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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ С ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ

КОРЕЛАТИ ОСЕЋАЈА ПОРОДИЧНЕ 
КОХЕРЕНТНОСТИ КОД АДОЛЕСЦЕНАТА

АПСТРАКТ. У раду сe испитује повезаност осећаја породичне кохерентности код
адолесцената са варијаблама, које су укључене у истраживање као из-
вори здравља (ресурси отпорности), а у складу са основним поставкама
салутогеног модела здравља Арона Антоновског. Циљ истраживања је
испитати повезаност осећаја породичне кохерентности код адолесце-
ната са: задовољством породицом (општим и глобалним), самопошто-
вањем, породичним материјалним стањем, образовним нивоом роди-
теља, успехом у досадашњем школовању, бројем чланова породице и
редоследом рођења. Узорак су чинили адолесценти оба пола, узраста
од 15 до 24 године (Н=360). У истраживању су коришћени: Упитник ос-
новних података, Скала за процену породичне кохерентности, Скала
породичне адаптације и Скала самопоштовања. Подаци су обрађени
корелационим анализом. Добијени резултати су показли да постоји
позитивна корелација осећаја породичне кохерентности код адолесце-
ната (у целини и по компонентама) са општим и глобалним задовољ-
ством породицом и самопоштовањем, као и повезаност по компонен-
тама са породичним материјалним стањем и школским, тј. академским
успехом. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: осећај породичне кохерентности, адолесценти, извори здравља, задо-
вољство породицом, самопоштовање.
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УВОД

Окосницу салуLо:ено: мо9ела з9равља Арона АнLоносвко: чини
осећај кохеренLносLи, као ценLрални ресур или извор з9равља.
Осећај кохеренLносLи АнLоновски (1987) смаLра консLрукLом ко-
ји се о9носи на Lо у коликој мери Dоје9инац схваLа свеL као ра-
зумљив, савла9ив и смисаон (МиLић, 1997). ПоменуLи консLрукL
АнLоновски Dримењује и на Dоро9ицу као сисLем, Dри чему је
фокус на Dоро9ичном живоLу, насDрам свеLа у целини (МиLић,
1997), Lј. на схваLању Dоро9ице као разумљиве, савла9иве и сми-
саоне. Поре9  ценLрално: изора з9равља, АнLоновски у  салуLо:е-
ном мо9елу з9равља износи и значај 9ру:их извoра з9равља и Lо:
:енерализованих и сDецифичних. При Lом изворе з9равља АнLо-
новски (1979) о9ређује као различиLе каракLерисLике Dоје9инца,
:руDе или сре9ине које Dомажу овла9авање Lензијом, која је иза-
звана различиLим сLресорима или служе за изJе:авање или суз-
Jијaње различиLих сLресора (Божин, 2003). Овим исLраживањем
су оJухваћени неки о9 :енерализованих (нDр. Dоро9ично маLе-
ријално сLање) и сDецифичних извора з9равља (нDр. самоDошLо-
вање).

У исLраживање су укључене и сле9еће варијаJле: и за9овољ-
сLво Dоро9ицом,  самоDошLовање, оJразовни ниво ро9иLеља, ма-
Lеријално сLање Dоро9ице, ре9осле9 рођења, Jрој чланова Dоро-
9ице и школски усDех, о9носно усDех на сLу9ијама. За9овољсLво
Dоро9ицом се о9носи на суJјекLивну Dроцену за9овољсLва Dоро-
9ицом о9 сLране њених чланова (Antonovsky & Sourani, 1988). Ис-
хо9 9еловања сLреса и ње:ово: Dревла9авања са:ле9ава се Dреко
а9аDLације Dоро9ице (Pittman & Lloyd, 1988 Dрема МиLић, 1997) и
оJухваLа све асDекLе Dоро9ично: живоLа (за9овољсLво самом Dо-
ро9ицом и о9носом Dоро9ице Dрема сре9ини). По мишљењу Ан-
Lоновско:, самоDошLовање је9ан о9 ресурса који :ра9и јак осећај
кохеренLносLи (Linström & Eriksson, 2006). СамоDошLовање изра-
жава :лоJално вре9новање сеJе (Rosenberg, 1965) Dре9сLавља
сLав Dрема самом сеJи, Lј. Dрема соDсLвеном ја, укључује само-
вре9новање, о9носно DозиLивно виђење соDсLвених мо:ућносLи
за суочавање са DроJлемима (То9оровић, 2005).

