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САМОПОШТОВАЊА1

САЖЕТАК. Основи циљ истраживања је утврђивање повезаности степена изражено-

сти димензија партнерске афективне везаности (избегавање и анксио-

зност), операционализованих Упитником за процењивање партнерске

афективне везаности, са степеном глобалног самопоштовања мереним Ро-

сенберговом скалом глобалног самопоштовања. Истраживање је спрове-

дено на узорку од 120 студената Универзитета у Нишу. Истраживањем смо

утврдили ниску негативну корелацију глобалног самопоштовања и ди-

мензије избегавања као и негативну корелацију средњег интензитета из-

међу димензије анксиозности и глобалног самопоштовања. Резултати та-

кође показују виши степен глобалног самопоштовања код испитаника, си-

гурног и одбацујућег обрасца (позитивни модел себе) од испитаника прео-

купираног и бојажљивог обрасца (негативни модел себе).

КЉУЧНЕ РЕЧИ: осећања, афективно везивање, самопоштовање.

1 Рад је настао у оквиру сарадње истраживача на два истраживачка пројекта: пројекта бр. 179002

који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; пројек-

та III 47023 („Косово и Метохија између националног идентитета и евроинтеграција”) који фи-

нансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 

Ра$ је 'римљен 2. а'рила 2014, а 'рихваћен за о6јављивање на сас9анку Ре$акције З6орника
о$ржаном 21. маја 2014.
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УВОД

Теорија афек9ивноH везивања коју је развио Бол6и (Bowlby, 1988),
фокусира се на чињеницу $а о$носи који се у раном $е9ињс9ву
формирају између $е9е9а и ро$и9еља 'ре$с9ављају 'ро9о9и' о$-
носа са 'ар9нерским фиHурама, и о$лучно 9вр$и $а најранија
искус9ва у9ичу на 9о како 'оје$инци ви$е се6е, $руHе и своје о$-
носе. МноHи механизми 'о којима се о6расци афек9ивноH везива-
ња развијајуи мењају, јасно су 'овезани с 'роцесима укљученим
у формирање селф-конце'9а и само'ош9овања (Cassidy, 1988,
1990). Микулинцер (Mikulincer, 1995, 'рема Bylsma и сар., 1997),
9вр$и $а 'ос9оји веза између о6разаца 'ар9нерске афек9ивне ве-
занос9и и са$ржаја и с9рук9уре 'ре$с9аве о се6и и само'ош9о-
вања. С9оHа је о'рав$ано и ин9ересан9но ис'и9а9и 'овезанос9
с9е'ена израженос9и $имензија 'ар9нерске афек9ивне везано-
с9и (из6еHавање и анксиознос9) са с9е'еном Hло6алноH само'о-
ш9овања. Наша су очекивања $а ће овим ис9раживањем 6и9и 'о-
9врђено $а осо6е са сиHурним и из6еHавајућим о6расцем афек-
9ивне везанос9и имају више само'ош9овање о$ осо6а са 'реоку-
'ираним и 6ојажљивим о6расцем.

ПАРТНЕРСКО АФЕКТИВНО ВЕЗИВАЊЕ

Према 9еорији афек9ивноH везивања, између ро$и9еља ('рева-
схо$но мајке) и $е9е9а, кроз серију свако$невних, ре'е9и9ивних
и ком'лемен9арних афек9ивних размена, у најранијем $е9ињ-
с9ву се формирају високо с'ецифичне, ин$иви$уализоване емо-
ционалне релације. Квали9е9 мајчиноH о$носа 'рема $е9е9у у
смислу ис'ољење $ос9у'нос9и, осе9љивос9и, рес'онзивнос9и и
кон9инуи9е9а у реаHовању на сиHнале и 'о9ре6е своH 'о9омка,
рефлек9ује се на 'ос9е'ену изHра$њу 'ре$с9аве о се6и, као и
'ре$с9аве о $руHима.

Ове ин9ернализоване, су6јек9ивне о6расце, који 'ре$с9ављају
акумулирана искус9ва из раноH $е9ињс9ва, оснивач 9еорије
афек9ивноH везивања, Бол6и (Bowlby, 1988), назвао je уну9ра-
шњим ра$ним мо$елима. 

Основне 'ос9авке 9еорије афек9ивноH везивања у'ућују на
формирање уну9рашњих ра$них мо$ела на основу 'онављаних
о6разаца ин9еракције са осо6ама из окружења. Ово је 9емељ фор-
мирања $ве мен9алне ре'резен9ације: мо$ела значајних $руHих
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– о$носно 'роцена њихове $ос9у'нос9и и рес'онзивнос9и (на ос-
нову којих се формира 'ози9иван или неHа9иван мо$ел значај-
них $руHих), и мо$ела се6е – о$носно 'роцене своје ком'е9ен9-
нос9и и вре$нос9и у о$носу са $руHим љу$има (на основу које се
формира 'ози9иван или неHа9иван мо$ел се6е). Цен9рална 9еза
9еорије афек9ивноH везивања је $а је$ном формирани уну9ра-
шњи ра$ни мо$ели имају 9ен$енцију $а 9рају и $а су рела9ивно
9ешко 'о$ложни 'ромени, све $о касне а$олесценције и о$ра-
слоH $о6а. Пози9иван мо$ел се6е 'о$разумева 'ерце'цију се6е
као осо6е вре$не 'ажње и љу6ави о$ с9ране $руHих, $ок 'ози9и-
ван мо$ел $руHих 'о$разумева 'ерце'цију $руHих као осо6а
којима се може верова9и, на које се може ослони9и. НеHа9иван
мо$ел се6е 'о$разумева 'ерце'цију се6е као мање вре$ноH 'о$р-
шке и љу6ави $руHих, а неHа9иван мо$ел $руHих 'о$разумева
схва9ање $а се $руHима не може верова9и, 9е $а они моHу о$6аци-
9и или на'ус9и9и саму осо6у. 

