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САЖЕТАК. У раду је разматран допринос који васпитна атмосфера у породици
има на развој етноцентризма адолесцената. У истраживању је учество-
вало 345 испитаника са Косова и Метохије српске националности. За
прикупљање података су коришћени следећи инструменти: Скала за
процену васпитних ставова родитеља (Коџопељић, 2009) и Скала за
процену етноцентризма (Шрам, 2010). Резултати истраживања пока-
зују да адолесценти испољавају највиши степен националне хомогени-
зације, а да је према њиховој проценидоминантан васпитни став њихо-
вих родитеља хладно-ограничавајући. Корелационом анализом је
утврђена највећа повезаност (р=0. 35) између ограничавајућег васпи-
тања оца и националне супериорности и пристрасности, као и нацио-
налне искључивости и предрасуда. С друге стране, највећа повезаност
(р=0. 37) је утврђена између хладног васпитања мајке и националне хо-
могенизације, као и између ограничавајућег васпитања мајке и нацио-

1 miljanapavicevic@yahoo. com
2 dspetrov@f.bg.ac.rs
3 Ра9 је 9ео DројекLа „И9енLификација, мерење и развој ко:ниLивних и емоционалних комDе-

Lенција важних 9рушLву оријенLисаном на евроDске инLе:рације”, Jрој 179018, који Dо9ржава
МинисLарсLво науке РеDуJлике СрJије.

Ра9 је Dримљен 18. јануара 2016, а Dрихваћен за оJјављивање на сасLанку Ре9акције ЗJорника
о9ржаном 1. аDрила 2016.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVI (1)/2016

376 МИЉАНА С. ПАВИЋЕВИЋ, ДАНИЈЕЛА С. ПЕТРОВИЋ

налне искључивости и предрасуда. Такође, корелације средњег интен-
зитета (од р=0. 30 до р=0. 49) постоје између хладног васпитања мајке и
националне искључивости и предрасуда (р=0. 30); попустљивог васпи-
тања мајке и националне хомогенизације (р=0. 35); ограничавајућег
васпитања мајке и националне супериорности и пристрасности (р=0.
35). Поред тога, регресионом анализом је утврђено да су васпитни ста-
вови мајке значајни предиктори сва четири аспекта етноцентризма,
док је васпитни став оца значајан предиктор само једног аспекта етно-
центризма и то националне супериорности и пристрасности.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: васпитни ставови, етноцентризам, родитељи, адолесценти.

УВОД

ВАСПИТНИ СТАВОВИ РОДИТЕЉА

ИсLраживање васDиLних сLавова ро9иLеља Dочела су Lри9есеLих
:о9ина ХХ века у Сје9ињеним Америчким Државама (МаLејевић,
2007). Прву Dо9елу васDиLних сLавова извршио је Канер (Dрема
Пиорковска ПеLровић, 1991) који је из9војио чеLири врсLе сLаво-
ва ро9иLеља: DрихваLање и љуJав, јавно о9Jацивање, DреLеране
захLеве и DреLерану Jри:у. НешLо касније, Lоком Dе9есеLих :о-
9ина ХХ века, Рое и Си:елман (Dрема Пиорковска ПеLровић, 1991)
Dре9лажу мо9ел васDиLних сLавова ро9иLеља који укључује 9ва
Dола – LоDао и хла9ан о9нос ро9иLеља Dрема 9еци. ТоDао о9нос
ро9иLеља о9ражава се кроз DрихваLање, са мање или више љуJа-
ви у зависносLи о9 расDоложења ро9иLеља, а хла9ан о9нос ро9и-
Lеља је Dовезан са сLавом изJе:авања 9еLеLа кроз о9Jацивање
или занемаривање (МаLејевић, 2007). ОJе врсLе о9носа, и LоDао и
хла9ан, о:ле9ају се у сLаву емоционалне усре9сређеносLи на
9еLе на 9ва начина: DреLераним захLевима или DреLераном за-
шLиLом. 

У ра9овима већине наших исLраживача (на Dример, Генц, 1994;
Михић и сар., 2006; КоџоDељић и сар., 2008) Dревасхо9но се кори-
сLи Шеферов 9во9имензионални мо9ел васDиLних сLавова ро9и-
Lеља, о9носно ревизија ово: мо9ела о9 сLране Баумрин9ове
(Лацковић Гр:ин, 2006). У свом 9во9имензиналном мо9елу Ше-
фер DреLDосLавља DосLојање 9ве 9имензије: афекLивне и кон-
Lролне. АфекLивна 9имензија Dре9сLавља емоционални о9нос
ро9иLеља Dрема 9еLеLу и има 9ва ексLремна Dола: LоDло и хла9-
но васDиLање. КонLролна 9имензија Dоказује 9озвољену Dсихич-
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ку и физичку слоJо9у и самосLалносL 9еLеLа и она Lакође има
9ва Dола: DоDусLљиво и о:раничавајуће васDиLање (Schaefer,
1959, Dрема Пиорковска ПеLровић, 1991; МаLејевић, 2007). КомJи-
нацијом ових ексLремних Lачака или Dолова 9веју 9имензија 9о-
Jијају се чеLири различиLа васDиLна сLава ро9иLеља: LоDло-Dо-
DусLљив, хла9но-DоDусLљив, LоDло-о:раничавајући и хла9но-
о:раничавајући васDиLни сLав. 

Ро9иLељ чији је васDиLни сLав 9оминаLно LоDло-DоDусLљив,
емоLивно је Jлизак са својим 9еLеLом, Dоказује DрихваLање и Dо-
зиLивне емоције. ДеLе је у Lаквој аLмосфери си:урно уро9иLељс-
ку љуJав и Dо9ршку, али није DрезашLићено. У комJинацији са
LоDлим васDиLањем, DоDусLљивосL не мора 9а значи неDосLоја-
ње Dравила, већ њихово Dрила:ођавање личносLи и DоLреJама
9еLеLа (КоџоDељић, 2009). ШLо је 9еLе сLарије, Lо му се 9оDушLа
већа слоJо9а и Dо9сLиче ње:ово осамосLаљивање. 

Ко9 LоDло-о:раничавајуће: васDиLно: сLава ро9иLеља има
елеменаLа DрезашLићеносLи 9еLеLа. МеђуLим, 9еLе је окружено
LоDлином, Dа јасно DосLављање :раница и Dравила Dонашања
није усмерено на осујећивање 9еLеLових основних DоLреJа, Dо-
сеJно уколико се са о9расLањем манифесLације о:раничавања
а9екваLно мо9ификују (КоџоDељић, 2009). 

За ро9иLеље које каракLерише хла9но-DоDусLљиви васDиLни
сLав у о9носу Dрема 9еци се каже 9а их о9ликује оDшLа неJри:а
за 9еLе, Dрема 9еLеLу се Dонашају хла9но и о9Jојно и не излазе у
сусреL 9еLеLовим DоLреJама (МаLејевић, 2007). ПоDусLљивосL у
комJинацији са хла9ноћом означава неDосLојање јасних Dрави-
ла Dонашања. 

Хла9но-о:раничавајући васDиLни сLав ро9иLеља о9ликује
реLко исDољавање љуJави, 9исLанциран и хла9ан о9нос Dрема
9еLеLу. Правила се ри:и9но DосLављају, а њихово неDошLовање
ошLро се санкционише. Физичка и Dсихичка слоJо9а 9еLеLа је
сDуLана на различиLе начине (МаLејевић, 2007). 

