује кроз смањивање стратумских разлика (градови и полна при-
падност).  

Кључне речи: млади,  родитељство, репродуктивно понашање. 
 
Ниво фертилитета на подручју Централне Србије и Војводине скоро пола 

века не обезбеђује просту репродукцију становништва. У социолошком при-
ступу анализе детерминистичке основе проблема недовољног рађања цент-
рално место заузимају два појма: родитељство и свакодневни живот. Основно 
полазиште јесте став да су ниске репродуктивне норме условљене преовла-
ђујућим типом родитељства. Родитељство је друштвена улога која се реали-
зује у конкретним условима свакодневног живота. Основни аналитички ок-
вир представља истраживање социјалне условљености ставова и праксе роди-
тељства, у циљу расветљавања сложене детерминистичке основе репродук-
тивног понашања на нискофертилитетном подручју.  
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Крајем 80-их спроведено је истраживање социјалне условљености ста-
вова младих о рађању и родитељству (Благојевић 1989).1 Анализа ставова 
адолесцената значи сагледавање вредносно-нормативног одређења рађања и 
родитељства, што је битно за репродуктивно понашање популације која тек 
треба да реализује своју прокреативну улогу.  

У истраживању спроведеном у периоду када се само могао наслућивати 
ток друштвених дешавања (пролеће-лето 1987. год.) констатована је важност 
социјалне детерминисаности анализираних ставова. Указано је на претежно 
деловање чинилаца макро нивоа: преовлађујућа социјално-економска струк-
тура и доминирајући систем вредности. Након десет година (у периоду мај-
новембар 1998.) спроведено је ново истраживање с идентичним предметом, 
али донекле измењеним узорком и садржајем прикупљене грађе.2 Основну 
особеност друштвених процеса у том временском периоду (последња децени-
ји XX века) представљају промене политичке и социјално-економске струк-
туре и уздрманост система вредности. Компаративна анализа релевантних 
ставова усмеравана је трагањем за одговорима на следећа питања: да ли је у 
условима друштвених промена дошло до промена ставова о родитељству? Да 
ли су промене ставова више условљене демографско-социјалним особено-
стима испитаника и величином града – чиниоци мезо нивоа или су оне после-
дица деловања чинилаца макро нивоа – особености друштвених промена на 
нивоу друштва у целини? Да ли се може говорити о новим тенденцијама у 
репродуктивном понашању младих? Какав је ефекат евидентираних промена 
на могућност рехабилитације родитељства и подстицање рађања?    

Анализа ставова о рађању и родитељству у првом истраживању била је 
усмерена на разматрање процеса индивидуализације и дезалијенације роди-
тељства, као његових битних особености са становишта репродуктивног по-
нашања. Индивидуализација је посматрана преко постојања стратумских раз-
лика (према градовима и полу) у погледу појединих ставова о родитељству: 
одлучивање о рађању (број деце и време рађања), однос родитељства и брака 
и прихватање алтернативних облика родитељства. Степен отуђености је пос-
матран преко изражености депривације родитељства (дисонантност између 
жељеног и реализованог, односно очекиваног боја деце), као и садржају мо-
тивационе основе родитељства и начину контроле рађања. У контексту ком-
паративног приступа, предпостављено је да је, дошло до јачања негативних 
тенденција које се испољавају у смањивању степена индивидуализације и 
повећању степена отуђености родитељства. 

Начин формирања узорка у другом истраживању условљен је примење-
ном методом у првом истраживању. Ради се о методу квотног узорка. Под-

––––––––––––– 
1 Др Марина Благојевић “Ставови младих о браку и родитељству”, магистарски 

рад, Филозофски факултет, Београд 1989.   
2 Мр Анкица Кубуровић “Перспективе рађања у условима друштвених промена”, 

магистарски рад, Економски факултет, Београд, 2002.  
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узорци (средњошколци и студенти) и стратуми (градови и пол) су формирани 
по квотама које су одређене у сврху самог истраживања.  

У првом истраживању обухваћено је 567 средњошколаца и 317 студе-
ната. Међу средњошколцима њих 394 је из Београда, а 173 из Крагујевца. 209 
студената је из Београда, а 108 из Крагујевца. Жене су биле нешто заступ-
љеније (57,4%) него мушкарци (42,6%). 

У другом истраживању анкетирано је 1000 средњошколаца и 494 сту-
дента. У подузорку средњошколаца њих 400 је из Београда и 202 из Крагу-
јевца. Међу студентима, 200 је из Београда и 99 из Крагујевца. За разлику од 
претходног узорка у други узорак су укључени и средњошколци и студенти 
из Новог Сада (177 средњошколаца и 89 студената) и Ниша (221 средњошко-
лац и 106 студената). Полна структура је прилично уједначена са оном у 
претходном узорку (56,9% девојке и младићи 43,1% ).  

Промене ставова се посматрају међу подузорцима – средњошколци и 
студенти, према градовима – Београд и Крагујевац и према полу испитаника. 

Постојеће истраживачко искуство указује да не постоји значајнија дис-
перзивност ставова о рађању и родитељству, па чињеница да није испуњен 
услов репрезентативности узорака није битније угрозила валидност прикуп-
љене грађе. Величина узорака може да неутралише овај проблем. Сличности 
у структури узорака омогућиле су поређење одговарајућих стратума.  

 
Мотивациона основа родитељства 

 
Промена садржаја мотивационе основе родитељства битна је због чиње-

нице да различити мотивациони фактори могу условити неуједначене ефекте 
на одлуку о броју рођене деце.  

У погледу опште мотивисаности родитељства (зашто људи желе да имају 
децу?) евидентна је промена у садржинском смислу. Раније преовлађујући 
мотив ''продужење лозе'', значајно је изгубио на важности међу испитаницима 
оба подузорка. Израженије смањивање његове заступљености међу студен-
тима (за више од 30%), него код средњошколаца (за више од 20%) условљено 
је ранијом већом популарношћу у старијем подузорку. Постигнуто је ујед-
начавање важности мотива ''продужење лозе'', чија је присутност значајно 
смањена (код мање од 10%). Сада је најприхватљивији мотив ''деца-смисао 
живота''. Ублажена је диференцираност између студената (30%) и средњо-
школаца (близу 25%), услед нешто израженијег повећања његове учесталости 
међу средњошколцима (за нешто више од 10%). Повећање прихватљивости 
ставова да је ''дете резултат љубави'' израженије је међу студентима (за близу 
20%),  него међу средњошколцима (за око 10%). Студенти су сада склонији 
прихватању овог мотива (нешто изнад 20%), него средњошколци (нешто 
мање од 20%), док је раније однос био другачији. Међу средњошколцима се 
бележи значајно опадање заступљености ставова да се родитељство заснива 
на потреби ''да се брине о неком'' (за више од 10%), што је резултирало при-
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лично равномерном присутношћу овог мотива међу подузорцима (мање од 
5%). 