Ра$ни мо$ели 'оне9и из раноH $е9ињс9ва 'ре$с9ављају рела-
9ивно с9а6илну орHанизацију коHни9ивних, емоционалних и 6и-
хејвиоралних карак9ерис9ика је$не осо6е и 'оказују 9ен$енцију
9рајања 9оком целоH живо9а (Renn, 2010, 'рема Шако9ић Кур6а-
лија, Мићановић-Цвејић, Кур6алија, 2010). Је$на о$ 6азичних
'ре9'ос9авки 9еорије афек9ивноH везивања јес9е $а о$носи који
се у раном $е9ињс9ву формирају између $е9е9а и ро$и9еља
'ре$с9ављају 'ро9о9и' о$носа са 'ар9нерским фиHурама (Hazan,
Shaver, 1987, 'рема Шако9ић Кур6алија и сар., 2010). МноHа ис9ра-
живања 'о9врђују 'ре9'ос9авку о сличнос9и између с9илова
афек9ивне везанос9и у $е9ињс9ву и с9илова 'ар9нерске везано-
с9и (Cassidy, Shaver, 1999, Шако9ић Кур6алија и сар., 2010; С9ефа-
новић-С9анојевић, 2011).

Из 'омену9их Бол6ијевих 'ре9'ос9авки о 9оме $а 'ос9оје $ва
9и'а уну9рашњих ра$них мо$ела везанос9и, Ким Бар9оломеј
(Bartholomew, 1990) је формулисала че9ворока9еHоријалан мо$ел
везанос9и а$олесцена9а и о$раслих. Фак9орском анализом Бар-
9оломеј (С9ефановић С9анојевић, 2005) је и$ен9ификовала $и-
мензију о$6ацивања и $имензију анксиознос9и које су у основи
овоH мо$ела. Димензија о$6ацивања или с'осо6нос9, о$носно не-
с'осо6нос9 за ус'ос9ављање 6лискос9и је 6и'оларна $имензија
и у'оређује ас'ек9е сиHурних и из6еHавајућих о'иса („Осећам се
'рија9но ка$а $елим своје ин9имне мисли или осећања са 'ар9-
нером”нас'рам „Не осећам се 'рија9но ка$а сам о9ворен/ 'рема
'ар9неру/'ар9нерки”). Димензија која на је$ном 'олу има 'ри-
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хва9ање, а на $руHом о$6ацивање 6лискос9и и која ре'резен9ује
уну9рашњи ра$ни мо$ел $руHих. Димензија анксиознос9и ре-
'резен9ује уну9рашњи ра$ни мо$ел се6е и 6ави се цен9ралним
9емама које су моHући 'ово$ за развијање анксиознос9и, као ш9о
су 6риHа око узвраћенос9и љу6ави, 6риHа з6оH моHућеH ос9а-
вљања и 'о9ре6а за 'ревеликом 6лискошћу („Понека$ осећам $а
'рисиљавам 'ар9нере $а 'окажу више осећања и везанос9и” или
„Бринем се $а ћу ос9а9и сам/а”). Реч је о $имензији која на је$-
ном 'олу има ниску а на $руHом високу анксиознос9. Укрш9а-
њем $о6ијених $имензија и мо$ела $о6ијају се че9ири Hлавна
с9ила везанос9и: из6еHавајући, сиHурни, 'реоку'ирани и 6оја-
жљиви о6разац 'ар9нерске афек9ивне везанос9и.

Из�е�авајући о�разац �ар�нерске афек�ивне везанос9и карак9е-
рише неHа9иван мо$ел $руHих и о$6рам6ено 'ози9иван мо$ел
се6е. Ове осо6е ви$е се6е 9олико су'ериорним $а их 9о с'у9ава у
развијању квали9е9них 'ар9нерских о$носа. З6оH неHа9ивних
очекивања које имају у о$носу на $руHе, осо6е овоH 9и'а афек9ив-
не везанос9и из6еHавају 6лискос9 са љу$има, али о$ржавају осе-
ћање со'с9вене вре$нос9и о$6рам6ено неHирајући вре$нос9
6лиских о$носа и наHлашавајући значај независнос9и. 

Си�урни о�разац �ар�нерске афек�ивне везанос�и о$ређује 'ози-
9иван мо$ел се6е и 'ози9иван мо$ел $руHих. До6ра слика како о
се6и 9ако и о $руHима $аје шансу осо6ама овоH 9и'а $а Hра$е ау-
9ен9ичне, о9ворене 'ар9нерске о$носе. Ко$ ових осо6а 'ос9оји
'рија9нос9 з6оH ос9варивања 6лискос9и у 'ар9нерским о$носи-
ма. О9у$а се њихове 'ар9нерске везе о$ликују 'оверењем и 'ри-
су9ном равно9ежом између 'о9ре6е за 'ри'а$ањем и 'о9ре6е за
ау9ономијом.

Преоку�ирани о�разац �ар�нерске афек�ивне везанос�и је о$ре-
ђен неHа9ивним мо$елом се6е и 'ози9ивним мо$елом $руHих.
Осо6е овоH 9и'а 'олазе са 'озиције со'с9вене мање вре$нос9и, 9е
за9о у 'ар9нерску везу 'ре9ерано улажу, очекујући $а ће квали-
9е9и 'ар9нера ('ози9иван мо$ел $руHих), а на основу ин9ензив-
не везанос9и, на$окна$и9и њихове личне мањкавос9и. 

Бојажљиви о�разац �ар�нерске афек�ивне везанос�и $ефинисан
је неHа9ивним мо$елом се6е и неHа9ивним мо$елом $руHих. Осо-
6е с 6ојажљивим о6ликом везанос9и високо су зависне о$ $руHих,
јер кроз о$нос с $руHима 9раже 'о9вр$у со'с9вене вре$нос9и. Ис-
9овремено имају неHа9ивна очекивања о$ $руHих, 9е су склоне
из6еHавању 6лискос9и $а 6и из6еHле 6ол з6оH 'о9енцијалноH Hу-
6и9ка и о$6ацивања. Осо6е сиHурноH о6расца 'ар9нерске афек-
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9ивне везанос9и осећају се у$о6но у 6лиским везама и из њих цр-
'е $оживљај сиHурнос9и. Ове осо6е имају високо само'ош9о-
вање, 'оверење у $руHе љу$е и ефикасну реHулацију афека9а. До-
живљај само'ош9овања осо6а 'реоку'ираноH о6расца 'ре9ерано
зависи о$ 6лиских о$носа и оне се з6оH 9оHа 6рину $а ће 6и9и ос-
9ављене, $ок је за о$6ацујуће везане осо6е карак9ерис9ично
у'раво су'ро9но, оне наиме 9еже 9оме $а се ослањању само на
се6е. Осо6е 6ојажљивоH о6расца веома су вулнера6илне и нес9а-
6илне у свом ин9ер'ерсоналном функционисању. Оне немају са-
мо$овољнос9 осо6а о$6ацујућеH о6расца, ни9и су изHра$иле
с9ра9еHију коришћења $руHих као с'ољашњеH реHула9ора својих
мен9алних с9ања 'о'у9 'реоку'ираних, ш9о их чес9о ос9авља
6ес'омоћним, у'лашеним и усамљеним (Дими9ријевић, Ханак
и Милојевић, 2011). 