ЕТНОЦЕНТРИЗАМ

ГоLово 9а нема 9ефиниције еLноценLризма, а 9а у њој нису на-
:лашена веровања и сLавови о суDериорносLи власLиLе на9 9ру-
:им националним или еLничким :руDама (ШиJер, 1998). Осим
осећаја националне суDериорносLи, као комDоненLе еLноцен-
Lризма Сумнер (2002, Dрема Шрам, 2010) наво9и DосLојање сна-
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жне националне :руDне кохезије и DриврженосLи и DоLреJе за
о9Jраном инLереса власLиLе :руDе насуDроL инLересима члано-
ва сDољашних :руDа. Како :руDна кохезија Dо9разумева снажну
везаносL чланова :руDе, ло:ично је 9а концеDL еLноценLризма
нужно имDлицира DосLојање еLничке или националне афекLив-
не везаносLи, а не само DерцеDцију или осећај суDериорносLи. 

Шрам (2002) смаLра 9а је Lешко DреLDосLавиLи 9а је еLноцен-
Lризам конLинуирана варијаJла на којој је9ан ексLрем означава
националну искључивосL, а 9ру:и националну не:ацију, о9но-
сно 9а не DосLоје релаLивно независне 9имензије еLноценLри-
зма. Овај ауLор је Dошао о9 DреLDосLавке 9а је еLноценLризам ви-
ше9имензионални консLрукL који се сасLоји о9 афекLивне,
ко:ниLивне и Jихејвиоралне комDоненLе. Према Шраму (2010)
еLноценLризам је сасLав релаLивно Dовезаних сLавова и верова-
ња који на афекLивном нивоу указују на снажну националну ве-
заносL и сDремносL на саможрLвовање за националне инLересе;
на ко:ниLивном нивоу указују на DерцеDцију DоLреJе за нацио-
налном хомо:енизацијом, на DрисуLносL националне суDериор-
носLи и Dре9расу9а; на Jихејвиоралном нивоу указује на DрисуL-
носL искључивосLи, неDоверења и DрисLрасносLи у социјалним
инLереLничким Lрансакцијама. 

За еLноценLризам је каракLерисLична DрисуLносL различиLих
оJлика о9JрамJених механизама, DрисуLносL имDлициLно: или
ексDлициLно: сLраха, неси:урносLи, ауLориLарносLи, конфор-
мизма, Lе 9еDресивних, анксиозних и а:ресивних реакција
(Eckhardt 1991; Момировић, 1989; Шрам. 2003; Wolf, Dрема Шрам
2004). 

ПосLоје 9ва 9оминанLна оJјашњења DосLојања еLноценLриз-
ма. Је9ни Dокушавају 9а :а оJјасне нечим шLо називају љу9ском
Dриро9ом, имајући на уму инсLинкLивна Dонашања и :енеLско
наслеђе (Vanden Berghe, 1981; Shaw i Wong, 1989, Dрема Шрам,
2002), а 9ру:и :а оJјашњавају сLављањем у о9ређени исLоријски,
кулLурни и економски конLексL (Deutsch, 1966; Hechter, 1975;
Gellner, 1983; Anderson, 1983; Smith, 1986, Dрема Шрам, 2002). 
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МЕТОД

ПРЕДМЕТ И ЦИЉЕВИ ИСТРАЖИВАЊА 

Како се кулLуре разликују у Dо:ле9у начина васDиLања 9еце Lј.
васDиLних сLавова ро9иLеља које Dо9ржавају (Hofstede, 1986),
Lако и о9ређени васDиLни сLавови ро9иLеља мо:у уLицаLи на
уверења о кулLури којој 9еLе DриDа9а, као и на уверења о 9ру:им
кулLурама и на Dонашање Dрема Dри9аницима 9ру:их кулLура.
На Dример, уLврђено је 9а су љу9и који су у нацисLичкој Немач-
кој Dома:али Dро:оњеним Јеврејима, излажући соDсLвене живо-
Lе оDасносLи, у својим Dоро9ицама научили 9а DошLују и цене
љу9е изван соDсLвене, ошLро 9ефинисане :руDе (Oliner & Oliner,
1988; СLауJ 1997, Dрема Франц и сар., 2009). ИсLраживање сDрове-
9ено у СрJији, Dоказало је 9а мла9и који DоLичу из Dоро9ица у
којима је Jило мање међусоJних сукоJа и у којима је DосLојао ср-
9ачнији о9нос ро9иLеља Dрема 9еци, Dре све:а о9нос заснован на
Dо9сLицању самосLалносLи, а не DослушносLи и чији су ро9иLе-
љи Jили више: оJразовања, исDољавају мно:о мањи сLеDен еLно-
ценLризма (ПоDа9ић, 2004). 

У ра9у је размаLран 9оDринос који васDиLна аLмосфера у Dоро-
9ици има на развој еLноценLризма ко9 а9олесценаLа. Главни је
циљ исLраживања 9а исDиLа 9а ли и каква DовезаносL DосLоји из-
међу васDиLних сLавова ро9иLеља и еLноценLризма а9олесцена-
Lа. Поре9 Lо:а, исLраживање је имало за циљ и 9а уLвр9и Dолне
разлике у Dроцени васDиLних сLавова ро9иLеља, као и сLеDену
израженосLи еLноценLризма. 

ВАРИЈАБЛЕ 

Вас?и�ни с�ав ро�и�еља се 9ефинише као Lежња ка о9ређеном
релаLивно неDромењеном начину Dонашања ро9иLеља (DосеJно
оца и DосеJно мајке) Dрема 9еLеLу (Зиемска, Dрема Пиорковска-
ПеLровић, 1991). У овом исLраживању се оDерационализује ско-
ром на Скали за Dроцену васDиLних сLавова (КоџоDељић, 2009).

Е�ноцен�ризам се 9ефинише као сисLем сLавова који Dолази о9
суDериорносLи власLиLе социјалне:руDе и њених вре9носLи у
Dоређењу са 9ру:има, а Dроизилази из :руDо-ценLризма, о9нос-
но DоLреJе Dоје9инца за DриDа9ањем и и9енLификацијом (Ши-
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Jер, 1998). ОDерационализује се скором на Скали еLноценLризма
(Шрам, 2010). 