Смањивање важности мотива ''продужење лозе'' уочљивије је међу сред-
њошколцима и студентима из Крагујевца (за око 25%, односно за близу 40%), 
у односу на истосмерну промену међу београдским испитаницима (за мање 
од 20%, односно за око 30%). Овај мотив нешто је присутнији међу београд-
ским испитаницима (око 10%), уместо претходне нешто веће прихватљивости 
од стране крагујевачких средњошколаца (1/3) и готово уједначене популар-
ности међу студентима оба града (више од 40%). Повећање значаја мотива 
''дете – смисао живота'' међу средњошколцима из два града је прилично 
уједначено (за око 10%). У старијем подузорку нешто је израженија промена 
код београдских студената (за нешто више од 20%), у односу на крагујевачке 
колеге (за око 10%). Уједначеност међу стратумима је успостављена на неш-
то већем степену популарности мотива ''деца – смисао живота'' (код средњо-
школаца нешто више од 20%, а код студената нешто више од 30%). Међу 
крагујевачким испитаницима је израженије повећање прихватљивости ставо-
ва да је ''дете резултат љубави'' (код средњошколаца за 15%, а код студената 
за више од 20%), у односу на исту промену међу београдским испитаницима 
(за скоро 10%, односно за 15%). Претходно већа склоност испитаника 
главног града ка прихватању овог мотива замењена је прилично уједначеном 
заступљеношћу међу стратумима (око 20%). Смањивање значајности мотива 
''да би бринули о неком'' је нешто израженије међу београдским средњошкол-
цима (за близу 15%), него што је то случај код крагујевачких вршњака (за 
близу 10%). Међу средњошколцима два града постоји уједначено слаба прих-
ватљивост овог мотива (мање од 5%). Смањивањем и претходно ниске фрек-
вентности ставова да је у основи родитељства потреба да се о неком брине 
међу београдским студентима, постигнуто је уједначавање стратума на 
ниском нивоу (мање од 5%).  

Код средњошколаца је уједначено повећање значајности мотива ''дете – 
смисао живота'' међу испитаницима оба пола (за око 10%). Код старијих 
испитаника ова промена је израженија међу младићима (за око 15%), а код 
девојака је готово безначајна (за мање од 5%). Међу младићима средњошкол-
цима нешто је израженије смањивање заступљености мотива ''продужење 
лозе'' (за око 25%), него међу девојкама (за близу 20%), док је у другом под-
узроку оно готово уједначено (за око 30%). Полна диференцираност опадања 
популарности овог мотива условљена је ранијом већом заступљеношћу међу 
младићима. Код девојака је његова популарност готово максимално смањена, 
док код младића постоји још простора. У оба подузорка ''продужење лозе'' је 
остао популарнији мотив међу младићима (код средњошколаца близу 10%, 
код студената готово 15%), него код девојака (код средњошколки мање од 
5%, а код студенткиња нешто више од 5%), али је диференцираност смањена. 
У подузорку средњошколаца је уједначено повећање важности ставова ''дете 
резултат љубави'' (за око 10%), за разлику од израженијег повећања његове 
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популарности међу девојкама у старијем подузорку (за нешто више од 20%), 
у односу на исту промену међу њиховим колегама (за нешто више од 10%). 
Смањивање заступљености ставова да је у основи родитељства потреба ''да се 
брине о неком'' код средњошколаца је израженије међу девојкама (за нешто 
више од 15%), него међу младићима (за мање од 10%). У подузорку студената 
и раније ниска присутност ових ставова  у оба стратума, равномерно је 
смањена (испод 5%). Промена односа међу младићима и девојкама у оба 
подузорка се може окарактерисати као ублажавање полне диференцираности 
у погледу мотивационе основе родитељства.  

 

Планирање родитељства и контрола рађања 
 
Савремени модел репродукције подразумева планирање броја деце и ин-

тервала рађања. Ефикасна контрола рађања се заснива на коришћењу савре-
мених контрацептивних средстава.       

Најуочљивија промена ставова о погодности контрацептивних средстава 
јесте значајно повећање популарности презерватива. У претходном истражи-
вању међу испитаницима оба подузорка пилуле су најчешће перцеприране 
као најпогодније средство заштите (више од 1/3), а средњошколци су издва-
јали и тзв. сигурносни период (више од 1/3). Нешто уочљивије повећање уче-
сталости ставова којима се указује на погодност презерватива међу средњо-
школцима (за близу 40%), него међу студентима (за скоро 1/3) пореметило је 
претходну уједначену заступљеност (нешто више од 20%). Презерватив је 
нешто популарнији код млађих (2/3), него код старијих испитаника (1/2). 
Некада најприхватљивија контрацептивна средства сада су готово у потпуно-
сти занемарена (мање од 5%). 

Уравнотежено повећање прихватљивости презерватива међу средњошко-
лцима два града (за више од 1/3), није пореметило уједначену учесталост ста-
вова (сада – скоро 2/3). Међу београдским и крагујевачким студентима успо-
стављена је готово уједначена популарност овог средства заштите (код око 
1/2). Повећање његове популарности нешто је израженије међу крагујевачким 
студентима (за више од 1/3), у односу на београдске колеге (за око 1/4 слу-
чајева).  

Повећање заступљености ставова о погодности презерватива, у оба поду-
зорка је израженије међу младићима (код средњошколаца за више од 40%, а 
код студената за више од 1/3), него међу девојкама (код ученица за више од 
1/3, а код студенткиња за 1/4). Полна диференцираност је повећана и мани-
фестује се у прилично већој учесталости ставова о погодности овог контра-
цептивног средства код младића него код девојака, што је израженије међу 
средњошколцима (70% у однсоу на више од 1/2), него код студената (више од 
1/2, у однсоу на нешто мање од 1/2).  

У погледу информисања о употреби контрацептивних средстава уочен је 
позитиван смер промена учесталости ставова. Нешто израженији пораст зас-
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тупљености ставова о задовољству степеном информисаности међу средњо-
школцима (за скоро 40%) у односу на исту промену међу студентима (за не-
што више од 1/5) условило је њихову уједначену учесталост у подузорцима 
(нешто  више од 70%). Ова промена међу средњошколцима је пре свега усло-
вљена значајним смањивањем негативних ставова (за више од 1/3), док је код 
студената одређеног удела имало и смањивање учесталости неодређених 
одговора (за око 10%).  