САМОПОШТОВАЊЕ

У ли9ера9ури 'ос9оје различи9е $ефиниције само'ош9овања.
Ку'ерсми9 (Coopersmith, 1967), је$ан о$ најис9акну9ијих ау9ора
у овој о6лас9и, $ефинише само'ош9овање као ску' квали9е9а
које 'оје$инац о'ажа ко$ се6е. 

На основу 9ра$иционалне конце'9уализације само'ош9ова-
ња, која 'о9иче о$ Розен6ерHа (Rosenberg) (Sassaroli, Ruggiero,
2005), 'роис9иче $а је 9о Hло6алан и је$но$имензионалан кон-
с9рук9 који се о$носи на 'роцену со'с9вене вре$нос9и и 'ош9о-
вања 'рема се6и. Розен6ерHов 'рис9у' само'ош9овању има ин-
9ер'ерсонални карак9ер. Он је $ефинисао само'ош9овање као
„'ози9иван или неHа9иван с9ав 'рема о$ређеном о6јек9у, о$но-
сно 'рема селфу”, усмерио 'ажњу на важнос9 социјалних фак9о-
ра за само'ош9овање и 'оказао у9ицај само'ош9овања на со-
цијално важне с9авове и 'онашања (Rosenberg, 1982, 'рема Mruk,
2006). Розен6ерH је ис9ицао разумевање слике о се6и или само'о-
ш9овања као феномена с9ава, креираноH о$ с9ране социјалних и
кул9урних фак9ора. Сма9рао је $а овакав 'рис9у' ну$и мноHе
'ре$нос9и. Најважнија међу њима је 9о ш9о социјалне науке већ
имају на рас'олаHању различи9а сре$с9ва за мерење с9авова и
њихових манифес9ација, ш9о 6и значило $а је моHуће 'римени-
9и ис9е 9ехнике на разумевање нас самих. Још је$на важна $и-
мензија Розен6ерHовоH виђења само'ош9овања јес9е $а се с9ав
који се 9иче вре$нос9и осо6е ви$и као „осовинска варија6ла” у
'онашању, за9о ш9о ра$и за нас или 'ро9ив нас у 6ило којој си-
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9уацији. Високо само'ош9овање указује на 9о $а осо6а има 'ози-
9ивну 'ерце'цију и евалуацију се6е 9ј. $а осећа $а је $овољно
$о6ра и вре$на $а 'ош9ује се6е, з6оH 9оHа ш9о она јес9е. С $руHе
с9ране ниско само'ош9овање им'лицира неHа9ивну самоева-
луацију и неза$овољс9во со6ом и само'резир (Rosenberg, Kaplan,
1982, 'рема Mruk, 2006). Осо6е са високим само'ош9овањем су
мање осе9љиве на кри9ику и неус'ех јер их не $оживљавају као
'ре9њу, лакше 'о$носе с9ресне си9уације јер имају веру у своје
с'осо6нос9и, имају осећај кон9роле и о'9имизма. Такве осо6е се
9ру$е $а Hос'о$аре си9уацијом, ш9о смањује неHа9ивне емоције
и оне 'реузимају ак9ивнос9и оријен9исане на 'ро6лем, $ок осо-
6е са ниским само'ош9овањем изражавају самосажаљење и 'о-
9ре6у за 'о$ршком. Кем'6ел каже $а ове осо6е немају јасну 'ре$-
с9аву о се6и, 'а 9раже мишљење $руHих 'ри чему су јако осе9љи-
ве на кри9ицизам (То$оровић, 2005).

ПАРТНЕРСКА АФЕКТИВНА ВЕЗАНОСТ И САМОПОШТОВАЊЕ

Само'ош9овање и о6расци афек9ивне везанос9и суш9ински су
'овезани са чињеницом како се осо6е осећају у вези са со6ом
(Bylsma и сар., 1997). Сваки с9ил афек9ивне везанос9и карак9ери-
ше различи9 ви$ емоционалне реHулације и ин9ер'ерсоналноH
'онашања. Како се с9илови афек9ивне везанос9и развијају из 'о-
зи9ивних и неHа9ивних ра$них мо$ела се6е и $руHих, које љу$и
конс9руишу кроз искус9ва са осо6ама које су о њима 6ринуле,
сваки с9ил афек9ивне везанос9и има различи9е циљеве и мо9и-
ве, веровања, с9авове и очекивања у вези се6е и $руHих, као и раз-
личи9е 6ихејвиоралне 'ланове и с9ра9еHије које су усмерене ка
'ос9изању о$ређених циљева. С о6зиром на 9о $а само'ош9о-
вање 'ре$с9авља с9ав осо6е 'рема њој самој у оквиру којеH су и
коHни9ивна и афек9ивна ком'онен9а укључене, 'ре9'ос9авља се
$а 'ос9оји веза између само'ош9овања и ин9ернализованоH ра$-
ноH мо$ела се6е и $руHих (Man, Hamid, 1998). Пос9оји разлика из-
међу ра$ноH мо$ела се6е и само'ош9овања (Man, Hamid, 1998).
Само'ош9овање је с9ав 'рема се6и самом (Rosenberg, Kaplan,
1965) који укључује евалуацију се6е и 6азиран је на афек9ивним
'роцесима, 'осе6но 'ози9ивним и неHа9ивним осећањима у ве-
зи са со6ом (Brown, 1993). Ра$ни мо$ели су коHни9ивне ре'резен-
9ације се6е и $руHих које се развијају кроз искус9ава с фиHурама
за које се осо6а везује и 'овезане су са ис'уњењем 'о9ре6а за ве-
заношћу. Они су орHанизоване 'ре$с9аве ре'резен9ације ра-
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нијих 'онашања и искус9ава која 'ружају оквир за разумевање
нових искус9ава и моHу $а ос9варују социјалне ин9еракције. За
разлику о$ само'ош9овања ра$ни мо$ели наHласак с9ављају на
'ре$с9аве мо9ивационих и 'онашајних 9ен$енција и са$рже не-
свесне елемен9е које је 9ешко изрази9и. Шејвер и сара$ници
(Shaver и сар., 1996, Шако9ић Кур6алија и сар., 2010) ис9акли су $а
су коHни9ивне шеме ра$них мо$ела уско 'овезане са жељама,
циљевима, 6риHама, 'сихолошким о$6ранама и 9ен$енцијама у
'онашању. Тре6а наHласи9и $а начини мерења само'ош9овања
нису еквивален9ни начинима мерења ра$них мо$ела.