У важне ресурсе оLDорносLи АнLоновски уJраја маLеријалне
ресурсе и оJразовање, Lј. знање сLечено Dроцесом формално:
оJразовања. Ре9осле9 рођења је укључен у исLраживање зJо: са-
знања 9а у 9оминанLне живоLне релације, Dоре9 ро9иLељсLва,
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DарLнерских о9носа и о9носа са DријаLељима, сDа9ају и релације
са Jраћом и сесLрама (СLанојевић–СLефановић, 2008). Број члано-
ва у Dоро9ици укључен је у исLраживање зJо: значаја инLеракци-
је са Jраћом, сесLрама и ро9иLељима за развој осећаја кохеренL-
носLи (Sagy & Antonovsky, 2000) и Dо9ршке коју они Dружају
а9олесценLу. Школски усDех, о9носно усDех на сLу9ијама а9оле-
сценаLа је укључен у исLраживање зJо: Lо:а шLо се школски ус-
Dех може смаLраLи исхо9ом Dревла9авања и :енерализованим
ресурсом оLDорносLи који Dоје9инцу (ученику или сLу9енLу) Dо-
маже у Dревла9авњу сLресора који су у вези са учењем и школом
(Божин, 2003). 

  МЕТОДОЛОШКИ ДЕО

Најшире 9ефинисан Dре9меL исLраживања је DовезаносL осећаја
Dоро9ичне кохеренLносLи са неким изворима з9равља или ре-
сурсима оLDорносLи ко9 а9олесценаLа. ПроJлем исLраживања је
уLвр9иLи неке о9 корелаLа осећаја Dоро9ичне кохеренLносLи
ко9 а9олесценаLа. Циљ је Jио исDиLаLи DовезаносL осећаја Dоро-
9ичне кохеренLносLи ко9 а9олесценаLа са: за9овољсLвом Dоро-
9ицом (оDшLим и :лоJалним), самоDошLовањем, Dоро9ичним
маLеријалним сLањем, оJразовним нивоом ро9иLеља, ре9осле-
9ом рођења, Jројем чланова Dоро9ице и усDехом у  школовању.

ОDшLа хиDоLеза :ласи: DосLоји DовезаносL осећаја Dоро9ичне
кохеренLносLи са: за9овољсLвом Dоро9ицом (оDшLим и :лоJал-
ним), самоDошLовањем, Dоро9ичним маLеријалним сLањем,
оJразовним нивоом ро9иLеља, усDехом у школовању, Jројем
чланова Dоро9ице и ре9осле9ом рођења. На основу оDшLе хиDо-
Lезе формулисано су и чеLири сDецифичне  хиDоLезе. Све хиDо-
Lезе су LесLиране корелационом анализом (Пирсонов коефици-
јенL корелације).

Прва хиDоLеза :ласи: а9олесценLи који су за9овољнији својом
Dоро9ицом имају јачи осећај Dоро9ичне кохеренLносLи. ХиDоLе-
за је формулисана на основу схваLања АнLоновско: 9а јачина осе-
ћаја Dоро9ичне кохеренLносLи заузима ценLрално месLо у Dре-
вла9авању Lензије унуLар Dоро9ице и 9а је важан ресурс за усDе-
шно суочавање са сLресорима. Осећај Dоро9ичне кохеренLносLи
Dовезан је са а9аDLацијом, Dри чему се а9аDLација о9носи на уну-
LраDоро9ично за9овољсLво и за9овољсLво Dоро9ицом (Antonov-
ski & Sourani, 1988). РезулLаLи исLраживања Dоказују и 9а DосLоји
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DовезаносL осећаја кохеренLносLи и за9овољсLва Dоро9ицом
(МиLић, 1997; Antonovski & Sourani, 1988), заLим 9а Dоје9инци који
имају 9оJре о9носе у Dоро9ици имају јачи осећај кохеренLносLи
(Antonovski & Sourani, 1988), као и 9а је осећај кохеренLносLи Dове-
зан са Dовољнијим оцењивањем функционисања своје Dоро9ице
(Makowska & Makowiec–Dabrowska, 1997) и аLмосфером у Dоро-
9ичном окружењу (Margalit,  Raviv & Ankoneena,  1992).