Израженије повећање фреквентности позитивних ставова о информиса-
ности међу крагујевачким (за нешто више од 40%), него међу београдским 
ученицима (за нешто више од 1/3), резултирало је уједначавањем њихове 
заступљености (око 70%). Задовољство степеном информисаности веће је 
међу београдским (нешто више од 80%), него међу крагујевачким студентима 
(нешто више од 2/3), услед израженијег повећања учесталости позитивних 
ставова међу испитаницима главног града (за нешто више од 1/3).  

Повећање задовољства информисаношћу о контрацепцији код средњо-
школаца је уочљивије међу девојкама (за 40%), него међу младићима (за 1/3). 
Код студената се бележи нешто већи пораст фреквентности позитивних ста-
вова међу младићима (за 1/4), у односу на исту промену међу девојкама (за 
1/5). Смањивање полне диференцираности уочљивије је у подузорку студена-
та, мада су младићи и даље задовољнији степеном информисаности него 
девојке. Позитивни ставови су присутнији код младића у оба подузорка (го-
тово 80%), него код девојака (средњошколке нешто више од 2/3, студенткиње 
70%). У оба подузорка уочена промена код девојака је пре свега условљена 
смањивањем учесталости негативних ставова у погледу задовољства 
информисаношћу (за око 40% код средњошколки и за око 1/5 код студент-
киња). Код младића је у одређеној мери настала као последица смањивања 
неодређених ставова, што је посебно видљиво у подузорку студената (код 
средњошколаца за близу 10%, а код студената за 1/5).  

Информисање о употреби контрацептивних средстава коришћењем више 
извора представља новину у односу на прво истраживање (више од 1/3). 
Медији су били и остали најпопуларнији извор информисања међу старијим 
испитаницима (нешто мање од 40%). Услед нешто израженијег смањивања 
популарности медија (за око 15%) међу средњошколцима се уочава промена 
у погледу најчешћег начина информисања. Они се најчешће информишу из 
више извора (више од 1/3). Готово уопште не разговорају са родитељима о 
употреби контрацептивних средстава. У погледу коришћења осталих начина 
информисања (родитељи, старија браћа и сестре, другови и другарице савето-
валишта, стручна литература) уочава се приближавање подузорака на нижем 
нивоу (око 5 до 10%).  

Крагујевачки средњошколци се и даље нешто чешће информишу путем 
медија (1/3), у односу на вршњаке из Београда (1/4). Диференцираност је до-
некле ублажена, услед прилично уједначеног смањивања популарности овог 
извора (за око 1/5). Међу студентима два града постоји благо повећање дифе-
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ренцираности, услед мање учесталости ставова о информисању путем медија 
међу београдским (за 15%) и незнатног повећања њихове учесталости међу 
крагујевачким студентима (за мање од 5%). Медији су популарнији извор ин-
формисања међу крагујевачким академцима (близу 1/2), у односу на београд-
ске колеге (1/3). Значај информисања кроз разговоре са вршњацима израже-
није је смањен међу београдским ученицима и крагујевачким студентима (за 
готово 15%). Однос међу стратумима је промењен и диференцираност је 
ублажена. Сада се крагујевачки средњошколци и београдски студенти нешто 
чешће информишу на овај начин (око 15%). У погледу коришћења стручних 
извора уочено је приближавање стратума на ниском нивоу (око 5%), у оба 
подузорка.  

Међу средњошколцима, младићи се чешће информишу путем медија (ви-
ше од 1/3), него девојке (близу 1/4), што је последица значајног смањивања 
фреквентности ових ставова код девојака (за 1/5 случајева). Прилично ујед-
начено смањивање фреквентности ставова о информисању путем медија међу 
студентима оба пола, није нарушило нешто већу популарност овог извора 
информисања међу младићима (нешто више од 1/2). Важност вршњака при-
лично је смањена у оним стратумима где је била већа (младићи средњошкол-
ци и девојке код студената – око 1/4). Резултат је уједначена дистрибуција 
популарности овог извора информисања међу младићима и девојакама у оба 
подузорка (око 10%). Стручни извори информисања сада су пприхватљивији 
међу младићима студентима(око 10%), услед смањивања учесталости ових 
ставова међу студенткињама (за више од 10%). 

Доминација става да о контроли зачећа треба да брину оба партнера није 
нарушена ни у једном подузорку. Код студената готово не постоји ни једна 
друга могућност, услед повећања учесталости овог става (за око10%). Успо-
стављен је један квалитативно нов однос, када је у питању издвајање важно-
сти улоге једног од партнера, мада су и раније ти ставови били прилично рет-
ко заступљени. Некадашња већа прихватљивост ставова да о контроли зачећа 
више треба да брине жена (близу 10% код студената и мање од 5% код сред-
њошколаца) или је у потпуности укинута (код студената) или је замењена 
ставовима да је то више брига партнера (мање од 5% код средњошколаца). 

Међу крагујевачким средњошколцима повећање фреквентности ставова 
да о контроли зачећа треба да бирне мушкарац кореспондира са одговарају-
ћим смањивањем фреквентности ставова о заједничкој бризи (за око 5%). 
Диференцираност међу средњошколцима два града манифестује се у нешто 
чешћим инсистирањима на заједничкој бризи партнера међу београдским 
ученицима (нешто више од 90%), него међу крагујевачким вршњацима (неш-
то мање од 90%), док је раније однос био другачији. Средњошколци из уну-
трашњости чешће сматрају да је битна улога мушкарца, мада су то ниско-
фреквентни ставови (око 5%). У подузорку студената видљиво је приближа-
вање стратума, као резултат значајног повећања учесталости ставова о зајед-
ничкој бризи код крагујевачких академаца (за нешто више од 1/5), и опадања 
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фреквентности ставова да о контроли зачећа превасходно треба да брине 
жена (за више од 15%). Међу студентима оба града изразита је доминација 
става о заједничкој бризи (готово сто процентна заступљеност).  

Ранија фреквентност ставова о одговорности у погледу контроле зачећа 
међу половима у подузорку средњошколаца није значајније промењена. Ста-
вови о заједничкој бризи нешто су фреквентнији међу девојкама (више од 
90%), него код младића (мање од 90%). Међу младићима је присутан став да 
о контроли зачећа треба да брине жена, мада је њихова учесталост прилично 
ниска (нешто мање од 5%). Међу студентима успостављена је уједначена 
доминација става да о контроли зачећа треба да брину оба партнера (готово 
сто процентна заступљеност), услед израженијег повећања његове учестало-
сти међу младићима (за око 15%), него међу девојкама (за нешто више од 
5%). 