Бар9оломеј и Хоровиц (Bartholomew i Horowitz, 1991, 'рема
Bylsma и сар., 1997) у9вр$или су виши с9е'ен Hло6алноH само'о-
ш9овања ко$ ис'и9аника који су 6или сиHурноH или о$6ацујућеH
о6расца ('ози9ивни мо$ел се6е) неHо ко$ ис'и9аника 'реоку'и-
раноH или 6ојажљивоH о6расца (неHа9ивни мо$ел се6е). С9у$ијом
коју су с'ровели Грифин и Бар9оломеј (Griffin, Bartholomew, 1994,
'рема Bylsma и сар., 1997) у9врђена је 'овезанос9 на нивоу ла9ен-
9них варија6ли између 'ози9ивноH ра$ноH мо$ела се6е и селф-
конце'9а. Микулинцер (Mikulincer, 1995; 'рема Bylsma и сар.,
1997) 'о9врђује својим ис9раживањем $а 'ос9оји веза између ин-
9ернализованих афек9ивних искус9ава и с9рук9уре селфа. Он је
у9вр$ио $а осо6е сиHурноH о6расца имају у већој мери 6аланси-
рану, ком'лекснију и кохерен9нију с9рук9уру селфа о$ осо6а о$-
6ацујућеH и 'реоку'ираноH о6расца. Резул9а9и у њеHовим ис9ра-
живањима 9акође 'оказују $а осо6е сиHурноH и о$6ацујућеH о6ра-
сца афек9ивне везанос9и имају више само'ош9овања, за разлику
о$ осо6а 'реоку'ираноH и 6ојажљивоH о6расца, о$носно, они
имају $ва различи9а извора само'ош9овања. 

Ау9ори Бренан и Морис (Brennan, Morris, 1997, 'рема Bylsma и
сар., 1997) о9крили су $а је само'ош9овање ко$ осо6а сиHурноH
о6расца афек9ивне везанос9и 'овезано са ин9ернализованим 'о-
зи9ивним оценама и 'охвалама о$ $руHих. Док је само'ош9ова-
ње осо6а о$6ацујућеH о6расца 'овезано са селф-ком'е9ен9но-
шћу, о$носно зависи о$ 'роцене 'осе$овања различи9их а9ри6у-
9а и с'осо6нос9и. 

Осо6е сиHурноH о6расца карак9ерише ин9ернализован осећај
самовре$новања, 'рија9нос9 у вези ин9имнос9и у 'ар9нерским
о$носима и високо само'ош9овање; за разлику о$ осо6а несиHур-
них о6разаца као ш9о су оне које 'ри'а$ају 'реоку'ираном и
6ојажљивом о6расцу афек9ивне везанос9и. Иако су осо6е које
Hра$е о$6ацујуће афек9ивне везе несиHурно везане и из6еHавају
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6лискос9 с $руHим осо6ама, 'ре свеHа з6оH неHа9ивних очекива-
ња, оне 9еже $а о$рже висок ниво самовре$новања кроз $ефан-
зивно 'орицање вре$нос9и 6лиских веза и кроз наHлашавање ва-
жнос9и независнос9и. За9о осо6е о$6ацујућеH о6расца имају веће
само'ош9овање о$ осо6а 'реоку'ираноH и 6ојажљивоH о6расца.
Како су осо6е 6ојажљивоH и 'реоку'ираноH о6расца јако зависне
о$ $руHих у 'оHле$у Hрађења со'с9веноH самовре$новања, оне
имају ниже само'ош9овање о$ осо6а сиHурноH и о$6ацујућеH
о6расца (Bylsma и сар., 1997). Бројне с9у$ије су 'оказале $а су
о6расци афек9ивне везанос9и 'овезани са само'ош9овањем (на
'р. Collins, Read, 1990; Feens, Noller, 1990, 'рема Bylsma и сар.,
1997). 

Ас9ри$ Шуц (Schutz, 1998, 'рема То$оровић, 2004) је ис9ражи-
вала улоHу само'ош9овања у 'ар9нерским релацијама. Том 'ри-
ликом је ус9ановила $а нес9а6илне о$носе 'уне ам6иваленције
имају осо6е са ниским самовре$новањем. Такви 'ар9нери сум-
њају у своје с'осо6нос9и и имају већу 'о9ре6у за 'о$ршком у за-
је$ничким о$носима. У различи9им конфлик9ним си9уацијама
с 'ар9нерима они се о'хо$е на осве9ољу6ив начин, са с9алним
'ри9уж6ама или, ин$укујући кривицу ко$ 'ар9нера, ви$е се6е
мање с'осо6ним. УHлавном, ове осо6е различи9е си9уације $о-
живљавају веома лично и о'хо$е се 9ако ш9о сами се6е $евало-
ризују (Hу6е самокон9ролу, 'ос9ају им'улсивни, осећају криви-
цу). Осећање $у6оке 'овређенос9и ис'ољавају на хос9илан на-
чин. Они 9еже $а узвра9е у$арац, $ок осо6е с високим само'о-
ш9овањем у 'ар9нерским суко6има разма9рају $уHорочне консе-
квенце и реаHују рационалније и коо'ера9ивно. Љу$и са висо-
ким само'ош9овањем мноHо више верују се6и и 'рис9у'ају 'ро-
6лемима само'оуз$ано и о'9имис9ички. Мање 6рину око
различи9их 'ро6лема, јер су ка$ри $а уна'ре$ ви$е моHуће
(реално) решење, а у 'ар9нерским релацијама реаHују мирно и са
'оверењем.

МЕТОДОЛОШКИ ДЕО

Пре$ме9 ис9раживања: 'ре$с9авља 'овезанос9 с9е'ена израже-
нос9и $имензија 'ар9нерске афек9ивне везанос9и (из6еHавање и
анксиознос9) са с9е'еном Hло6алноH само'ош9овања.