ИНСТРУМЕНТИ

У исLраживању су коришћени сле9ећи инсLруменLи:

Скала за ?роцену вас?и�них с�авова (ВС-скала)намењена је ме-
рењу васDиLних сLавова ро9иLеља DерциDираних о9 сLране њи-
хове 9еце (КоџоDељић, 2009). ИсDиLаник 9аје DосеJне Dроцене за
васDиLне DосLуDке оца и васDиLне DосLуDке мајке. Скала са9ржи
чеLири суJскале: (1) �о?ло вас?и�ање (ро9иLељ окружује 9еLе
LоDлином и Dоверењем, чесLо :а хвали и на:рађује за исDравно,
Dожељно Dонашање, а реLко кажњава; оJјашњава 9еLеLу како 9а
се Dонаша и разло:е за Lакво Dонашање; Dосвећује му Dуно вре-
мена и сDреман је 9а саслуша ње:ове DоLреJе); (2) хла�но вас?и-
�ање (ро9иLељ је о9Jојан, чесLо раз9ражљив или Dасиван и неза-
инLересован за 9еLе; чесLо уDоLреJљава казне као васDиLно
сре9сLво, нереLко и физичке; мало раз:овара са 9еLеLом и не
оJјашњава своје DосLуDке); (3) ?о?ус�љиво вас?и�ање (ро9иLељ
DосLавља 9еLеLу захLеве и Dравила, али Lо ра9и флексиJилно, во-
9ећи рачуна о 9еLеLовим осоJинама и конкреLној сиLуацији; не
захLева ри:и9но Dри9ржавање Dравила, и шLо је 9еLе сLарије, Lо
му 9оDушLа већу слоJо9у и Dо9сLиче ње:ово осамосLаљивање) и
(4) о@раничавајуће вас?и�ање (ро9иLељ намеће 9еLеLу мно:а Dра-
вила и заJране и ри:и9ан је у Dроцени њихово: исDољавања;
кршење заJрана санкционише и усмерен је више на Dравила не:о
на 9еLе, чиме 9елује сDуLавајуће). КомJиновањем скорова које
исDиLаници DосLижу на овим суJскалама може се 9оJиLи за-
сLуDљеносL неко: о9 чеLири васDиLна сLава: �о?ло-?о?ус�љив,
хла�но-?о?ус�љив, �о?ло-о@раничавајући и хла�но-о@раничавајући
(КоџоDељић и сар., 2009). 

ВС-скала је DеLосLеDена скала ЛикерLово: LиDа и са9ржи Dо 44
ајLема за оца и мајку, о9носно Dо 11 ајLема за сваку суJскалу. Ау-
Lорка скале (КоџоDељић, 2009) наво9и Dоуз9аносL за сваку суJ-
скалу Dоје9иначно и Lо: LоDло васDиLање α= .93; хла9но васDиLа-
ње α= .91; DоDусLљиво васDиLање α= .86 и о:раничавајуће васDи-
Lање α= .86. На нашем узорку Dоуз9аносL изражена КронJаховим
Алфа за суJскале васDиLних сLавова оца и маке износи: LоDло
васDиLање оца α= .84; хла9но васDиLање оца α= .83; DоDусLљиво
васDиLање оца α= .68; о:раничавајуће васDиLање оца α= .79; LоDло
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васDиLање мајке α= .82; хла9но васDиLање мајке α= .82; DоDусLљи-
во васDиLање мајке α= .65; о:раничавајуће васDиLање мајке α= .78. 

Скала е�ноцен�ризма (Е�но-3) указује на различиLе 9имензије
еLноценLричких сLавова и DоLенцијално: Dонашања у међуеLни-
чким инLеракцијама (Шрам, 2010). СасLоји се о9 23 ајLема које ис-
DиLаници Dроцењују на DеLосLеDеној скали ЛикерLово: LиDа.
Теоријски расDон резулLаLа креће се о9 23 9о 115 Jо9ова. Овом
скалом се мо:у DроцениLи чеLири факLора: (1) национална афек-
�ивна везанос� и само?ожр�вовање, (2) национална искључивос� и
?ре�расу�е, (3) национална су?ериорнос� и ?рис�раснос�, и (4) наци-
онална хомо@енизација. СуJскала национална афекLивна везаносL
и саможрLвовање са9ржи 8 ајLема и указује на DрисуLносL сна-
жне националне и9енLификације и сDремносLи на саможрLво-
вање. СуJскала национална искључивосL и Dре9расу9е са9ржи 7
ајLема и 9ефинише међунационално неDоверење, заLвореносL у
социјалним Lрансакцијама и Dре9расу9е. СуJскала национална
суDериорносL и DрисLрасносL са9ржи 5 ајLема и указује на Dер-
цеDцију оDшLе, моралне и инLелекLуалне националне суDериор-
носLи и на DрисLрасносL у формалним социјалним инLеракција-
ма. ЧеLврLа суJскала је национална хомо:енизација која са9ржи
3 ајLема, и указује на DоLреJу за националним је9инсLвом. Шрам
наво9и Dоуз9аносL скале α= .91 (Шрам, 2010). Поуз9аносL на на-
шем узорку за целу скалу износи: α= .89, а Dо суJскалама 9оJијена
је сле9ећа Dоуз9аносL: нацинална афекLивна везаносL и саможр-
вовање α= .83; национална искључивосL и Dре9расу9е α= .79; на-
ционална суDериорносL и DрисLрасносL α= .72; национална хо-
мо:енизација α=.62. 

У?и�ник основних социо�емо@рафских карак�ерис�ика. У исLра-
живању је коришћен уDиLниккојим су уLврђене основне соци-
о9емо:рафске каракLерисLике исDиLаника. 

УЗОРАК

Узорак су чинили мла9и са Dо9ручја Косова и МеLохија срDске
националносLи, њих укуDно 345, и Lо 162 исDиLаника (47%) и 183
исDиLанице (53%), Dросечне сLаросLи АС=19,36; СД=1,944. 
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РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

ПЕРЦЕПЦИЈА ВАСПИТНИХ СТАВОВА РОДИТЕЉА

Након шLо су за сваку о9 чеLири суJскале (LоDло, хла9но, DоDусL-
љиво и о:раничавајуће васDиLање) уLврђени сирови скорови са-
Jирањем вре9носLи на сLавкама које чине Dоје9ину скалу, сваки
о9 9оJијених сирових скорова је на основу норми 9аLих у Dри-
ручнику Процена ?сихолошких и ?сихо?а�олошких феномена (Коџо-
Dељић, 2009) DреLворен у о9:оварајући Т-скор. Вре9носL Т-скора
исDо9 40 :овори о малој израженосLи, а вре9носL Т-скора изна9
60 о великој израженосLи о9:оварајуће: васDиLно: сLава. На ос-
нову Т-скора о9ређује се васDиLни сLав који је 9оминанLно Dри-
суLан у ро9иLељском Dонашању Dрема 9еLеLу (КоџоDељић, 2009).
ДоминанLан васDиLни сLав се 9оJија комJинацијом више: Т-ско-
ра са је9не о9 скала афекLивне 9имензије (LоDло или хла9но вас-
DиLање) и је9не о9 скала конLролне 9имензије (DоDусLљиво или
о:раничавајуће васDиLање). На овај начин, мо:уће је као 9оми-
нанLан из9војиLи је9ан о9 чеLири васDиLна сLава: LоDло-DоDу-
сLљиви, LоDло-о:раничавајући, хла9но-DоDусLљиви и хла9но-
о:раничавајући.

У Та�ели 1 9аL је Dриказ сирових и Т-скорова на ВС-скали. До-
Jијени Dо9аци Dоказују 9а је ко9 исDиLаника из наше: узорка 9о-
минанLан васDиLни сLав и оца и мајке хла9но-о:раничавајући.