 
Време рађања првог детета 

 
Просечна старост за почетак реализације родитељства није значајније 

промењена. Благо повећање просечне старости међу средњошколцима (за око 
пола године), условило је приближавање подузорака. Разлика је смањена на 
годину дана, уместо једне и по године. Средњошколци желе да прво дете до-
бију са напуњених 26 година старости, а код студената је непромењена про-
сечна старост (са напуњених 27 година).  

Средњошколци оба града на родитељство би се одлучили при крају 26-те 
године живота, што је за око годину дана касније. Међу студентима два града 
уочен је различит смер промена просечне старости. Стратумска диференци-
раност је смањена на око пола године. Београдски студенти намеравају да ро-
дитељство започну нешто касније (27,9 година), док су крагујевачки за то 
спремени незнатно раније (27,4 година).  

Младићи средњошколци и даје родитељство желе да започну са напу-
њених 27 година (у просеку 27,1 година). Код девојака је повећање просечне 
старости, за нешто мање од годину дана, одложило почетак родитељства са 
готово 26 година (25,9 година). У подузорку студената, младићи би се одлу-
чили на родитељство нешто млађи него раније (пре напуњених 29 година), а 
студенткиње незнатнто старије (при крају 26-те године). Полна диференци-
раност је смања у оба подузорка, мада је и даље израженија у подузорку 
студената. Код средњошколаца је, уместо две, разлика у просечној старости 
нешто већа од једне године. Међу младићима и девојкама из подузорка студе-
ната, уместо скоро три разлика је две године.  

Није дошло до промене преовлађујућих разлога у погледу одређења ''иде-
алне'' старости за почетак реализације родитељства. Међу средњошколцима 
је још наглашенија неодређеност објашњења. И раније најчешће објашњење 
да је '' то право време'' (близу 1/3) сада је још фреквентиње (нешто више од 
40%). Код студената је готово непромењена фреквентност ставова којима се 
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указује на неопходност стицања одређених услова (1/3), као преовлађујућег 
објашњења. Најизраженија промена у односу међу испитаницима различитих 
градова јесте у израженијем повећању учесталости ставова којима се указује 
на одређене услове међу крагујевачким студентима (за 1/4). Овакво објашње-
ње сада је  фреквентније у овом стратуму (код близу 1/2), него код београд-
ских студената (више од 1/3). Полна диференцираност је повећана у подузор-
ку средњошколаца, услед израженијег повећања фреквентности ставова “то је 
право време” међу младићима (за 1/3). Сваки други младић и свака трећа 
девојка временски аспект родитељства објашњавају овим ставом. Међу мла-
дићима и девојкама студентима евидентно је уједначавање заступљености 
ставова којима се указује на потребу постојања одређених услова (више од 
1/3), које је резултат значајног повећања њихове фреквентности међу млади-
ћима (за више од 1/5). 

  
Број деце 

 
Заједничка особеност промена учесталости ставова о броју деце у оба по-

дузрока, јесте повећање фреквентности ставова да је оптимално, да би желели 
и да очекују да ће имати троје деце, док се смањује фреквентност захтева, 
жеља и очекивања да ће имати двоје деце. Ипак, до промене раније преовла-
ђујућих ставова дошло је само у погледу жељеног броја деце код студената. 
Сада најчешће желе да имају троје деце (код 1/2). У свим осталим случа-
јевима преовлађују ставови о двоје деце.  

Вредности оптималних норми (колико би деце свако требало да има), го-
тово да су не промењене. Просечан оптимални број деце је уједначен међу 
подузорцима (2,4). Очекивања и жеље испитаника оба подузорка успостав-
љени су на нешто већем нивоу. У просеку, очекују да ће имати нешто више 
од двоје деце (2,4), док желе готово троје деце (2,7 средњошколци и 2,9 сту-
денти). Код средњошколаца је нешто израженије повећање очекиваног броја 
деце (са 2,1 на 2,5), него жељеног (са 2,5 на 2,7). Код студената су промене 
уједначеније (повећања жељеног са 2,4 на 2,9 и очекиваног броја деце 1,9 на 
2,3). Промена односа међу подузорцима манифестује се у чињеници да сада 
студенти желе нешто већи број деце и у смањивању диференцираности у 
погледу очекивања.  

Међу средњошколцима два града постигнуто је уједначавање оптимал-
них норми, услед њиховог благог смањивања међу крагујевачким средњош-
колцима (са 2,6 на 2,4). Приближавање стратума у подузорку студената, када 
су у питању норме ''за сваког'', јесте резултат нешто израженијег повећања 
просечних вредности међу крагујевачким студентима (с 2,1 на 2,4). Очекива-
ња су нешто израженије повећана у стратумима где су раније била нешто 
нижа (код београдских средњошколаца са 2,1 на 2,5 и крагујевачких сту-
дената са 1,6 на 2,3), па су приближавања постигнута на нешто већем нивоу 
очекиваности од претходног. Незнатно израженије повећање жељености међу 
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крагујевачким испитаницима, где су претходне вредности биле нешто ниже, 
условило је приближавање стратума (код средњошколаца 2,7 и код студената 
3,0).  

Промене просечних вредности оптималних норми условиле су благо 
повећање полне диференцираности у оба подузорка. Код средњошколаца се 
бележи минимално смањивање просечног оптималног броја деце међу девој-
кама (са 2,4 на 2,3), а код студената њихово благо повећање међу младићима 
(са 2,4 на 2,6). У погледу изражене жељености у подузорку средњошколаца 
незанто је повећана диференцираност између младићиа (2,8) и девојака (2,6). 
У подузорку студената међу половима је постигнуто приближавање просеч-
них вредности жељеног броја деце. Повећање њихових вредности је израже-
није код девојака (2,1 на 2,8), него код младића (2,7 на 3,1). Неуједначеност 
повећања нивоа очекиваности израженија је међу студентима, где су 
очекивања младића изразитије повећана (са 2,0 на 2,7), него што је то случај 
код девојака (1,9 на 2,1). Као последица јаваља се повећање диференцира-
ности међу половима. Код средњошколаца, је ово изражено у слабијој мери, 
услед мање уочљиве неусклађености у повећању нивоа очекиваности, што је 
изразитије међу младићима (с 2,2 на 2,6), него међу девојкама (2,1 на 2,4).   