Дру:а хиDоLеза :ласи: а9олесценLи са већим самоDошLовањем
имају јачи осећај Dоро9ичне кохеренLносLи. ХиDоLеза је форму-
лисана на основу сазнања 9а у важне изворе з9равља или ресуре
оLDорноси АнLоновски уJраја самоDошLовање (Linström & Eriks-
son, 2006), које је важно у очувању менLално: з9равља, с кључном
уло:ом у развојном Dроцесу а9олесценаLа (Harter, 1983, Dрема
Анђелковић, 2008). СамDошLовање 9елује као Dсихолошки имуни
сисLем, који шLиLи менLално з9равље Dоје9инца (Cheng & Furn-
ham, 2003) и смаLра се важним ресурсом за суочавање са сLресом
(ЗоLовић, 2004; Baumeister, Tice & Hutton 1989). ОсоJе са високим
самоDошLовањем више верују соDсLвеним сDосоJносLима (Luh-
tanen & Crocker, 1992; ТреJјешанин, 2001), о9ликује их оDLимизам
и сиLуације Dроцењују као мање сLресне и у:рожавајуће Dо соD-
сLвено з9равље и оDсLанак. Високо самоDошLовање је и је9ан о9
најJољих ин9икаLора сLаJилно: менLално: з9равља Dоје9инца
(То9оровић, 2002), Dовезано је и са осећањем конLроле на9 соDс-
Lвеном су9Jином и сLеDеном у ком Dоје9инац верује 9а је зна-
чајан и вре9ан (Coopersmith, 1967; КаDор–СLануловић, 1988). На
основу наве9ено:, као и на основу резулLаLа исLраживања у који-
ма је 9оJијена DозиLивна DовезаносL осећаја кохеренLносLи и са-
моDошLовања (Павићевић и Минић, 2011ц; Минић и СLефано-
вић–СLанојевић, 2011; Минић и сар. 2011J; 2011ц; Minić, Pavićević,
Ranđelović i Mušikić, 2011в; Минић и сара9ници, 2010а; Минић,
2009), форумлисана је 9ру:а хиDоLеза.

Трећа хиDоLеза :ласи: а�олесцен�и �оље@ ?оро�ично@ ма�еријал-
но@ с�ања и а�олесцен�и чији су ро�и�ељи више@ о�разовно@ нивоа
имају јачи осећај ?оро�ичне кохерен�нос�и. ХиDоLеза је формулиса-
на на основу сушLине салуLо:ено: мо9ела з9равља АнLоновско:,
Dо коме су маLеријално сLање и оJразовање основни :енерализо-
вани ресурси оLDорносLи или извори з9равља. ОJразовање оJа
ро9иLеља и маLеријални сLаLус Dоро9ице су о9 велико: значаја у
формирању јачине осећаја кохеренLносLи ко9 а9олесценаLа. На-
име, а9олесценLи чији ро9иLељи имају веће оJразовање (виши
оJразовни ниво) и који DоLичу из Dоро9ица с Jољим маLеријал-
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ним сLаLусом имају јачи осећај кохеренLносLи и оJраLно. Наиме,
а9олесценLи из Dоро9ица са нижим социоекономским сLаLусом
изложени су већем живоLном сLресу о9 а9олесценаLа из Dоро9и-
ца са вишим социоекономским сLаLусом (Божин, 2003). У неким
ранијим исLраживања (Минић и сара9ници, 2010а) 9оJијена је
сLаLисLички значајна разлика осећаја кохеренLносLи у о9носу на
оJразовни ниво очева а9олесценаLа, као и DозиLивна DовезаносL
осећаја кохеренLносLи са оJразовним нивоом мајки ко9 а9олес-
ценLкиња (Минић, 2011). Такође, резулLаLи неких ранијих исLра-
живања Dоказују 9а DосLоји DозиLивна DовезаносL маLеријално:
сLања а9олесценаLа и осећаја кохеренLносLи (Минић и СLефано-
вић–СLанојевић, 2011; Павићевић и Минић, 2011ц; Минић и са-
ра9ници, 2011J; 2010а; 2009; Минић, 2009), као и разлике у инLен-
зиLеLу осећаја кохеренLносLи у о9носу на оJразовни ниво очева
а9олесценаLа (Павићевић и Минић, 2011ц) и DозиLивна Dовеза-
носL са оJразовним нивоом мајки (Минић, 2011).