Ро9иLељи које о9ликује хла9но-о:раничавајући васDиLни
сLав, реLко Dоказују љуJав Dрема 9еLеLу. ДисLанцирани су и
хла9ни Dрема њему. Ри:и9но DосLављају Dравила, и њихово не-
DошLовање мо:у ошLро 9а санкционишу. Ко9 9еLеLа може 9а се
развије осећај кривице, неDоверење Dрема о9раслима и Dасив-
носL (То9осијевић, 1999). Врло чесLо ро9иLељско инсисLирање на
Dравилима и о:раничењима у о9носу на 9еLеLов слоJо9ан изJор,
9еца DреDознају и 9оживљавају као израз не9овољне ро9иLељске
љуJави или емоLивне хла9ноће (КоџоDељић и сар., 2008). Слика
емоционално 9езан:ажоване релације са оцем каракLерисLична
је за Lра9иционалну уло:у оца, као за9ужено:, Dре све:а, за маLе-
ријално оJезJеђивање Dоро9ице (Михић и ПеLровић, 2009). Међу-
Lим, Солеша Гријак и Ер9еш Кавечан (2012) 9ошле су 9о налаза 9а
исDиLаници који имају осећај DрихваћеносLи/о9JаченосLи о9
сLране је9но: ро9иLеља, имају исLи осећај и у вези са 9ру:им ро-
9иLељем. 
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Налаз, 9а је Dрема мишљењу исDиLиваних а9олесценаLа 9оми-
нанLан васDиLни сLав њихових ро9иLеља хла9но-о:раничавају-
ћи, може JиLи и Dосле9ица узрасLа исDиLаника. Наиме, на а9о-
лесценцију се :ле9а као на Dерио9 Dовишене JунLовносLи
DроLив мно:их ауLориLеLа, DрвенсLвено ро9иLеља (То9осијевић,
1999). Такође, 9оJијене резулLаLе можемо DосмаLраLи и у кон-
LексLу DослераLних 9ешавања. Наиме, зJо: сLраха о9 неизвесно-
сLи, сLраха за JезJе9носL своје Dоро9ице, Dрила:ођавања новим
условима живоLа и DреокуDираносLи ро9иLеља живоLном е:зи-
сLенцијом, ро9иLељи чесLо Dовећавају конLролу у васDиLању 9е-
це, Dа је хла9но-о:раничавајући васDиLни сLав ро9иLеља сасвим
очекиван у DослераLном конLексLу у коме исDиLаници живе. 

ИЗРАЖЕНОСТ ЕТНОЦЕНТРИЗМА

У Та�ели 2 9аL је Dриказ Dросечних вре9носLи на суJскалама
еLноценLризма. ПошLо суJскале са9рже различиLи Jрој ајLема,
9а Jисмо мо:ли 9а Dоре9имо израженосL асDекаLа еLноценLриз-
ма, урађена је корекција скорова Lако шLо је Dросечна вре9носL
Dо9ељена са Jројем ајLема на суJскали. РезулLаLи Dоказују 9а је
најизраженији асDекL еLноценLризма национална хомо:ениза-
ција, заLим сле9и национална афекLивна везаносL и саможрво-
вање, 9ок су мање изражени национална суDериорносL и Dри-
сLрасносL, као и национална искључивосL и Dре9расу9е.

OТАЦ MAJКA

СИРОВИ СКОРОВИ
СИРОВИ СКОРОВИ 

T-СКОРОВИ
T-СКОРОВИ

TOПЛО ВАСПИ-
ТАЊЕ

MУШКИ 43 47 45 48

ЖЕНСКИ 45 48 47 45

ХЛАДНО ВАСПИ-
ТАЊЕ

MУШКИ 25 56 23 57

ЖЕНСКИ 20 53 19 55

ПОПУСТЉИВО 
ВАСПИТАЊЕ

MУШКИ 41 49 41 48

ЖЕНСКИ 40 43 41 43

ОГРАНИЧАВАЈУЋЕ 
ВАСПИТАЊЕ

MУШКИ 27 57 28 57

ЖЕНСКИ 25 57 26 55

ТАБЕЛА 1: СИРОВИ И Т-СКОРОВИ НА СКАЛИ ЗА ПРОЦЕНУ ВАСПИТНИХ СТАВОВА РОДИТЕЉА (ВС СКАЛА)
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Након Lо:а, 9а Jисмо исDиLали 9а ли су разлике између изра-
женосLи Dоје9иних асDекаLа еLноценLризма сLаLисLички зна-
чајне, Dрименили смо L-LесL уDарених узорака. Из Та�еле
3ви9имо 9а између израженосLи свих асDекаLа еLноценLризма
међусоJно DосLоје сLаLисLички значајне разлике на нивоу 0. 05. 

ИсDиLаници у нашем исLраживању Dоказују изражену нацио-
налну хомо:енизацију, Lј. DоLреJу за националним је9инсLвом, у
чијој се Dоза9ини налази DерцеDција нације као Dроширене Dо-

N MИН. MAКА. AС СД
КОРИГОВАНИ 

СКОРОВИ

НАЦИОНАЛНА АФЕКТИВНА ВЕЗАНОСТ И САМОЖР-
ТВОВАЊЕ

345 8 40 28. 06 6. 79 3. 51

НАЦИОНАЛНА ИСКЉУЧИВОСТ И ПРЕДРАСУДЕ 345 7 35 18. 33 6. 18 2. 62

НАЦИОНАЛНА СУПЕРИОРНОСТ И ПРИСТРАСНОСТ 345 5 25 14. 05 4. 56 2. 81

НАЦИОНАЛНА ХОМОГЕНИЗАЦИЈА 345 3 15 11. 33 2. 52 3. 78

УКУПАН СКОР 345 26 114 71. 78 16. 20 3. 12

ТАБЕЛА 2: ДЕСКРИПТИВНИ ПОКАЗАТЕЉИ ИЗРАЖЕНОСТИ ПОЈЕДИНИХ АСПЕКАТА ЕТНОЦЕНТРИЗМА

AС AС СД Т ДФ СИГ. 