 
Условљеност одлуке о рађању 

 
У погледу евалуације чинилаца који утичу на то да се у породицама рађа 

мањи број деце од жељеног не постоји суштинска промена. Чиниоци који од-
ређују социјални статус породица и квалитет услова свакодневног живота 
остали су најважнији. Промене се очитују у манијм одступањима у редоследу 
појединх чинилаца којима се социјални проблеми конкретизују. Важност 
проблема незапослености је непромењена (просечна оцена 2,8), док је пад 
животног стандарда незнатно значајнији (просечна оцена са 2,7 на 2,8). Зна-
чај стамбеног проблема и става “мањи број деце – бољи услови” минимално 
је смањен (просечна оцена са 2,8 на 2,7, односно са 2,5 на 2,4). Потреба за 
адекватним инстутуциналним решењима у погледу чувања и збрињавања 
деце добила је нешто већи значај (просечна оцена са 2,2 на 2,5). Време, као 
битан ресурс у реализацији родитељства и усклађивању различитих улога и 
излазак жене из сфере приватности имају нешто мању важност у односу на 
раније (просечне вредности са 2,0 на 1,8 и са 2,2 на 2,0). Значај преовлађу-
јућег система вредности је остао непромењен (просечна оцена 2,3). 

Уместо раније уједначене важности (просечна оцена 2,8), стамбени проб-
лем је сада нешто важнији београдским (просечна оцена 2,8), него крагује-
вачким студентима (просечна оцена 2,6). Незапосленост има уједначену важ-
ност (просечна оцена 2,7), док су раније студенти главног града овом чинио-
цу указали незнатно већи значај (просечна оцена 2,8, у односу на 2,7 код 
крагујевачких колега). Међу студентима два града уједначенија је важност 
запослености жене и недостатка времена, услед изразитијег смањивања њи-
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ховог значаја међу крагујевачким студентима (просечна оцена са 2,5 на 2,0 и 
са 2,4 на 1,7). Међу београдским студентима не постоје промене у оцени 
важности ових чинилаца (просечне оцене 2,1 и 1,9). Минимално опадање зна-
чајности става ''мање деце – бољи услови'' међу београдским студентима 
(просечна оцена са 2,5 на 2,4), а повећање међу крагуејвачким колегама (про-
сечна оцена са 2,0 на 2,4) резултирали су приближавањем стратума. Важност 
постојања установа за бригу о деци благо је повећана међу студентима из 
Крагујевца (просечна оцена са 1,9 на 2,1), док је међу београдским колегама 
минимално смањена (просечна оцена 2,1 на 2,0). Студенти оба града придају 
подједнаку важност деловању преовлађујућег система вредности на одлуку о 
реализованом броју деце (просечна оцена 2,4), услед благог повећања значај 
овог чиниоца међу београдским студентима (просечна са 2,2 на 2,4).  

Уједначеност полова у погледу важности животног стандарда (просечна 
оцена 2,7), стамбеног проблема (просечна оцена 2,8) и става ''мање деце – 
бољи услови'' (просечна оцена 2,5), замењена је нешто већом важношћу ових 
чинилаца међу девојкама (просечне оцене 2,9 2,8 и 2,5), у односу на младиће 
(просечне оцене 2,8 2,6 и 2,3). Проблем незапослености код девојака има 
минимално већу важност (просечна оцена са 2,8 на 2,9), док је код младића 
благо смањена (просечна оцена са 2,8 на 2,6), што је условило диферен-
цираност између ова два стратума. У оба стратума је забележено благо опа-
дање важности постојања установа за бригу о деци, што је резултирао мини-
малним поремећајем раније уједначених вредности (код девојака је просечна 
оцена 2,1, а код младића 2,0). Значај утицаја постојећег система вредности и 
даље је незнатно већи међу младићима (просечна оцена 2,4), него међу 
девојкама (просечна оцена 2,3), док је важност неодстака времена је уједначе-
нија, услед нешто израженијег његовог смањивања међу девојкама (просечна 
оцена са 2,3 на 1,9). Запосленост жене је чинилац којем сада минимално већу 
важност указују младићи него жене (просечне оцене код младића 2,1, а код 
жена 2,0), док је раније однос био другачији (просечне оцене 2,2 младићи и 
2,3 жене).  

  
Одређеност родитељства 

 
Родитељство се перципира као скуп разноврсних активности усмерених 

на подизање и васпитавање детета/деце, у којима би требало да учествују 
подједнако оба родитеља. Потреба о заједничком ангажовању родитеља је и 
даље значајно преовлађујући став у оба подузорка. Међу средњошколцима 
није забележена промена њихове учесталости (нешто више од 90%), док је 
код студената евидентирано благо повећање (за мање од 5%). Сада су ови 
ставови уједначено заступљени међу испитаницима оба подузорка. Повећање 
учесталости ставова о подједнаком ангажовању оба родитеља међу крагу-
јевачким студентима и младићима у подузорку студената (за близу 10%), 
углавном је условљено смањивањем заступљености ставова о претежном ан-
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гажовању мајке. Међу студентима два града, као и међу младићима и девој-
кама из овог подузорка успостављено је уједначавање заступљености ставова 
о подједнакој ангажованости мајки и очева у подизању и васпитавању деце 
(више од 90%).  

И ако се родитељство доживљава као нормална и природна улога сваког 
појединца, квалитет његове реализације је релативизиран индивидуалним 
способностима. Евидентно је повећање учесталости ставова да не може свако 
да буде добар родитељ. Ова промена је прилично значајна међу студентима 
(за 1/5 случајева), док је међу млађим испитаницима готово безначајна (за не-
што више од 5%). Став да не може свако да буде добар родитељ сада је прих-
ватљивији међу старијим испитаницима (више од 80%), него међу средњош-
колцима (нешто више од 70%), док је раније његова учесталост била уједна-
чена (код више од 2/3). Код студената је промена пре свега условљена при-
личним смањивањем заступљености неодређених ставова (за око 15%), док се 
међу средњошколцима уочава смањивање учесталости позитивних ставова да 
свако може да буде добар родитељ (за нешто више од 10%).  

Повећање учесталости ставова да не може свако да буде добар родитељ 
израженије је међу испитаницима из Крагујевца (код средњошколаца за бли-
зу 15% и код студената за 1/3,), него међу београдским испитаницима (за не-
што више од 10%). У подузорку средњошколаца уједначеност стратума је по-
стигнута на нешто вишем нивоу фреквентности (близу 80%), док је у поду-
зорку студената ранија прилична диференцираност замењена уједначеном 
присутношћу ових ставова (код нешто више од 80%). Уочене промене код 
средњошколаца су условљене смањивањем фреквентности позитивних ставо-
ва (што је евидентније код крагујевачких – за готово 1/5), а код студената 
смањивањем учесталости неодређених ставова (такође израженије код крагу-
јевачких – за готов 1/3).  