ЧеLврLа хиDоLеза :ласи: DосLоји DозиLивна DовезаносL осећаја
Dоро9ичне кохеренLносLи са: самоDроценом усDешносLи у 9оса-
9ашњем школовању, Jројем чланова Dоро9ице и ре9осле9ом ро-
ђења а9олесценаLа. Такође, Dриликом формулисања хиDоLезе
руково9или смо се значајем који Са:иева и АнLоновска (2000)
Dри9ају Jроју чланова у Dоро9ици а9олесценаLа, смаLрајући чла-
нове Dоро9ице важним извором Dо9ршке а9олесценLима. Тако-
ђе, резулLаLи исLраживања Dоказују 9а Jраћа и сесLре Dре9сLа-
вљају конLинуирану мрежу социјалне мреже и важан су извор
у9оJносLи и Dо9ршке (Eriksen & Gerstel, 2002 prema Voorpostel,
Lippe, Dykstra & Flap, 2007). Ка9а је у DиLању школски усDех и осе-
ћај кохеренLносLи, исLраживања су Dоказала 9а усDешни учени-
ци имају јачи осећај кохеренLносLи у о9носу на неусDешне или
мање усDешне ученике (Margalit & Idan, 2011). РезулLаLи исLра-
живања Dоказују 9а је осећај кохеренLносLи израженији ко9
Dрворођене 9еце у Dоро9ици (Минић и сара9ници, 2010а), као и
9а Dрворођена 9еца заузимају DосеJну Dозицију у сваком Dоро-
9ичном сисLему, 9а су чесLо DаренLификована, о9носно Dреузи-
мају је9ним 9елом уло:у својих ро9иLиља (Burnham, 1988), си-
:урнија су у сеJе и своје сDосоJносLи. На основу наве9ено:, као и
на основу сазнања о значају ре9осле9а рођења, Lзв. сиJлин: Dо-
зиције, за развој Dоје9инца и функционисање Dоро9ице форму-
лисана је чеLврLа хиDоLеза.

Као условно зависна варијаJла LреLиран је осећај Dоро9ичне
кохеренLносLи који се оDерационализује скором на Скали за
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Dроцену Dоро9ичне кохеренLносLи (F-SOC, The Family Sense of
Coherence Scale, Antonovsky & Sourani, 1988). Скалом се  о9ређује
9а ли су за исDиLаника Dоро9ични живоL и Dоро9ица разумљи-
ви, савла9иви и смисаони (Antonovsky & Sourani, 1988). Скала са-
9ржи 26 сLавки, :9е исDиLаници на скали о9 је9ан 9о се9ам о9:о-
варају Dроценом између 9ве крајносLи, Dри чему су 9аLа значења
је9ан и се9ам. СLавке у оквиру скале расDоређене су у Lри суJска-
ле којима се о9ређују комDоненLе осећаја Dоро9ичне кохеренL-
носLи: разумљивосL, савла9ивосL и смисаоносL. УкуDно 14 сLав-
ки Dриликом скоровања LреJа реко9ираLи (и Lо сLавке: 1, 3, 5, 6, 9,
10, 13, 15, 18, 21, 22, 24, 25 и 26). Теоријски расDон скорова на укуD-
ној скали је о9 26 9о 182, на суJскали разумљивосL: о9 8 9о 56, на
суJскалама савла9ивосL и смисаоносL о9 9 9о 63). Скала је Dриме-
њен на нашој DоDулацији и 9оJрих је меLријских каракLерисLика
(МиLић, 1997). У овом исLраживању Dоуз9аносL изражена Крон-
Jах Алфа коефицијенLом износи .85.

У исLраживању су као условно независне варијаJле LреLиране:
за9овољсLво Dоро9ицом (оDерационализује се скором на Скали
Dоро9ичне а9аDLације), самоDошLовање (оDерационализује се
скором на Скали самоDошLовања), Dоро9ично маLеријално сLа-
ње (суJјекLивна Dроцена исDиLаника о маLеријалном сLању Dо-
ро9ицe), оJразовни ниво ро9иLеља (DосLи:нуLи оJразовни ниво
мајке и оца а9олесценаLа 9о LренуLка исDиLивања), школски ус-
Dех или усDех на сLу9ијама, (самоDроцена усDешносLи у 9оса9а-
шњем школовању), Jрој чланова Dоро9ице и ре9осле9 рођења
а9олесценLа. За DрикуDљање Dо9аLака о маLеријалном сLању Dо-
ро9ице, оJразовним нивоу ро9иLеља, Jроју чланова Dоро9ице,
ре9осле9у рођења, и самоDроцени усDешносLи у 9оса9ашњем
школовању консLруисан је УDиLник основних Dо9аLака.