НАЦИОНАЛНА АФЕКТИВНА ВЕЗАНОСТ И САМОЖРТВОВАЊЕ 3. 51
.89 .86 19. 19 344 .001

НАЦИОНАЛНА ИСКЉУЧИВОСТ И ПРЕДРАСУДЕ 2. 62

НАЦИОНАЛНА АФЕКТИВНА ВЕЗАНОСТ И САМОЖРТВОВАЊЕ 3. 51
.70 .86 15. 13 344 .001

НАЦИОНАЛНА СУПЕРИОРНОСТ И ПРИСТРАСНОСТ 2. 81

НАЦИОНАЛНА АФЕКТИВНА ВЕЗАНОСТ И САМОЖРТВОВАЊЕ 3. 51
-.26 .80 -6.03 344 .001

НАЦИОНАЛНА ХОМОГЕНИЗАЦИЈА 3. 78

НАЦИОНАЛНА ИСКЉУЧИВОСТ И ПРЕДРАСУДЕ 2. 62
-. 19 . 76 -4. 64 344 .001

НАЦИОНАЛНА СУПЕРИОРНОСТ И ПРИСТРАСНОСТ 2. 81

НАЦИОНАЛНА ИСКЉУЧИВОСТ И ПРЕДРАСУДЕ 2. 62
-1. 15 1. 01 -21. 09 344 . 001

НАЦИОНАЛНА ХОМОГЕНИЗАЦИЈА 3. 78

НАЦИОНАЛНА СУПЕРИОРНОСТ И ПРИСТРАСНОСТ 2. 81
-. 96 . 99 -17. 88 344 . 001

НАЦИОНАЛНА ХОМОГЕНИЗАЦИЈА 3. 78

ТАБЕЛА 3: РЕЗУЛТАТИ Т-ТЕСТА УПАРЕНИХ УЗОРАКА
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ро9ице (Horowitz, 2000, Dрема Шрам, 2010). Промене у оJиму рас-
DросLрањеносLи и јачини везаносLи за нацију, Lоком 9еве9есе-
Lих :о9ина 9ва9есеLо: века на LериLорији СрJије, оJјашњава се
уLицајем Lри факLора: наслеђем Lра9иционалне кулLуре и DаL-
ријархално: 9рушLва; наслеђем ауLориLарно: режима и уLица-
јем сиLуационих факLора (Васовић и Гли:оријевић, 2011). РаL је
свакако је9ан о9 најизраженијих сиLуационих факLора. По9ручја
захваћена раLним 9ешавањима и економском кризом каракLе-
рише окреLање Lра9иционалним и9енLиLеLима, који у Lом Lре-
нуLку ну9е Dоуз9ане и Dроверене оријенLације у сфери вре9но-
сLи и симJола и9енLификације (Васовић и Гли:оријевић, 2011).
Поре9 Lо:а, 9оживљај у:роженосLи, реалне или само наслућива-
не, све више Dојачава неDоверење у 9ру:е нације, а самим Lим и
и9енLификацију са власLиLом еLничком :руDом. МеђуеLнички
сукоJи DоLенцирају еLничку хомо:енизацију (Васовић, 1999). 

ПОВЕЗАНОСТ ВАСПИТНИХ СТАВОВА РОДИТЕЉА И ЕТНОЦЕНТРИЗМА

Применом корелационе анализе уLвр9или смо 9а DосLоји Dози-
Lивна корелација LоDло: васDиLања оца са националном хомо:е-
низацијом, 9ок хла9но васDиLање оца DозиLивно корелира са на-
ционалном искључивошћу и Dре9расу9ама, са националном
суDериорношћу и DрисLрасношћу, као и са националном хомо:е-
низацијом. ПоDусLљиво васDиLање оца DозиLивно корелира са
националном афекLивном везаношћу и саможрLвовањем, као и
са националном хомо:енизацијом, 9ок о:раничавајуће васDиLа-
ње оца DозиLивно корелира са националном афекLивном везано-
шћу и саможрLвовањем, националном искључивошћу и Dре9ра-
су9ама, и са националном суDериорноћу и DрисLрасношћу
(Та�ела 4). 

НАЦИОНАЛНА 
АФЕКТИВНА 
ВЕЗАНОСТ И 

САМОЖРТВО-
ВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА 
ИСКЉУЧИ-

ВОСТ И ПРЕД-
РАСУДЕ

НАЦИОНАЛНА 
СУПЕРИРОРНОСТ И 

ПРИСТРАСНОСТ

НАЦИОНАЛНА ХОМО-
ГЕНИЗАЦИЈА

ЕТНОЦЕНТРИЗАМ

ТОПЛО ВАСПИТАЊЕ . 09 -. 09 -. 02 . 15** . 02

ХЛАДНО ВАСПИ-
ТАЊЕ

. 06 . 23** . 22** -. 06 . 17**

ТАБЕЛА 4: ПОВЕЗАНОСТ ВАСПИТНИХ СТАВОВА ОЦА СА ЕТНОЦЕНТРИЗМОМ

**Корелација значајна на нивоу D<0. 01



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVI (1)/2016

386 МИЉАНА С. ПАВИЋЕВИЋ, ДАНИЈЕЛА С. ПЕТРОВИЋ

Све 9оJијене корелације су значајне на нивоу 0. 01, Dри чему је
највећа DовезаносL (р=0. 35), Lј. DовезаносL сре9ње: инLензиLеLа4

уLврђена између о:раничавајуће: васDиLања оца и националне
суDериорносLи и DрисLарсносLи, и националне искључивосLи и
Dре9расу9а. 

ТоDло и DоDусLљиво васDиLање оца 9ово9и 9о Lо:а 9а исDиLа-
ници своју нацију 9оживљавају као Dоро9ицу, 9ок хла9но и о:ра-
ничавајуће васDиLање Dовећава националну искључивосL, суDе-
риорносL и DрисLрасносL. 

ПосмаLрајући скалу у целини, закључујемо 9а је еLноценLри-
зам а9олесценаLа Dовезан са хла9ним, DоDусLљивим и о:ранича-
вајућим васDиLањем оца, Dри чему је корелација између еLно-
ценLризма и о:раничавајуће: васDиLања оца највећа. Није уLвр-
ђена DовезаносL еLноценLризма и LоDло: васDиLања оца. 

Применом корелационе анализе смо уLвр9или 9а хла9но, као и
о:раничавајуће васDиLање мајке DозиLивно корелира са свим ас-
DeкLима еLноценLризма, Lј. санационалном афекLивном везано-
шћу и саможрLвовањем, са националном искључивошћу и Dре9-
расу9ама, са националном суDериорошћу и DрисLрaсношћу, као
и са националном хомо:енизацијом. Такође, уLвр9или смо не:а-
Lивну корелацију LоDло: васDиLања мајке са националном ис-
кључивошћу и Dре9расу9ама, и DозиLивну корелацију са нацио-
налном хомо:енизацијом. С 9ру:е сLране, DоDусLљиво васDиLање
мајке је у DозиLивној корелацији са националном искључивошћу
и Dре9расу9ама и са националном хомо:енизацијом (Та�ела 5).

ПОПУСТЉИВО ВАС-
ПИТАЊЕ

. 18** . 03 . 07 . 26** . 15**

ОГРАНИЧАВАЈУЋЕ 
ВАСПИТАЊЕ

. 21** . 35** . 35** . 076 . 33**

ТАБЕЛА 4: ПОВЕЗАНОСТ ВАСПИТНИХ СТАВОВА ОЦА СА ЕТНОЦЕНТРИЗМОМ

**Корелација значајна на нивоу D<0. 01

4 Према Коену (Cohen, 1988, Dрема ПаланL, 2009) корелације сре9ње: инLензи-
LеLа крећу се у расDону о9 р=0.30 9о р=0.49, 9ок се корелацијама ниско: ин-
LензиLеLа смаLрају корелације у расDону о9 р=0.10 9о р=0.29. 
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*Корелација значајна на нивоу D<0. 05 **Корелација значајна на нивоу
D<0. 01

Све 9оJијене корелације су значајне на нивоу 0. 01, изузев коре-
лација између о:раничавајуће: васDиLања мајке и националне
хомо:енизације, која је значајна на нивоу 0. 05. Највећа Dовеза-
носL (р=0. 37) је уLврђена између хла9но: васDиLања мајке и на-
ционалне хомо:енизације, као и између о:раничавајуће: васDи-
Lања мајке и националне искључивосLи и Dре9расу9а. Такође,
корелације сре9ње: инLензиLеLа (о9 р=0. 30 9о р=0. 49) DосLоје из-
међу хла9но: васDиLања мајке и националне искључивосLи и
Dре9расу9а (р=0. 30); DоDусLљиво: васDиLања мајке и национал-
не хомо:енизације (р=0. 35); о:раничавајуће: васDиLања мајке и
националне суDериорносLи и DрисLрасносLи (р=0. 35). ОсLале ко-
релеције су ниско: инLензиLеLа (о9 р=0. 10 9о р=0. 29). 