У подузорку средњошколаца, благо и равномерно повећање фреквентно-
сти негативних ставова (за око 5%) није нарушило ранију прилично ујед-
начену заступљеност међу половима (и код младића и код девојака нешто ви-
ше од 70% ). Код студената се бележи равномерна учесталост негативних 
ставова (више од 80%), услед наглашенијег повећања њихове фреквентности 
међу младићима (за 1/4), него међу девојкама (за око 15%).     

Анализа ставова о усвајању деце указује да млади родитељство у значај-
ној мери доживљавају као билошку чињеницу, што је констатовано и у првом 
истраживању. У случају да имају своје дете већина се не би одлучила на 
усвајање. Спремност да се потреба за родитељством оствари усвајањем, пос-
тоји када није остварено биолошко родитељство. Смер промена фреквент-
ности ставова условљен је чињеницом да ли се ово питање разматра претпо-
стављајући да испитаници већ имају децу или да још увек немају децу. У 
првом случају уочава се повећање учесталости негативних ставова, а у дру-
гом пораст заступљености позитивних ставова. Промене фреквентности су 
видљивије међу старијим испитаницима. Пораст учесталости негативних 
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ставова према усвајању условљен је смањивањем неодређених одговора (за 
око 10%), док је повећање позитивних (такође за око 10%) резултат релатив-
но уједначеног благог смањивања фреквентности негативних и неодређених 
ставова (сваки од њих за око 5%). Средњошколци и даље имају негативнији 
став према усвајању у случају да имају децу, мада је диференцираност убла-
жена (више од 2/3 средњошколаца и више од 1/2 студената не би усвојила 
дете у тим околностима). Ранија уједначена фреквентност позитивних ста-
вова о усвајању, када не би имали дете (код близу 1/2), замењена је нешто 
израженијим позитивним ставом студената (готово 2/3), у односу на средњо-
школце (нешто више од 1/2).  

Различит смер и неуједначена израженост промена учесталости ставова 
међу студентима два града резултирали су чињеницом да сада у оба подузор-
ка преовлађују негативни ставови о усвајању у случају да имају дете. Нега-
тиван став је нешто израженији међу крагујевачким студентима (близу 2/3), у 
однсоу на њихову заступљеност код београдских (близу 1/2). Међу студен-
тима главног града се бележи смањивање негативних ставова (за око 10%), 
док се код крагујевачких колега уочава значајно повећање њихове учестало-
сти (за више од 1/3 случајева). У случају да немају дете, међу студентима два 
града бележи се значајно уједначавање фреквентости позитивних ставова 
(близу 2/3), што је последица приличног повећања њихове заступљености 
међу студентима из унутрашњости (за 1/4 случајева). У оба случаја уочене 
промене фреквентности негативних и позитивних ставова међу испитаници-
ма из Крагујевца условљене су значајним смањивањем неодређених ставова о 
усвајању деце који су раније били преовлађујући.  

Израженије је повећање учесталости негативних ставова међу младићима 
(за око 15%), условљено углавном смањивањем учесталости неодређених 
ставова, у односу на промену међу девојкама (за око 5%). Сада је израженији 
негативан однос младића (готово 2/3) него девојака (нешто више од 1/2), али 
је полна диференцираност нешто блажа. У случају да немају своје дете, изра-
женије повећање фреквентности позитивних ставова међу младићима (за 
близу 15%), него међу девојкама (за нешто више од 5%), само је ублажило 
стратумску диференцираност. Студенткиње су и даље спремније на усвајање 
(више од 2/3), него што је то случај са њховим колегама (близу 1/2). 

Развој савремене генетике је омогућио реализацију алтернативних облика 
родитељства. Адолесценти су остали прилично резервисани према реализа-
цији мера генетских достигнућа. Није промењен и раније преовлађујући став 
да ове мере треба ''дозволити само у изузетним случајевима''. Сада су ови 
ставови нешто учесталији међу студентима (2/3), него међу средњошколцима 
(нешто више од 1/2), услед благог повећања њихове фреквентности међу ста-
ријим испитаницима (за мање од 10%). Код средњошколаца се уочава опада-
ње учесталости ових ставова (за мање од 10%). Промена међу подузорцима је 
наступила у изражености негативног става. Благо повећање учесталости ста-
вова да ове мере треба забранити међу средњошколцима (за мање од 10%), а 
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нешто слабије смањивање међу студентима (за мање од 5%), резултирало је 
чињеницом да млађи испитаници сада имају радикалнији став. Средњошкол-
ци се чешће залажу за забрану реализације мера савремене генетике (око 
15%), у односу на студенте (мање од 10%), док је раније однос био другачији.  

Став да у изузетним околностима савремена генетска достигнућа треба 
да буду реализиована остао је уједначено заступљен међу средњошколцима 
два града (нешто више од 1/2), с тим што је његова фреквентност нешто нижа 
него раније (за близу 10%). Сада су крагујевачки средњошколци незнатно 
чешће за забрану (15%), него њихови београдски вршњаци (више од 10%), 
услед нешто израженијег повећања заступљености ових ставова у првом 
стратуму (за готово 10%). У подузорку студената постигнуто је ублажавање 
диференцираности међу градовима у погледу учесталости ставова ''дозволити 
у изузетним околностима'' (код око 2/3 испитаника у сваком подузорку), 
услед значајног повећања њихове фреквентности међу крагујевачким студен-
тима (за 1/5 случајева). И у погледу изражености ставова о забрани мера сав-
ремене генетике бележи се приближавање стратума (код око 10%), услед бла-
гог опадања њихове фреквентности међу крагујевачким студентима (за 5%).  

Ранија уједначена заступљеност преовлађујућег става ''дозволити у изу-
зетним околностима'' међу средњошколцима оба пола, замењена је њиховом 
већом фрквентношћу међу девојкама (више од 1/2), него међу младићима 
(више од 40%). Ово је последица израженијег опадања њихове заступљеност 
међу младићима (за око 15%), него међу девојкама (за мање од 5%). Младићи 
се сада чешће залажу за забрану мера савремене генетике (1/5), у односу на 
девојке (скоро 10%), услед повећања фреквентности ових ставова у првом 
стратуму (за готово 10%). У подузорку студената, међу девојкама се бележи 
значајно смањивање фреквентности ставова “дозволити у изузетним окол-
ностима” (за нешто више од 40%), док међу младићима постоји повећање њи-
хове заступљености  (за око 15%). Сада су ови ставови фреквентнији међу 
младићима (близу 2/3), него код девојака (нешто више од 1/5). Смањивање 
фреквентности ставова о забрани међу студенткињама (за око 5%), резулто-
вало је повећањем диференцираности међу стратумима. Израженији је нега-
тиван став међу младићима (близу 15%), него међу девојкама (око 5%). 