Инс9румен9и ис9раживања: Розен�ер�ова скала �ло�ално� само-
�ош�овања (The Rosenberg Self-Esteem Scale, Rosenberg, 1965) је



ПОВЕЗАНОСТ ДИМЕНЗИЈА ПАРТНЕРСКОГ АФЕКТИВНОГ ВЕЗИВАЊА И ГЛОБАЛНОГ САМОПОШТОВАЊА

ИВАНА М. ЗУБИЋ, ДУШАН Ј. РАНЂЕЛОВИЋ, ДУШАН Љ. ТОДОРОВИЋ 343

је$но$имензионална скала и мери Hло6ално само'ош9овање
или о'ш9у вре$носну оријен9ацију 'оје$инца 'рема самом се6и.
Скала са$ржи 10 9вр$њи, 'е9 у 'ози9ивном и 'е9 у неHа9ивном
смеру ('ример 9вр$ње: Уо'ш9ено Hоворећи за$овољан/на сам
со6ом). Ис'и9аници на 'е9ос9е'еној скали Ликер9овоH 9и'а 'ро-
цењују у коликој се мери 9вр$ње о$носе или не о$носе на њих. 

У�и�ник за �роцењивање �ар�нерске афек�ивне везанос�и – ПАВ
(Brenan, Clark, Shaver, 1995). Реч је о у'и9нику који са$ржи 18
с9авки, скорованих се$мос9е'еном Ликер9овом скалом ('ример
с9авке: Покушавам из6ећи 'ревелико з6лижавање с члановима
своје 'оро$ице). У'и9ник о'ерационализује $ве $имензије – из-
6еHавање и анксиознос9. Димензија из6еHавања ре'резен9ује
уну9рашњи ра$ни мо$ел $руHих. Би'оларна је и у'оређује ас-
'ек9е сиHурних и из6еHавајућих о'иса. Димензија анксиознос9и
ре'резен9ује уну9рашњи ра$ни мо$ел се6е и 6ави се цен9рал-
ним 9емама ам6ивален9ноH 'онашања. Би'оларна је и у'оређује
ас'ек9е 'реоку'ираних и 6ојажљивих о'иса. Преко о$носа ових
$имензија сврс9авамо ис'и9анике у че9ири о6расца 'ар9нерске
афек9ивне везанос9и: из6еHавајући, сиHурни, 'реоку'ирани и
6ојажљиви.

У'и9ник о социо$емоHрафским варија6лама ис'и9аника 'о-
се6но је креиран за намене овоH ис9раживања за 'рику'љање ос-
новних 'о$а9ака о с9рук9ури узорка ('ол, Hо$ина с9у$ија).

ХИПОТЕЗЕ

Пос9оји с9а9ис9ички значајна 'овезанос9 с9е'ена израженос9и
$имензија 'ар9нерске афек9ивне везанос9и (из6еHавање и анк-
сиознос9) са с9е'еном Hло6алноH само'ош9овања.

Пос9оје с9а9ис9ички значајне разлике израженос9и Hло6алноH
само'ош9овања између 'о$Hру'а ис'и9аника који 'ри'а$ају
различи9им о6расцима 'ар9нерскоH афек9ивноH везивања.

Узорак је 'риHо$ан и ује$начен 'о 'олу а чине Hа 120 с9у$ена9а
9реће (N=52) и че9вр9е (N=68) Hо$ине с9у$ија ФилозофскоH факул-
9е9а Универзи9е9а у Нишу. Прво6и9ни узорак је 6ио 140 ('о 70
с9у$ена9а са III и IV Hо$ине), али је из коначноH узорка искључено
20 ис'и9аника који нису ком'ле9но 'о'унили у'и9нике. У ис-
9раживању су учес9вовали с9у$ен9и који су ак9ивно 'охађали
нас9аву ('реко 70% 'рисус9ва нас9ави), а 'о$а9ак о 9оме је $о6и-
јен захваљујући асис9ена9има који су ус9у'или 'о је$ан школ-
ски час како 6и с9у$ен9и 6или ис'и9ани.
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РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 
И АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА

Приказ резул9а9а са$ржи 'оуз$анос9 коришћених инс9румена-
9а, $ис9ри6уцију о6разаца афек9ивноH везивања, $ис9ри6уцију
о6разаца 'о 'олу, а за9им 'риказ сле$и ре$осле$ на'ре$ наве$е-
них хи'о9еза.

Поуз$анос9 скале 'ар9нерскоH афек9ивноH везивања (ПАВ) је
висока (Cronbachs α=.816) као и 'оуз$анос9 њених су6скала, о$-
носно скале за из6еHавање (Cronbachs α=.811), и анксиознос9
(Cronbachs α=.790). Такође 'оуз$анос9 скале Hло6алноH само'о-
ш9овања је на за$овољавајућем нивоу и износи Cronbachs α =.809.

Из 9а6еле 1 јасно се ви$и $а у ис'и9иваном узорку 'ревла$ава си-
Hурни о6разац афек9ивне везанос9и (68.3%), сле$и 'реоку'ирани
(19.2%) 'а о$6ацујући о6разац (6.7%) и на крају 6ојажљиви (5,8%).
Резул9а9 који указује на сиHурни о6разац афек9ивне везанос9и
као најзас9у'љенији, у скла$у је са резул9а9има ранијих ис9ра-
живања у Ср6ији (С9ефановић С9анојевић и сар., 2009; С9ефано-
вић С9анојевић, 2011).