ПосмаLрајући скалу у целини, закључујемо 9а је еLноценLри-
зам а9олесценаLа Dовезан са хла9ним, DоDусLљивим и о:ранича-
вајућим васDиLањем мајке, Dри чему је корелација између еLно-
ценLризма и о:раничавајуће: васDиLања мајке највећа. Није
уLврђена DовезаносL еLноценLризма и LоDло: васDиLања мајке. 

Из наве9ених корелација (Та�еле 4 и 5) можемо ви9еLи 9а хла9-
но и о:раничавајуће васDиLање оJа ро9иLеља Dовећавају нацио-
налну искључивосL и Dре9расу9е, као и националну суDериор-
носL и DрисLрасносL исDиLаника. КонLролна 9имензија васDи-
Lања оца (DоDусLљиво и о:раничавајуће васDиLање) уLиче на
већу националну афекLивну везаносL и саможрLвовање исDиLа-
ника, 9ок је ко9 мајке, Dоре9 конLролне 9имезије, укључена и
афекLивна 9имезија (LоDло васDиLање). На већу националну хо-

НАЦИОНАЛНА 
АФЕКТИВНА ВЕЗА-
НОСТ И САМОЖРТ-

ВОВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА 
ИСКЉУЧИВОСТ 
И ПРЕДРАСУДЕ

НАЦИОНАЛНА 
СУПЕРИРОРНОСТ 

И ПРИСТРАС-
НОСТ

НАЦИОНАЛНА 
ХОМОГЕНИЗАЦИЈА

ЕТНОЦЕНТРИЗАМ

ТОПЛО ВАСПИТАЊЕ . 06 -. 15** -. 08 . 25** -. 04

ХЛАДНО ВАСПИТАЊЕ . 15** . 30** . 29** . 37** . 26**

ПОПУСТЉИВО ВАС-
ПИТАЊЕ

. 15** -. 01 . 04 . 35** .11*

ОГРАНИЧАВАЈУЋЕ 
ВАСПИТАЊЕ

. 27** . 37** . 35** . 12* . 36**

ТАБЕЛА 5: ПОВЕЗАНОСТ ВАСПИТНИХ СТАВОВА МАЈКЕ СА ЕТНОЦЕНТРИЗМОМ
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мо:енизацију уLиче LоDло и DоDусLљиво васDиLање оца, и афек-
Lивна и конLролна 9имензија мајке у целини.

Налаз, 9оJијен у овом исLраживању, 9а су васDиLни сLавови
мајке инLензивније Dовезани са различиLим асDекLима еLно-
ценLризма, не:о васDиLни сLавови оца, може се оJјасниLи сDеци-
фичним о9ликама Косова и МеLохије. Наиме, новија исLражи-
вања (ЗлаLановић, 2012; Миловановић, 2014) су Dоказала 9а је на
Косову и МеLохији и 9аље 9оминанLна DаLријархална кулLура,
која Dо9разумева DосеJан начин Dривређивања, о9ређену
9рушLвену ор:анизацију Dрила:ођену сDецифичном начину жи-
воLа и DосеJну и9еоло:ију и сисLем вре9носLи (ТреJјешанин,
2008). У DаLријархалнојкулLури DосLоји JиLна разлика у о9носу
мајке и оца Dрема 9еци. За разлику о9 оца који засLуDа начело ра-
9а, 9исциDлине и сLро:осLи, који је озJиљан и резервисан Dрема
9еци, мајка је Jрижна, Dуна разумевања, више времена Dрово9и
са 9ецом и више се Jрине о 9еци, Dа самим Lим мајка више и уLи-
че на њихов развој и њихове сLавове (ТреJјешанин, 2008).

ВАСПИТНИ СТАВОВИ РОДИТЕЉА КАО ПРЕДИКТОРИ ЕТНОЦЕНТРИЗМА

У мо9ел ре:ресионе анализе су као Dре9икLори укључене 9имен-
зије васDиLних сLавова ро9иLеља: 9имензија конLроле (са Dоло-
вима DоDусLљиво-о:раничавајуће васDиLање) и афекLивна 9и-
мензија (са Dоловима LоDло-хла9но васDиLање) очева и мајки, а
скорови на мереним асDекLима еLноценLризма (национална
афекLивна везаносL и саможрLовање, национална искључивосL
и Dре9расу9е, национална суDериорносL и DрисLрасносL, нацио-
нална хомо:енизација), као криLеријске варијаJле. Имајући у ви-
9у 9оJијене корелације између васDиLних сLавова ро9иLеља и
асDекLа еLноценLризма (Та�еле 4 и 5), у ре:ресиони мо9ел смо
укључили само оне васDиLне сLавове ро9иLеља које осLварују
значајне корелације са асDекLима еLноценLризма. Тако су у ре-
:ресиони мо9ел, :9е је криLеријска варијаJла национална афек-
Lивна везаносL и саможрLвовање, као Dре9икLори укључени Dо-
DусLљиво и о:раничавајуће васDиLање оца и хла9но и
DоDусLљиво васDиLање мајке (Та�ела 6). У ре:ресиони мо9ел, :9е
је криLеријска варијаJла национална искључивосL и Dре9расу9е,
као Dре9икLори су укључени хла9но и о:раничавајуће васDиLа-
ње оца и мајке (Та�ела 7). У ре:ресиони мо9ел, :9е је криLеријска
варијаJла национална суDериорносL и DрисLрасносL, као Dре-
9икLори су укључени хла9но и о:раничавајуће васDиLање оца и
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мајке (ТаJела 8). И у ре:ресиони мо9ел, :9е је криLеријска вари-
јаJла национална хомо:енизација, као Dре9икLори су укључени
LоDло и DоDусLљиво васDиLање оца и LоDло, хла9но, DоDусLљиво
и о:раничавајуће васDиLање мајке (ТаJела 9). 

Национална афек�ивна везанос� и саможр�овање. РезулLаLи ре-
:ресионе анализе Dоказују 9асу 9имензије васDиLања оца и мајке
значајни Dре9икLори националне афекLивне везаносLи и само-
жрLвовања и 9а оJјашњавају 10,4% варијансе националне афек-
Lивне везаносLи и саможрLвовања (Та�ела 6).

* D<0. 05

О:раничавајући васDиLни сLав мајке се Dоказао као најзначајни
Dре9икLор националне афекLивне везаносLи и саможрLвовања. 

Национална искључивос� и ?ре�расу�е. Димензије васDиLних
сLавова оца и мајкеоJјашњавају 15,4% варијансе националне ис-
кључивосLи и Dре9расу9а као асDекLа еLноценLризма, Dри чему
је хла9ни васDиLни сLав мајке најзначајнији Dре9икLор нацио-
налне искључивосLи и Dре9расу9а.