 
Родитељство и брак 

 
Битна одлика традиционалног модела родитељства јесте постојање јасне 

непосредне повезаности и условљености брака и родитељства. Брачна зајед-
ница се формира ради реализације родитељства и представља њен једини 
легитимни оквир.  

У погледу прихватања става да ли брак без деце има смисла евидентира-
не су промене различитог садржаја међу подузорцима. Средњошколци су ра-
није њачешће имали позитиван (близу 40%), а студенти неодређен став (око 
40%) о смислу брака без деце. Промене учесталости понуђених модалитета 
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одговора условиле су преовладавање позитивних ставова код студената (ви-
ше од 1/3), док се код средњошколаца уочава прилично уједначена заступ-
љеност позитивних и негативних ставова (1/3 има негативан и близу 1/3 има 
позитиван став). Заједничка особеност промена у оба подузорка јесте смањи-
вање фреквентности неодређних ставова (за 1/5 случајева), али то није усло-
вило значајније повећање учесталости позитивних или негативиних ставова. 
Међу средњошколцима је незнанто учесталије изражавање негативних ставо-
ва (за мање од 5%), док је међу студентима оно благо смањено (за око 5%). 
Као нов модалитет одговора јавља се релативизирање односа указивањем на 
важност квалитета партнерског односа (15% средњошколаца и око 1/5 студе-
ната) као критеријума за формирање става о смислу брака без деце.  

Међу средњошколцима два града успостављена је уједначена фреквент-
ност позитивних ставова (код око 1/3), услед нешто израженијег опадања њи-
хове присутности међу београдским (за око 10%), него међу крагујевачким 
средњошколцима (за мање од 5%). Учесталост изражавања неслагања са 
ставом да ''брак без деце има смисла'' остала је непромењена (нешто мање од 
1/3), тако да не постоји значајнија разлика у погледу фреквентности позитив-
них и негативних ставова. Повећања учесталости позитивних ставова код 
крагујевачких студената (за мање од 10%), и нешто слабије смањивање њихо-
ве фреквентности код београдских колега (за мање од 5%) резултирали су 
смањивањем стратумске диференцираности у погледу прихватња става ''брак 
без деце има смисла''. Позитивни ставови и даље су присутнији међу београд-
ским (готово 40%), него међу студентима из унутрашњости (близу 1/3). Сма-
њивање фреквентности негативних ставова код студената из Крагујевца (за 
око 10%), условило је њихову уједначенију заступљеност међу студентима 
два града (око 1/5 негативне). Код крагујевачких академаца, опадање значај-
ности неодређених ставова (за 1/3) резултирало је заменом раније преовла-
ђујућег става, па и они најчешће сматрају да брак без деце има смисла (готово 
1/3). 

У подузорку средњошколаца успостављена је уједначенија дистрибуција 
позитивних и негатвиних ставова према полу испитаника. Нешто израженије 
смањивање заступљености позитивних ставова међу девојкама (за око 15%), 
него међу младићима (за мање од 10%) резултирало је уједначавањем њихове 
фреквентности (код нешто мање од 1/3). Чешће изражавање негативних ста-
вова код девојака (за око 5%), ублажило је полну диференцираност. Ипак, 
младићи и даље чешће имају негативан став (више од 1/3), у односу на девој-
ке (мање од 1/3). У подузорку студената, опадање фреквентности негативних 
ставова међу девојкама (за 10%) и благо повећање (за мање од 5%) међу мла-
дићима, резултирали су приближавањем стратума. Диференцираност међу 
половима сада се манифестује израженијим неслагањем младића (нешто 
више од 1/5), него девојака (око 15%). Позитивни ставови о смислу брака без 
деце сада су најфреквентнији међу студентима оба пола (нешто више од 1/3), 
уместо раније најчеће неодређеностх ставова код младића (више од 40%) или 
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уједначене заступљености ова два става код девојака (близу 40%). Фреквент-
ност неодређених ставова је смањена код младића и девојака оба подузорка 
(на око 1/5). Највећа учесталост ових ставова била је међу младићима студен-
тима (више до 40%). 

Промене ставова у погледу реализације родитељства у ванбрачним зајед-
ницама међу студентима очитују се у смањивању заступљености и позитив-
них и негативиних ставова. И овде се, као новина појављује релативизирање 
проблема указивањем на значај одређених услова у којима би се таква зајед-
ница реализовала. Нешто је израженије опадање фреквентности позитивних 
(за нешто више 15%), него негативних ставова (за нешто више од 10%). Уоч-
љивије смањење фреквентности позитивних ставова према рађању у ванбрач-
ним заједницама међу београдским (за нешто мање од 1/5), него међу кра-
гујевачким студентима (за нешто више од 5%), смањило је диференцираност 
према градовима. Међутим, београдски академци и даље имају позитивнији 
став према рађању у ванбрачним заједницама (1/3), него што је то случај са 
њиховим крагујевачким колегама (1/4). Значајно смањивање учесталости не-
гативних ставова међу крагујевачким студентима (за скоро 1/4), условило је 
је приблажавање стратума ( нешто више од 40%).  

Прихватљивост реализације родитељства у ванбрачним заједницама 
израженије је смањена међу младићима (за нешто више од 1/5), него међу 
девојкама (за око 10%). Смањивање учесталости негатвиних ставова уочљи-
вије је међу девојкама (за нешто више од 15%), него међу младићима (за 
скоро 5%). Нарушена је уједначена заступљеност и позитивних и негативних 
ставова према полу студената. Сада је прихватање рађања у ванбрачним 
заједницама израженије код девојака (1/3), а неприхватање код младића (1/2). 
Међутим, преовлађујући је негативан однос међу студентима оба пола (мла-
дићи 1/2, девојке нешто више од 40%). 

 

    *     *     * 
 
Промена садржаја мотивационе основе родитељства значајна је с квали-

тативног и квантитативног аспекта. У погледу мотивисаности на општем ни-
воу евидентно је слабљење значаја инструменталистичке утемељености роди-
тељства. Повећана је важност алтруистичке условљености која се манифе-
стује кроз повећану заступљеност мотива ''деца – смисао живота''. Став “дете 
резултат љубави” има већу важност у односу на раније, што може указивати 
на јачање фаталистичке одређености родитељства, али и на значај емотивне 
условљености која се у овом случају испољава као квалитет односа међу 
партнерима. Смањивање значаја мотивационог фактора ''продужење лозе'' не 
представља потпуну занемареност једног више традиционалног разлога одлу-
чивања на родитељство. Занимљивост промене је у чињеници да је нешто 
већи значај овог мотива у већим градским срединама и да више није доми-
нантно ''мушки'' мотив.  
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У сфери планирања родитељства и контроле рађања уочена је промена у 
позитивном смеру која се очитује у чињеници повећања спремности на прих-
ватање савремених контрацептивних средстава. Значајно повећање попу-
ларности презерватива као најпогоднијег средстава заштите највероватније је 
резултат кампања о промоцији превенције од вируса АИДС-а. Евидентно је 
повећање задовољства степеном информисаности о употреби контрацептив-
них средстава. Млади се и даље најчешће путем медија упознају са овом 
проблематиком. Негативан резултат промена јесте изузетно ретко консулто-
вање и занемаривање оних извора који би могли да пруже најстручније 
информације о начину ефикасне заштите од нежељене трудноће (саветовали-
шта, литература...). Назначене промене су евидентиране на свим посматра-
ним нивоима (подузорци, према градовима и према полу).  