ОБРАСЦИ ВЕЗИВАЊА ИСПИТАНИКА УЧЕСТАЛОСТ ПРОЦЕНАТ

СИГУРНИ ОБРАЗАЦ 82 68.3

ПРЕОКУПИРАНИ ОБРАЗАЦ 23 19.2

ОДБАЦУЈУЋИ ОБРАЗАЦ 8 6.7

БОЈАЖЉИВИ ОБРАЗАЦ 7 5.8

УКУПНО 120 100.0

ТАБЕЛА 1: ДИСТРИБУЦИЈА ОБРАЗАЦА АФЕКТИВНОГ ВЕЗИВАЊА (DISTRIBUTION OF ATTACHMENT PATTERNS)
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Нађена разлика у $ис9ри6уцији о6разаца афек9ивне везанос9и
'рема 'олу у овом ис9раживању није с9а9ис9ички значајна
(p>0,05). Тре6а на'омену9и $а се ови резул9а9и о$носе само на
'оређење Hру'а ис'и9аника које са$рже више о$ 'е9 ис'и9ани-
ка. Ис9раживачки налази Хазанове и Шејвера (Hazan i Shaver,
1987) 9акође 'оказују $а нема разлике у $ис9ри6уцији о6разаца
афек9ивне везанос9и с о6зиром на 'ол. Насу'ро9 9оме, ко$ неких
$руHих ис9раживања у9врђено је $а 'ос9оји о$ређена не'равил-
нос9 у $ис9ри6уцији о6разаца афек9ивне везанос9и између 'о-
лова (Bartholomew, Horowitz, 1991; Brenan, Shaver, Tobey, 1991,
Kirkpatrick, Davis, 1994, 'рема Кокорић и Га6рић, 2009). 

На ин9ересан9не налазе о 'олним и кул9уролошким разлика-
ма у $ис9ри6уцији о6разаца афек9ивне везанос9и роман9ичним
везама о$раслих указало је и новије ис9раживање Дејви$а Шми-
9а (Schmitt, 2008). На узорку о$ 17.804 осо6е из 56 различи9их $р-
жава у9врђено је $а у'ркос 9оме ш9о су разлике 'рема 'олу у
афек9ивној везанос9и еви$ен9не, у већини кул9ура оне варирају
зависно о 'осма9раних о6ележја околине, а најмање су изражене
у земљама с високим с9ресом и високом с9о'ом фер9или9е9а. 

ОБРАСЦИ ВЕЗИВАЊА ИСПИТАНИКА МУШКИ ПОЛ ЖЕНСКИ ПОЛ

СИГУРНИ ОБРАЗАЦ 39 43

ПРЕОКУПИРАНИ ОБРАЗАЦ 11 12

ОДБАЦУЈУЋИ ОБРАЗАЦ 6 2

БОЈАЖЉИВИ ОБРАЗАЦ 4 3

УКУПНО 60 60

χ2 = 2.381, df = 3, p = 0,497

ТАБЕЛА 2: ДИСТРИБУЦИЈА ОБРАЗАЦА АФЕКТИВНОГ ВЕЗИВАЊА ПО ПОЛУ (DISTRIBUTION OF ATTACHMENТ 
PATTERNS BY GENDER)
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ПОВЕЗАНОСТ СТЕПЕНА ИЗРАЖЕНОСТИ ДИМЕНЗИЈА ПАРТНЕРСКЕ АФЕК-
ТИВНЕ ВЕЗАНОСТИ СА СТЕПЕНОМ ГЛОБАЛНОГ САМОПОШТОВАЊА

Та6ела 3 'оказује $а су ко$ ис'и9аника у9врђене с9а9ис9ички
значајне неHа9ивне корелације између из6еHавања (r=-.287,
p=.001) као и анксиознос9и (r=-.487, p=.000) са с9е'еном Hло6алноH
само'ош9овања. Ис'и9аници који у 'ар9нерским афек9ивним
везама 'оказују веће из6еHавање и анксиознос9 имају неш9о ни-
же Hло6ално само'ош9овање, и о6рну9о, ко$ ис'и9аника ко$ ко-
јих је и$ен9ификована мања израженос9 $имензије из6еHавања
и анксиознос9и, веће је Hло6ално само'ош9овање.

РАЗЛИКЕ У ИЗРАЖЕНОСТИ ГЛОБАЛНОГ САМОПОШТОВАЊА ИЗМЕЂУ ПОД-
ГРУПА ИСПИТАНИКА КОЈИ ПРИПАДАЈУ РАЗЛИЧИТИМ ОБРАСЦИМА ПАРТ-

НЕРСКОГ АФЕКТИВНОГ ВЕЗИВАЊА

Резул9а9и $о6ијени анализом варијансе 'оказали су $а 'ос9оје
с9а9ис9ички значајне разлике у израженос9и Hло6алноH само'о-
ш9овања између 'о$Hру'а ис'и9аника који 'ри'а$ају различи-
9им о6расцима 'ар9нерскоH афек9ивноH везивања (F(3)=11.367,
p=.000).

ИЗБЕГАВАЊЕ АНКСИОЗНОСТ

ГЛОБАЛНО 
САМОПОШТОВАЊЕ

R -.287 -.475

P ,001 ,000

ТАБЕЛА 3: ПОВЕЗАНОСТ СТЕПЕНА ИЗРАЖЕНОСТИ ДИМЕНЗИЈА ПАРТНЕРСКЕ АФЕКТИВНЕ ВЕЗАНОСТИ СА 
СТЕПЕНОМ ГЛОБАЛНОГ САМОПОШТОВАЊА (CORRELATION BETWEEN DIMENSIONS OF PARTNER 
AFFECTIVE ATTACHMENT AND GLOBAL SELF-ESTEEM)
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Та6ела 4 $аје 'риказ између којих о6разаца 'ар9нерскоH афек-
9ивноH везивања 'ос9оје с9а9ис9ички значајне разлике у с9е'ену
израженос9и Hло6алноH само'ош9овања. Осо6е сиHурноH о6расца
афек9ивноH везивања имају веће Hло6ално само'ош9овање о$
осо6а 'реоку'ираноH и 6ојажљивоH о6расца. Док ис'и9аници о$-
6ацујућеH о6расца имају с9а9ис9ички значајно више скорове на
у'и9нику Hло6алноH само'ош9овања о$ ис'и9аника 'реоку'и-
раноH и 6ојажљивоH о6расца. На крају, с9у$ен9и у нашем узорку
'реоку'ираноH о6расца афек9ивноH везивања 'оказују веће Hло-
6ално само'ош9овање о$ с9у$ена9а 6ојажљивоH о6расца.