Скала Dоро9ичне а9аDLације (FAS, Family Adaptation Scale, An-
tonovsky & Sourani, 1988), мери Dоро9ичну а9аDLираносL, изра-
жену Dреко за9овољсLва Dоро9ицом. ИсDиLаници Dроцењују ко-
лико су за9овољни својом уклоDљеношћу у сре9ину и за9овољс-
Lво самом Dоро9ицом независно о9 оJјекLивних DоказаLеља
DрисуLносLи о9ређених Dонашања (Маринковић, 2009). Скала се
сасLоји из 10 DиLања и мери за9овољсLво Dоро9ицом (за9овољс-
Lво самом Dоро9ицом, о9носима унуLар Dоро9ице и о9носом Dо-
ро9ице Dрема сре9ини). ИсDиLаници о9:оварају Dроценом на
скали о9 је9ан 9о се9ам, :9е је 1) нисам за9овољан/за9овољна, а
7) DоLDуно сам за9овољан/за9овољна, а укуDан скор се рачуна
као зJир свих сLавки, Lј. зJри 10 или 11 сLавки. СLака 11. има
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функцију конLроле DосвећеносLи исDиLаника о9:оварању на це-
локуDну скалу и о9:овор на ње:а се конверLује, како Jи се изJе:ао
хало-ефекаL (ова сLавка Dружа мо:ућносL Dроцене :лоJално: за-
9овољсLва Dоро9ицом). Неки исLраживачи не рачунају Lвр9њу
11 у оквиру Скале Dоро9ичне а9DаLације (Маринковић, 2009), јер
она има функцију 9а исконLролише DосвећеносL исDиLаника о9-
:оварању на DреLхо9на DиLања у оквиру скале. Такође, сLавка 11
не Dоказује висок сLеDен корелације са осLалим сLавкама (Ма-
ринковић, 2009). Ниске корелације су 9оJијене и у овом исLражи-
вању (и крећу се о9 р = .180, D < 0.01 9о р = .263, D < 0.01), 9ок су ко-
релације DреосLалих 9есеL сLавки сре9ње: или високо: инLензи-
LеLа (крећу се у расDону о9 р = .410 D < 0,01 9о р =. 646; D < 0,01),
сLо:а су скорови на је9анаесLој сLавци рачунаLи DосеJно. СLавке
1.,4., 5., 7., и 10. мере за9овољсLво самом Dоро9ицом и о9носима
унуLар  Dоро9ице, а сLавке 8. и 9. мере о9нос Dоро9ице Dрема сре-
9ини, а DреосLале Lри сLавке су мање сDецифичне и Dокривају
за9овољсLво самом Dоро9ицом, о9носима унуLар и о9нос Dоро-
9ице Dрема сре9ини (Antonovsky & Sourani, 1988). Теоријски рас-
Dон скорова креће се о9 10 9о 70, Dри чему већи резулLаL :овори
у Dрило: веће: за9овољсLва Dоро9ицом. Скала је Dримењивана
на нашој DоDулацији (МиLић, 1997; Минић и сар. 2010J; Павиће-
вић и Минић, 2011; Минић, 2012) и 9оJре је Dоуз9аносLи. Поуз9а-
носL скале на узорку сLу9енаLа у исLраживању Минићеве (2012)
и Маринковићеве (2009), изражена КронJах Алфа коефицијен-
Lом, износи .90. У овом исLраживању Dоуз9аносL изражена Крон-
Jах Алфа коефицијенLом износи .85.

Скала самоDошLовања се корисLи за Dроцену :енерално: само-
DошLовања (S-E, The Self- Esteem Scale, Rosenberg, 1965), са9ржи 10
Lвр9њи, о9 којих је DеL Lвр9њи формулисано у DозиLивном, а DеL
у не:аLивном смеру (Dриликом саJирања сLавке Dо9 ре9ним
Jројем 2.,3.,4.,6. и 9. LреJа реко9ираLи). УкуDан скор се рачуна као
зJир свих сLавки и креће се у расDону о9 9есеL 9о 50, Dри чему ви-
ши резулLаL означава и веће самоDошLовање исDиLаника. Ме-
Lријске каракLерисLике скале су 9оJре и више DуLа су Dроверава-
не (КронJах Алфа коефицијенL за различиLе узорке износи из-
међу .77 и .88). У исLраживању на узорку сLу9енаLа Dоуз9аносL
скале (изражена КронJах Алфа коефицијенLом) је износила .79. и
.78 (Минић, 2012; Минић и сар. 2010а). Најчешћи је инсLруменL за
Dроцену самоDошLовања, краLка и разумљива скала Dрила:ође-
на нашој DоDулацији (То9оровић, 2005). У овом исLраживању Dо-
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уз9аносL Скале самоDошLовања  изражен КронJах Алфа коефи-
цијенLом износи .78.