ПРЕДИКТОРИ ∆Р² Ф Β

ВАСПИТНИ СТАВОВИ РОДИТЕЉА . 104 7,883

ПОПУСТЉИВО ВАСПИТАЊЕ ОЦА . 155

ОГРАНИЧАВАЈУЋЕ ВАСПИТАЊЕ ОЦА -. 082

ХЛАДНО ВАСПИТАЊЕ МАЈКЕ . 058

ПОПУСТЉИВО ВАСПИТАЊЕ МАЈКЕ . 054

ОГРАНИЧАВАЈУЋЕ ВАСПИТАЊЕ МАЈКЕ . 303*

ТАБЕЛА 6: ПОВЕЗАНОСТ ВАСПИТНИХ СТАВОВА ОЦА И МАЈКЕ СА НАЦИОНАЛНОМ АФЕКТИВНОМ ВЕЗАНОШЋУ 
И САМОЖРТВОВАЊЕМ

ПРЕДИКТОРИ ∆Р² Ф Β

ВАСПИТНИ СТАВОВИ РОДИТЕЉА . 154 12. 316

ХЛАДНО ВАСПИТАЊЕ ОЦА -. 178

ОГРАНИЧАВАЈУЋЕ ВАСПИТАЊЕ ОЦА . 140

ТОПЛО ВАСПИТАЊЕ МАЈКЕ -. 060

ТАБЕЛА 7: ПОВЕЗАНОСТ ВАСПИТНИХ СТАВОВА ОЦА И МАЈКЕ СА НАЦИОНАЛНОМ ИСКЉУЧИВОШЋУ И 
ПРЕДРАСУДАМА
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* D<0. 05

Национална су?ериорнос� и ?рис�раснос�. Димензије васDиLних
сLавова оца и мајкеоJјашњавају 14,7% варијансе националне су-
DериорносLи и Dре9расу9а као асDекLа еLноценLризма (Та�ела 8). 

* D<0. 05

О:раничавајући васDиLни сLав оца и хла9ни васDиLни сLав
мајке, 9ва су најзначајнија Dре9икLора националне суDериор-
носLи и Dре9расу9а. 

Национална хомо@енизација. Димензије васDиLних сLавова оца и
мајке оJјашњавају10,2% варијансе националне хомо:енизације
као асDекLа еLноценLризма (Та�ела 9). ПоDусLљиви и о:ранича-
вајући васDиLни сLавови мајке су значајни Dре9икLори нацио-
налне хомо:енизације као асDекLа еLноценLризма.

ХЛАДНО ВАСПИТАЊЕ МАЈКЕ . 234*

ОГРАНИЧАВАЈУЋЕ ВАСПИТАЊЕ МАЈКЕ . 182

ТАБЕЛА 7: ПОВЕЗАНОСТ ВАСПИТНИХ СТАВОВА ОЦА И МАЈКЕ СА НАЦИОНАЛНОМ ИСКЉУЧИВОШЋУ И 
ПРЕДРАСУДАМА

ПРЕДИКТОРИ ∆Р² Ф Β

ВАСПИТНИ СТАВОВИ РОДИТЕЉА . 147 14. 628

ХЛАДНО ВАСПИТАЊЕ ОЦА -. 191

ОГРАНИЧАВАЈУЋЕ ВАСПИТАЊЕ ОЦА . 252*

ХЛАДНО ВАСПИТАЊЕ МАЈКЕ . 276*

ОГРАНИЧАВАЈУЋЕ ВАСПИТАЊЕ МАЈКЕ . 057

ТАБЕЛА 8: ПОВЕЗАНОСТ ВАСПИТНИХ СТАВОВА ОЦА И МАЈКЕ СА НАЦИОНАЛНОМ СУПЕРИОРНОШЋУ И 
ПРИСТРАСНОШЋУ

ПРЕДИКТОРИ ∆Р² Ф Β

ВАСПИТНИ СТАВОВИ РОДИТЕЉА . 102 6. 408

ТОПЛО ВАСПИТАЊЕ ОЦА . 061

ПОПУСТЉИВО ВАСПИТАЊЕ ОЦА . 098

ТОПЛО ВАСПИТАЊЕ МАЈКЕ -. 182

ТАБЕЛА 9: ПОВЕЗАНОСТ ВАСПИТНИХ СТАВОВА ОЦА И МАЈКЕ СА НАЦИОНАЛНОМ ХОМОГЕНИЗАЦИЈОМ
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* D<0. 05

На основу 9оJијених резулLаLа ре:ресионе анализе, ви9имо 9а
су васDиLни сLавови мајке значајни Dре9икLори сва чеLири ас-
DекLа еLноценLризма, о9носно националне афекLивне везаносLи
и саможрLвовања, националне искључивосLи и Dре9расу9а, на-
ционалне суDериорносLи и DрисLрасносLи, као и националне хо-
мо:енизације, 9ок је васDиLни сLав оца значајан Dре9икLор само
је9но: асDекLа еLноценLризма и Lо националне суDериорносLи и
DрисLрасносLи. Тиме резулLаLи ре:ресионе анализе 9о9аLно
DоLкреDљу налаз корелационе анализе о Lоме 9а мајке својим
васDиLним сLавовима имају већи уLицај на Dојаву еLноценLриз-
ма ко9 а9олесценаLа. 

ДИСКУСИЈА

Имајући у ви9у 9а Dо9ручје Косова и МеLохије каракLерише вео-
ма сложен исLоријски, DолиLички и кулLурни конLексL (ЗлаLа-
новић, 2012), несумљиво је 9а сDецифична 9рушLвена сиLуација
у којој се мла9и на Косову и МеLохији налазе, Dосре9ује њихову
DерцеDцију васDиLних сLавова ро9иLеља, као и уLицај који вас-
DиLни сLавови ро9иLеља имају на израженосL еLноценLризма
ко9 а9олесценаLа.

Ду:оLрајни сукоJи, међу које можемо сврсLаLи и косовско-ме-
Lохијски, Dрема З9равковићу имају DеL заје9ничких каракLерис-
Lика (З9равковић, 2005): (1) неравноLежа моћи и DреокреL власLи
(9оминација је9не :руDе изазива сLрах, неси:урносL и неDове-
рење међу члановима 9ру:е/Dо9ређене :руDе); (2) еLнички и9ен-
LиLеL (еLнички сукоJи се мо:у DосмаLраLи и као сукоJи и9енLи-
LеLа уLемељени на осећају у:роженосLи); (3) „осуђеносL” на жи-
воL у окружењу нежељене еLничке :руDе; (4) ексLремне емоције
(Jес, суDериорносL, инферироносL, о:орченосL, сLрах); (5) сва-
ко9невна Lраума и викLимизација. Такође, ширење сLраха о9 не-
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DријаLеља, а Dре9сLављање своје нације као мирољуJиве,је9на је
о9 својсLава свих еLничких :руDа (З9равковић, 2005).

РезулLаLи наше: исLраживања Dоказују 9а а9олесценLи своје
очеве и мајке DерциDирају као 9оминанLно хла9но-о:раничава-
јуће у васDиLним DосLуDцима Dрема њима. Овај налаз је у скла9у
са развојним сDецифичносLима Dерио9а а9олесценције. Наиме,
DорасL 9исLанце ро9иLељ-9еLе је ре9овна Dојава у Lоку а9о-
лесценције (Steinberg & Morris, 2001; Steinberg, 2002). СDецифич-
носL о9носа :енерација у Dоро9ици, Dоре9 JлискосLи и сара9ње,
чини увек и извесLан сLеDен наDеLосLи. Та „Dриро9на” наDеLосL
која сLвара Dре9услов за развој личносLи мла9е осоJе, нереLко
Jу9е заошLрена 9рушLвеним о9носима и околносLима чији се
уLицај осећа у Dоро9ици (Милић, 2001, Dрема Чичкарић, 2004). 