ДИСКУСИЈА

Развој само'ош9овања суш9ински је 'овезан с ра$ним мо$елима
везанос9и, о$носно са искус9вом 'римарноH о$носа $е9е9а с ро-
$и9ељем, јер на основу 9их искус9ава $е9е ин9ер'ре9ира 'она-
шање и с'ремнос9 ро$и9еља $а реаHују на њеHове 'о9ре6е као не-
ш9о ш9о оно заслужује, 9е $а је 6риHа или не6риHа ро$и9еља за-
'раво о$раз њеHове (не)вре$нос9и. Де9е које $оживљава $а се 'о-

Т-ТЕСТ

ОБРАСЦИ ВЕЗИВАЊА АС СД T DF P

Гл
о6

ал
н

о 
са

м
о'

ош
9о

ва
њ

е СиHурни 42.40 5.57
3.433 103 ,001

Преоку'ирани 37.78 6.14

СиHурни 42.40 5.57
4.556 87 ,000

Бојажљиви 32.28 6.42

Преоку'ирани 37.78 6.14
-4.604 26 ,000

О$6ацујући 45.25 2.81

Преоку'ирани 37.78 6.14
2.053 28 ,050

Бојажљиви 32.28 6.42

О$6ацујући 45.25 2.81
5.189 13 ,000

Бојажљиви 32.28 6.42

ТАБЕЛА 4: Т-ТЕСТ – РАЗЛИКЕ У СТЕПЕНУ ИЗРАЖЕНОСТИ ГЛОБАЛНОГ САМОПОШТОВАЊА ИЗМЕЂУ 
ПОДГРУПА ИСПИТАНИКА КОЈИ ПРИПАДАЈУ РАЗЛИЧИТИМ ОБРАСЦИМА ПАРТНЕРСКОГ 
АФЕКТИВНОГ ВЕЗИВАЊА (T-TEST - DIFFERENCES IN GLOBAL SELF-ESTEEM BETWEEN SUBJECTS THAT 
BELONG TO DIFFERENT PATTERNS OF PARTNERSHIP ATTACHMENT)
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уз$ано и $осле$но реаHује на њеHове 'о9ре6е осећа $а је вре$но
'ажње њему значајних осо6а, развиће 'ози9иван мо$ел се6е. За
разлику о$ 9оHа, $е9е чије се 'о9ре6е иHноришу или о$расли на
њих не реаHују на о$Hоварајући начин, развиће 9рајни неHа9ивни
уну9рашњи ра$ни мо$ел 'рема којем ће се6е $оживљава9и као
мање вре$ну осо6у која не заслужује значајну 'ажњу $руHих
(Нotarius и сар., 1997, 'рема Кокорић и Га6рић, 2009.). Рано фор-
мирани ра$ни мо$ели 'ерзис9ирају кроз Hо$ине о$рас9ања и
у9ичу на формирање осо6ина о$расле личнос9и, о6ликују 'она-
шање и осећања осо6е 'рема 'ар9неру, о$носно, о$ређују ин$и-
ви$уалне разлике у 'онашању афек9ивноH везивања о$раслих.
Примарна искус9ва везанос9и, на њима засновани уну9рашњи
ра$ни мо$ели и 'ар9нерско афек9ивно везивање важан су чини-
лац за развој само'ош9овања ко$ сваке осо6е. 

У назначеном 9еоријском кон9екс9у занимало нас је $а ис'и-
9амо 'овезанос9 с9е'ена израженос9и $имензија 'ар9нерске
афек9ивне везанос9и са с9е'еном Hло6алноH и ак9уелноH само-
'ош9овања. Хи'о9еза која се о$носи на ову 'овезанос9 је 'о-
9врђена. 

Ус9ановљена је ниска корелација Hло6алноH само'ош9овања и
$имензије из6еHавања, 'а 9ако осо6е које имају нижу с'осо6нос9
за ус'ос9ављање 6лискос9и са 'ар9нером, о$носно не осећају се
'рија9но ка$а $еле своја ин9имна осећања и мисли са 'ар9не-
ром, не воле $а 'оказују своја осећања и имају ниже само'ош9о-
вање. Су'ро9но 9оме, осо6е које у 'ар9нерским о$носима имају
о9воренију комуникацију, 9раже у њима у9еху и смирење, 'ри-
хва9ају у већој мери 6лискос9, имају и више само'ош9овање.

Корелација сре$њеH ин9ензи9е9а у9врђена је између $имен-
зије анксиознос9и и Hло6алноH само'ош9овања. Наиме, осо6е
које имају израженију 'о9ре6у за 'ревеликом 6лискошћу са 'ар-
9нером, осећају 6риHу око узајамнос9и љу6ави као и 6риHу з6оH
моHућеH ос9ављања о$ с9ране 'ар9нера, имају неHа9ивнију слику
о се6и, $ок осо6е које у мањој мери имају овакве 6риHе и у мањој
мери осећају анксиознос9 усле$ оваквих 6риHа, о$ликује више
само'ош9овање. 

Ин9ересан9но је $а је ин9ензи9е9 корелације између Hло6ал-
ноH само'ош9овања с је$не с9ране и анксиознос9и већи о$ ин-
9ензи9е9а корелације са $имензијом из6еHавања с $руHе с9ране.
РазлоH 9оме је ш9о $имензија анксиознос9и 'ре$с9авља ре'ре-
зен9а9 уну9рашњеH мо$ела се6е. Повезанос9 између ин9ернали-
зованоH ра$ноH мо$ела се6е и само'ош9овања (Man i Hamid, 1998)
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'ос9оји с о6зиром на 9о $а само'ош9овање 'ре$с9авља с9ав осо-
6е 'рема њој самој, у оквиру којеH су и коHни9ивна и афек9ивна
ком'онен9а укључене.

Сле$ећа хи'о9еза о$носи се на с9а9ис9ички значајне разлике
израженос9и Hло6алноH само'ош9овања између 'о$Hру'а ис'и-
9аника који 'ри'а$ају различи9им о6расцима 'ар9нерскоH
афек9ивноH везивања.

Осо6е сиHурноH о6расца афек9ивноH везивања имају веће Hло-
6ално само'ош9овање о$ осо6а 'реоку'ираноH и 6ојажљивоH о6-
расца. Док ис'и9аници о$6ацујућеH о6расца имају с9а9ис9ички
значајно више скорове на у'и9нику Hло6алноH само'ош9овања
о$ ис'и9аника 'реоку'ираноH и 6ојажљивоH о6расца. На крају,
с9у$ен9и у нашем узорку 'реоку'ираноH о6расца афек9ивноH ве-
зивања 'оказују више Hло6ално само'ош9овање о$ с9у$ена9а
6ојажљивоH о6расца.