Узорак исLрживања су чинили а9олесценLи (Н=360) сLаросLи
о9 15. 9о 24. :о9ине живоLа, Lј. а9олесценLи који  DриDа9ају DоL-
Dерио9има сре9ње (о9 15. 9o 19. :9ине) и касне или Dозне а9олeс-
ценције (о9 20. 9o 24. :о9ине) а9олесценције. Сви а9олесценLи
оJухваћени исLраживањем су незаDослени, у Dроцесу су фор-
мално: оJразовања (сре9њошколци или сLу9енLи) и живе са оJа
ро9иLеља. Највећи DроценаL њих своје Dоро9ично маLеријално
сLање Dроцењује као Dросечно (45,3%), а најмањи DроценаL као
изузеLно лоше (3,1%). Ка9 је реч о усDеху највећи DроценаL сма-
Lра 9а је у свом 9оса9ашњем школовању DосLи:ло Dросечан ус-
Dех (47,2%), а најмањи DроценаL је оних који смаLрају 9а су веома
неусDешни (0.3%). Највећи DроценаL а9олеценаLа је 9ру:орођено
9еLе (42,2%), најмањи DроценаL је DеLорођене или вишерођене
9еце у својој Dоро9ици (0,8%). У чеLворочланим Dоро9ицма живи
највећи DроценаL а9олесценаLа (45,3%), 9ок је најмањи DроценаL
оних из 9евеLочланих и 9ванаесLочланих Dоро9ица (0,3%).

РЕЗУЛТАТИ  ИСТРАЖИВАЊА 

У ТаJели 1. и 2. Dриказани су резулLаLи корелационе анализе
осећаја Dоро9ичне кохеренLносLи (у целини и Dо комDоненLама)
и варијаJли ко9 којих је 9оJијена сLаLисLички значајна Dовеза-
носL. 

** корелација значајна на нивоу 0.01 

OСЕЋАЈ ПОРОДИЧНЕ КОХЕРЕНТНОСТИ

ОПШТЕ ЗАДОВОЉСТВО ПОРОДИЦОМ .617**

ГЛОБАЛНО ЗАДОВОЉСТВО ПОРОДИЦОМ  .373**

 САМОПОШТОВАЊЕ .375**

ТАБЕЛА 1: КОРЕЛАТИ ОСЕЋАЈА ПОРОДИЧНЕ КОХЕРЕНТНОСТИ 
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На основу резулLаLа Dриказаних у ТаJели 1, може се закључи-
Lи 9а DосLоји висока DозиLивна DовезаносL осећаја Dоро9ичне
кохеренLносLи са оDшLим за9овољсLвом Dоро9ицом, ниска са
:лоJалним за9овољсLвом Dоро9ицом и самоDошLовањем.

** корелација значајна на нивоу 0.01
*корелација значајна на нивоу 0.05

На основу резулLаLа Dриказаних у ТаJели 2., може се закључи-
Lи 9а DосLоји DозиLивна DовезаносL оDшLе: и :лоJално: за9о-
вољсLва Dоро9ицом и самоDошLовања са све Lри комDоненеLе
осећаја Dоро9ичне кохеренLносLи: разумљивошћу, савла9иво-
шћу и смисаоношћу. ПозиLивна DовезаносL 9оJијена је и између
Dоро9ично: маLеријално: сLања и комDоненLе савла9ивосLи,
као и усDеха у 9оса9ашњем школовању и комDоненLе разумљи-
восLи. Није 9оJијена сLаLисLички значајна DовезаносL осећаја
Dоро9ичне кохеренLносLи (ни у целини ни Dо комDоненLама) са
оJразовним нивоом ро9иLеља, ре9осле9ом рођења и Jројем чла-
нова Dоро9ице.