Став о најпогоднијем периоду за добијање/рађање првог детета, са ста-
новишта старости родитеља, није значајније промењен. Померање старосне 
границе није веће од годину дана, док се међу крагујевачким студентима и 
младићима студентима уочава благо ''подмлађивање''. Почетак реализације 
родитељства планира се за крај треће деценије животног доба. Млади се за 
родитељство не би одлучили пре напуњних 26 година (девојке), а најкаснија 
реализација се очекује пре 30-те године живота (младићи студенти.)  

Крајем 90-их млади желе и очекују да ће имати већи број деце у односу 
на ставове вршњака у претходном истраживању. Очекивања кореспондирају 
са општим нормама (нешто више од двоје деце), док је жељеност на нешто 
већем нивоу (близу троје). Полна условљеност висине репродуктивних норми 
сада је још израженија. Најуочљивија је у погледу очекиваног броја деце код 
студената. Младићи очекују да ће имати близу троје, док су очекивања сту-
денткиња усмерена на двоје деце. Очекивања средњошколаца и студената су 
готово изједначена са оптималним нормама (нешто више од двоје деце), док 
је повећана неусклађеност између општих норми и жељеног броја деце, услед 
повећања нивоа жељености (близу троје). С друге стране, жељеност је била и 
остала израженија од очекиваног броја деце, с тим да је та диференцираност 
смањена код средњошколаца, док је код студената остала непромењена. У 
погледу перцепције фактора који утичу на ову неусклађеност не постоји 
битнија промена. Квалитет услова свакодневног живота је био и остао нај-
битнији чинилац одлучивања да се има мањи број деце од жељеног. Одређена 
минимална одступања су усмерена на промену редоследа појединх конкрет-
них чинилаца (незапосленост, стамбени проблем, пад животног стандарда...).  

Промене ставова о усвајању деце и о савременим достигнућима асисти-
ране репродукције упућују на констатацију да млади родитељство дожив-
љавају пре свега као биолошку чињеницу. У условима када већ имају дете 
мања је спремност на усвајање, него раније. С друге стране, када не постоји 
реализацијиа биолошког родитељства није битније повећана учесталост одлу-
чивања на усвојење. Остао је преовлађујући став да реализација мера савре-
мене медицине треба да буде под контролом и да их треба дозволити само у 
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одређеним условима. Евидентирано је чешће исказивање негативних ставова 
о овом проблему (код средњошколаца и младићима у оба подузорка). 

И ако је међу студентима евидентиран преовлађујући позитиван став 
према смислу брака без деце не може се говорити о значајнијем нарушавању 
традиционалног приступа којим се указује на условљеност и међузависност 
брака и родитељства. Ова промена није последица веће учесталости ставова 
да брак без деце има смисла, већ је условљена значајнијим смањивањем 
недовољно издиференцираног става. Према реализацији родитељства у ван-
брачној заједници смањена је учесталост исказивања и позитивних и негатив-
них ставова. Однос према овом питању услвољен је разматрањем услова у 
којима би се таква заједница реализовала.  

Са становишта могућности подстицања рађања и рехабилитације роди-
тељства позитиван ефекат би могле да имају промене у висини репродуктив-
них норми, као и још увек значајна прихватљивост традиционалних вредно-
сти у погледу односа брака и родитељства. Са друге стране, јачање значаја 
алтруистичке и емотивне условљености родитељства може имати негативан 
ефекат на промене у репродуктивном понашању, са аспекта висине нивоа 
фертилитета.  

Диференцираност међу подузорцима и стратумима пре свега се манифе-
стује у неуједначеној учесталости ставова, а не и у битно другачијим присту-
пима, што је констатовано и у првом истраживању. Ефекат промена углавном 
се манифестује кроз ублажавање или потпуно укидање диференцираности 
међу подузорцима и стратумима. Хипотеза о макро социјалној условљености 
ставова о рађању и родитељству је потврђена. Осим тога, може се констато-
вати да је репродуктивно понашање још израженије под утицајем формиране 
колективне свести у погледу висине репродуктивних норми, ставова о односу 
брака и родитељства, као и у вези алтернативних облика родитељства. Дакле, 
резултат промена јесте успоравање индивидуализације родитељства. С друге 
стране, промене у садржају мотивационе основе, ублажавање неусклађености 
жељеног и очекиваног броја деце и спремност на позитивну контролу рађања 
указују на мањи степен отуђености родитељства. 
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STANDPOINTS OF THE YOUNG PEOPLE IN SERBIA ON  
PARENTHOOD IN THE PERIOD OF SOCIAL CHANGES  

(END OF EIGHTIES TILL END OF NINETIES) 
 

Standpoints on parenthood represent the central subject of sociological approach in 
analyzing social determination of low reproductive norms. The goal of comparative 
analysis (first research carried out at the end of the eighties, and the second at the end of the 
nineties in different political and socio-economic surroundings) is to record changed 
arguments and to point out to possible consequences which could be manifested through 
changes of the prevailing type of parenthood, namely the future reproductive behavior of 
subpopulation of the young (secondary-school pupils and students). 

Argument change of parenthood motivation basis on the general level is manifested by 
the weakening of its instrumental foundation, due to the prevailing altruistic motive 
“children – the meaning of life”. As regards birth control, the young are more willing to 
accept contemporary contraceptive methods. A stabilization of the average values of 
desired and expected number of children is noted, but this discord is still an indicator of the 
defeat of complete realization of the need for parenthood. The insisting on everyday life 
quality is still perceived as an inhibitating factor when bringing decision on the number of 
children. Changes in the standpoints concerning the relation between marriage and 
parenthood did not seriously shake up the traditional system of values which points out to 
their mutual significant influence and connection. 

Changes in the standpoints resulted in slowing down the individualization of parent-
hood, which is manifested through the decrease of stratum differences (towns and sex).  

Key words: young, parenthood, reproductive behavior. 
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