Дакле, резул9а9и 'оказују виши с9е'ен Hло6алноH само'ош9о-
вања ко$ ис'и9аника сиHурноH и о$6ацујућеH о6расца ('ози9ив-
ни мо$ел се6е) о$ ис'и9аника 'реоку'ираноH и 6ојажљивоH о6-
расца (неHа9ивни мо$ел се6е). 

Пози9ивнос9 мо$ела се6е, 'оказује с9е'ен у којем је осо6а ин-
9ернализовала осећај влас9и9е вре$нос9и, насу'ро9 осећају анк-
сиознос9и и несиHурнос9и, ка$а је реч о 9оме колико заслужује
љу6ав $руHих. Док 'ози9ивнос9 мо$ела $руHих 'оказује с9е'ен у
којем се о$ 'ар9нера у 6лиском о$носу у начелу очекује $а 6у$е
$ос9у'ан и 'о$ређен.

Осо6е сиHурноH о6расца везивања, чији је мо$ел се6е и $руHих
'ози9иван, 'оказују високу ин9имнос9 у о$носима и имају висо-
ко само'ош9овање. 

Осо6е 'реоку'ираноH о6расца, чији је мо$ел се6е неHа9иван а
мо$ел $руHих 'ози9иван, имају снажно осећање мање вре$но-
с9и, 'реоку'ирани су о$носима, с9рахом о$ самоће, имају вели-
ку 'о9ре6у за 6лискошћу, и ниже само'ош9овање. 

Осо6е 6ојажљивоH о6разаца које имају неHа9иван мо$ел се6е и
$руHих, карак9ерише ниско само'ош9овање, не$ос9а9ак 'овере-
ња и у се6е и у 'ар9нера. Ове осо6е из6еHавају ин9имнос9 з6оH
с9раха о$ о$6ацивања и 'овређивања. 

Ко$ осо6а о$6ацујућеH о6расца афек9ивноH везивања, мо$ел се-
6е је 'ози9иван, а мо$ел $руHих је неHа9иван. Осо6е о$6ацујућеH
о6расца су у везама несиHурне и из6еHавају 6лискос9 с $руHим
осо6ама з6оH неHа9ивних очекивања које имају, о$ржавају осећај
влас9и9е вре$нос9и кроз ком'улзивно самоослањање и кроз $е-
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фанзивно 'орицање вре$нос9и 6лиских веза, наHлашавајући
важнос9 независнос9и.

За9о осо6е о$6ацујућеH о6разаца имају веће само'ош9овање о$
'реоку'ираних и 6ојажљивих осо6а. С о6зиром на 9о $а су и 6оја-
жљиве и 'реоку'иране осо6е јако зависне о$ $руHих у 'оHле$у
Hрађења со'с9веноH самовре$новања, оне имају ниже само'ош-
9овање у о$носу на сиHурне и о$6ацујуће осо6е (Bylsma и сар.,
1997).

Резул9а9и овоH ис9раживања су у скла$у са налазима 'ре9хо$-
них ис9раживања (Bylsma и сар., 1997, Man, Hamid, 1998). 

ЗАКЉУЧАК Теорија 'ар9нерскоH афек9ивноH везивања несумњиво 'ружа ко-
рисни оквир за разумевање развоја само'ош9овања. 

Теорија 'ре9'ос9авља $а се о6расци афек9ивноH везивања раз-
вијају раније о$ феномена селфа (Bylsma и сар., 1997). Велики 6рој
лонHи9у$иналних ис9раживања о афек9ивном везивању 'о$-
ржава 'ре9'ос9авку $а ра$ни мо$ели 'ре$с9ављају 9рајни ка'и-
9ал осо6е. Ра$ни мо$ели 'ерзис9ирају кроз чи9ав живо9ни век,
укључујући о6ликовање свих наших о$раслих релација и 'овеза-
нос9 са 6ројним различи9им феноменима који временски у о$-
рас9ању нас9ају касније као ш9о је и само'ош9овање (Belsky,
Cassidy, 1994; Rothbard, Shaver, 1994 'рема Bylsma и сар., 1997).

Током анализе резул9а9а 'о9ре6но је има9и у ви$у о$ређена
оHраничења овоH ис9раживања. Поје$ина оHраничења се о$носе
на узорак, о$носно начин узорковања, величину и узрасну с9рук-
9уру узорка, 6роја ис'и9аника у 'оје$иним ка9еHоријама о6раза-
ца афек9ивне везанос9и. Такође, узорак чине с9у$ен9и, а 'оје-
$инци који с9у$ирају моHу 'о9ица9и из 'оро$ица H$е су ро$и-
9ељи о6разованији, 6ољеH ма9еријалноH с9а9уса или свеуку'но
$руHачијеH 'оHле$а на све9, ш9о све може у9ица9и на израженос9
и $ис9ри6уцију основних варија6ли ис9раживања, а $аље и на
$о6ијене резул9а9е у нашем ис9раживању. У 6у$ућим ис9ражи-
вањима 6ило 6и ин9ересан9но укључи9и као кон9ролне варија6-
ле ранија искус9ва у 'ар9нерским везама или 'ос9ојање ак9уел-
не 'ар9нерске везе.

До6ијени резул9а9и ис9раживања и$у у 'рилоH 'о9кре'љења
$оса$ашњих ис9раживачких сазнања у овој о6лас9и, која наHла-
шавају $а су је$ан о$ важних чинилаца развоја само'ош9овања
уну9рашњи ра$ни мо$ели везанос9и и 'ар9нерска афек9ивна ве-
занос9. 
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SUMMARY CONNECTION BETWEEN DIMENSIONS OF PARTNER AFFECTIVE 
ATTACHMENT AND THE GLOBAL SELF-ESTEEM 

The research refers to a possible link between the dimensions
ofpartneraffective attachment(avoidance and anxiety), operationali-
zed by questionnaire PAV, and the globalself-esteemmeasured by The
Rosenberg Self-Esteem Scale. Research was conductedon a sample
of120 studentsof the University ofНis.Results show the statistically si-
gnificant low negative correlation betweenglobalself-esteemanddi-
mension avoidance, and the statistically significant medium negative
correlation between globalself-esteem and dimension anxiety. The
results alsoshow that respondents withsecure attachment pattern
anddismissing pattern(positive inner working model ofself) have a hi-
gherdegree of globalself-esteem than respondents with disorganized
pattern and preoccupied pattern(negativeinner working model of-
self).

KEY WORDS: affect, self-esteem, affective attachment.