РАЗУМЉИВОСТ САВЛАДИВОСТ СМИСАОНОСТ

ОПШТЕ ЗАДОВОЉСТВО 
ПОРОДИЦОМ

.558** .527** .539**

ГЛОБАЛНО ЗАДОВОЉСТВО 
ПОРОДИЦОМ

.277** .323** .386**

САМОПОШТОВАЊЕ .287** .367** .335**

ПОРОДИЧНО МАТЕРИЈАЛНО 
СТАЊЕ

– .107* –

УСПЕХ У ДОСАДАШЊЕМ 
ШКОЛОВАЊУ

120* – –

ТАБЕЛА 2: КОРЕЛАТИ КОМПОНЕНТИ ОСЕЋАЈА ПОРОДИЧНЕ КОХЕРЕНТНОСТИ
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АНАЛИЗА И ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА 

РезулLаLи корелационе анализе су Dоказали 9а су за а9олесцен-
Lе, који су за9овољнији својим Dоро9ицама (оDшLе и :лоJално) и
већим самоDошLовањем, Dоро9ични живоL и Dоро9ица разум-
љивији, савла9ивији и смисленији. На основу резулLаLа може се
закључиLи и 9а су за а9олесценеLе са Jољим Dоро9ичним маLе-
ријалним сLањем Dоро9ица и Dоро9ични живоL савла9ивији, а за
оне са Jољим усDехом у 9оса9ашњем школовању Dоро9ица и Dо-
ро9ични живоL су разумљивији. На основу 9оJијених резулLаLа,
у DоLDуносLи су DоLврђене Dрва и 9ру:а хиDоLеза које су и фор-
мулисане на основу Lеорије АнLоновско: и резулLаLа ранијих ис-
Lраживања, а у којима се је 9оJијено 9а су за9овољсLво самом Dо-
ро9ицом, о9носима унуLар Dоро9ице и о9носом Dоро9ице Dрема
сре9ини (као DоказаLељима њене а9аDLираносLи) и неки сDеци-
фични извори зравља (као шLо је самоDошLовање) Dовезани са
осећајем Dоро9ичне кохеренLнсоLи. Имајући у ви9у 9а осећај Dо-
ро9ичне кохеренLносLи Dре9сLавља укуDан о9нос који Dоје9и-
нац има Dрема својој Dоро9ици, DозиLивна DовезаносL са варија-
Jлом која чине саму сушLину Dоро9ице и њено: оDLимално:
функционисања је очекивана.

Ширу анализу захLевају резулLаLи исLраживања који Dоказују
9а не DосLоји сLаLисLички значајна DовезаносL осећаја кохеренL-
носLи у целини са оJразовним нивоом ро9иLеља а9олесценаLа
(Dоје9иначно за оца и мајку) и са Dоро9ичним маLеријалним сLа-
њем.  Имајући у ви9у 9а је хиDоLеза је9ним 9елом формулисана
на основу исLраживања осећаја кохеренLносLи Dоје9инца (9ефи-
нисано: као виђење свеLа као разумљиво:, савла9иво: и смисао-
но:), 9оJијени резулLаLи и9у у Dрило: схваLању Са:ијеве и АнLо-
новско: (1992) 9а осећај Dоро9ичне кохеренLносLи није исLо шLо
и осећај кохеренLносLи и 9а се не може :овориLи о DоLDуној је9-
накосLи осећаја кохеренLносLи и осећаја Dоро9ичне кохеренL-
носLи, већ само о анало:ији. ПосLавља се DиLање: зашLо није 9о-
Jијена DовезаносL осећаја Dоро9ичне кохеренLносLи а9олесце-
наLа и оJразовно: нивоа ро9иLеља, иако резулLаLи неких
ранијих исLраживања на нашој DоDулацији Dоказују 9а DосLоји
DозиLивна DовезаносL или разлике у инLензиLеLу осећаја кохе-
ренLосLи Dоје9инца у о9носу на оJразовни ниво ро9иLеља и Dо-
ро9ично маLеријално сLање. РезулLаL уDућује на закључак 9а
укуDан о9нос који Dоје9инац има Dрема својој Dоро9ици није Dо-
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везан са оJразовним нивоом ро9иLеља (оца и мајке Dоје9инач-
но).

Ка9а је у DиLању DовезаносL осећаја Dоро9ичне кохеренLносLи
са самоDроценом усDешносLи у 9оса9ашњем школовању, Jројем
чланова Dоро9ице  и ре9осле9ом рођења а9олесценаLа, резулLа-
Lи омо:ућују 9елимичну DоLвр9у чеLврLе хиDоLезе. Наиме хиDо-
Lеза је DоLврђена у оном 9елу у ком DосLоји DовезаносL осећаја
Dоро9ичне кохеренLносLи са самоDроценом усDешносLи а9олес-
ценаLа у 9оса9ашњем школовању, шLо је у скла9у са DреLхо9ним
исLраживањем (Margalit & Idan, 2011). МеђуLим, није 9оJијена
сLаLисLички значајна DовезаносL осећаја Dоро9ичне кохеренL-
носLи са ре9осле9ом рођења а9олесценаLа и Jројем чланова Dо-
ро9ице. Мо:уће оJјашњење ово: резулLаLа можемо Dронаћи у из-
раженој JорJи а9олесценаLа за сеDарацију и ин9иви9уализацију
(Ainsworth, 1989), инLензивнијем о9носу са вршњацима, уз кри-
Lички осврL Dрема ро9иLељима и околини. Такође, 9оJијени ре-
зулLаL можемо разумеLи и кроз рефлексивно мишљење, које Dо-
маже а9олесценLима 9а 9оJијају нове информације о свом ми-
шљењу, осећањима, моLивима Dонашања, увиђајући 9а је месLо
сазнања о сеJи у њима, а не у 9ру:има (Lacković–Grgin, 1994), о9-
носно у члановима Dоро9ице.

ЗАКЉУЧАК РезулLаLи 9оJијени у овом исLраживању у су скла9у са већином
хиDоLеза, Lеоријском основом и резулLаLима неких ранијих ис-
Lраживања. РезулLаLи уDућују на закључак 9а јачи осећај Dоро-
9ичне кохеренLносLи имају а9олесценLи који су за9овољнији
својом Dоро9ицом (оDшLе и :лоJално), они који имају веће само-
DошLовање, Jоље Dоро9ично маLеријално сLање и а9олесценLи
који су усDешнији у свом 9оса9ашњем школовању. УкуDан о9нос
који а9олесценLи имају Dрема својој Dоро9ици није Dовезан са
оJразовним нивоом њиховим ро9иLеља, ре9осле9ом рођења и
Jројем чланова Dоро9ице. Приказаним исLраживањем су оJухва-
ћени смо неки о9 извора з9равља (ресурса оLDорносLи) а9олес-
ценаLа у оквиру салуLо:ено: мо9ела АнLоновско:, сLо:а LреJа на-
сLавиLи исLраживање и Lра:аLи и за 9ру:им изворима з9равља
који су у корелацији са осећајем Dоро9ичне кохеренLосLи.
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SUMMARY CORRELATIONS  OF SENSE OF FAMILY COHERENCE  IN ADOLESCENTS

Theoretical basis of the paper is a salutogenetic model of Aron
Antonovski`s model and belief that apart from the sense of coher-
ence and  sense of family coherence , as central sources of health,
generalized and specific health sources are also important. The
mentioned health sources Antonovski determines as different char-
acteristics of an  individual, group or environment which help
mastering tension, which is caused by different stressors or serve for
avoiding or supress different stressors. The paper examines corela-
tion of the sense of family coherence in adolescents with some
variables which are included in the research as health sources
(resistance sources). The aim of research was to examine the sense of
family coherence in adolescents with: satisfaction with family
(generally and globally), self-respect, family financial situation,
educational level of their parents, success in education so far,
number of family members and birth order. The sample consisted of
adolescents of both sexes, aged 15 to 24  (Н=360).  Questionnaire of
basic data, Scale for estimation of family coherence, Scale of family
adaptation and Scale of self-respect are used for the research purpos-
es. The data was processed by correlative analysis. 

Results obtained showed that there is a positive correlation of
sense of family coherence in adolescents (both as a whole and as
components) with general and global satisfaction with family and
self-respect, as well as correlation of components with family finan-
cial situation and school/academic success. Results obtained point to
the conclusion that stronger feeling of family coherence is found in
adolescents who are more satisfied with their families (generally and
globally), those who posess higher self-respect, have better family
financial situation and adolescents who have been more successful in
their education. Total attitude of the adolescents towards their fami-
lies is not in connection with the level of their parents education,
order of birth or with the number of family members. Results
obtained are in accordance with the majority of hypothesis, theoret-
rical basis of the paper and the results of previous reserches.

KEY WORDS: sense of family coherence, adolescents, sources of health, satisfaction
with family, self-respect