Ре:ресионом анализом смо уLвр9или 9а је 9имензија конLро-
ле је9ан о9 значајаних Dре9икLора еLноценLризма. Димензија
конLроле о9ређена је насLојањем ро9иLеља 9а се 9еLе Dри9ржава
Dравила у Dонашању и својим DосLуDцима. Ро9иLељи конLроли-
шу 9ечије Dонашање и Lако сDречавају развој 9ечије ауLономије
и ин9иви9уалносLи (То9оровић, 2005). Деца, коју Dо9ижу ро9и-
Lељи који корисLе DреLње, заJране, DоLискују неDријаLељсLво
Dрема ро9иLељима Dреко реакLивних формација Dонизно: DоL-
чињавања и :лорификације. А:ресија је DоLиснуLа и Dомерена на
разне Lуђе :руDе. СLо:а су ауLориLарносL и еLноценLризам 9ве
сLране исLе ме9аље, насLале у несвесном 9а Jи се изJе:ло кажња-
вање и омо:ућио си:уран венLил за о:ромну мржњу (ПеLровић,
2001).

РезулLаLи ре:ресионе анализе Dоказују и 9а су васDиLни сLа-
вови мајки значајнији Dре9икLори еLноценLризма. Већ смо на-
Dоменули 9а се већи уLицај мајке може оJјасниLи сDецифичном
уло:ом мајке у DаLријархалној кулLури која је засLуDљена на Ко-
сову и МеLохији. Поре9 Lо:а и 9ру:а исLраживања сDрове9ена у
нашој сре9ини 9о9аLно освеLљавају разлике у уло:ама мајке и
оца. Наиме, у Dоређењу са уло:ом мајке, оLац је 9осле9но оDисан
као мање функционалан у својој ро9иLељској улози, Jило 9а се
квалиLеL релације ро9иLељ–9еLе оDисује Dреко васDиLних сLаво-
ва, 9имензијама DозиLивне и не:аLивне размене, или DерциDи-
раном Jри:ом и зашLиLом, а ње:ов уLицај на развој 9еLеLа је
мање изражен о9 уLицаја који има мајка (ГруJор и сар., 2008; Ми-
хић и ПеLровић, 2009; Михић, 2012). ЗаLо шLоје мајка сLуJ Dоро9и-
це, осоJа која се Jрине о кући и 9еци, осоJа која има највећи уLи-
цај на 9рушLвени, емоLивни и социјални развој 9еце (Михић, и
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сар., 2006; ТреJјешанин, 2008) оDрав9ано је DреLDосLавиLи 9а је
сLо:а значајнији и њен уLицај на Dојаву еLноценLризма ко9 9еце. 

ЗАКЉУЧАК У измењеним 9рушLвеним околносLима као шLо су еLнички
сукоJи, 9рушLвене кризе, DосLконфликLни конLексL, уло:а ро-
9иLеља као DоLDорно: сисLема има DосеJан значај. Поро9ица за
9еLе Dре9сLавља си:урну Jазу за наDа9 и о9Jрану (ЗлаLановић,
2012), а као оJлик 9рушLвене Dо9ршке, Dоро9ица Dомаже у Dрева-
зилажењу сLреса (Јовановић, 2012). Да Jи Dоро9ица Jила оDLи-
мална сре9ина за развој 9еLеLа, неоDхо9но је 9а између ро9иLе-
ља и 9еLеLа DосLоји а9екваLна емоционална размена, 9оJра и
оLворена комуникација, као и Dравилна расDо9ела уло:а (МаLе-
јевић и То9оровић, 2012). 

ПошLо наши исDиLаници и њихови ро9иLељи живе у сре9ина-
ма које су окружене 9ру:ом еLничком :руDом, :9е DосLоји сLал-
ни сLрах о9 Dоновно: изJијања еLничко: сукоJа и сLрах за Jез-
Jе9носL Dоро9ице, очекивано је 9а ро9иLељи Dовећавају конLро-
лу у васDиLању 9еце. Белски (1984; 1999 Dрема Михић и сар.,
2007), DреLDосLавља 9а сLресна искусLва у развојном окружењу
снижавају каDациLеLе за сензиLивносL и ресDонсивносL ро9иLе-
ља, Dовећавајући ризик за Dојаву 9еDресије и 9ру:их DроJлема
који се о9ражавају на исDуњавање уло:е сLараLеља и квалиLеL
о9носа са 9еLеLом.

ТиD Dоро9ичне ор:анизације и мо9ел васDиLања Lакође уLичу
на изJор :руDне и9енLификације а9олесценаLа. А9олесценLи
који DоLичу из Dоро9ица које не:ују Lра9ицију и чврсLу хијерар-
хијску сLрукLуру, Jез веће самосLалносLи у о9лучивању, Dоказу-
ју виши сLеDен и9енLификације са нацијом, вером и Dоро9ицом
(Чичкарић, 2004). Према Хоровицу (Ђурић, 2001) еLнички сLавови
9еце су у сLвари само слика сре9ине у којој живе и у којој се раз-
вијају, а ро9иLељи као најJиLнији асDекL сре9ине, Dреносе на 9е-
цу сLавове засићене сLереоLиDијама, Dре9расу9ама и склоношћу
ка 9искриминаLивном Dонашању. Ако уземемо у оJзир Dросечну
сLаросL исDиLаника у нашем исLраживању, ви9ећемо 9а су они
рођени неDосре9но Dре и у Lоку раLних 9ешавања на Косову и
МеLохији, шLо значи 9а су Dерио9 рано: 9еLињсLва и школовања
Dрово9или живећи искључиво у сре9инама са чисLо срDским
сLановнишLвом (врLићи, школе). ЗJо: Lо:а је ло:ичан закључак
9акако сами исDиLаници нису имали 9овољно 9о9ира Dа ни ис-
кусLва са сусе9ном нацијом, израженосL еLноценLризма Dре9-
сLавља Dренесени оJразац Dонашања о9 ро9иLеља.
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Такође, 9оJијене резулLаLе LреJа са:ле9аLи и у свеLлу чиње-
нице 9а наши исDиLаници и њихови ро9иLељи живе у сре9инама
које у сусе9сLву имају АлJанце као сунаро9нике, а 9а велики Jрој
исLраживања ко9 нас (на Dример, ПоDа9ић & Биро, 1999; Биро и
сар., 2000) Dоказује 9а најизраженија социјална 9исLанца и сLеро-
LиDи DосLоје уDраво Dрема АлJанцима, исDре9 Рома, ХрваLа,
Словенаца и 9ру:их еLничких :руDа, чак и ка9а нема 9ирекLних
конLакаLа са њима.
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SUMMARY THE CORRELATIION BETWEEN PARENTS’ EDUCATIONAL ATTITUDES 
AND ETHNOCENTRISM AMONG ADOLESCENTS

The paper discusses the contribution that family upbringing has
on the development of ethnocentrism among adolescents. This study
included 345 respondents from Kosovo and Metohija of Serbian
nationality. The following instruments were used for data collection:
a scale for assessing educational attitudes of parents (Kodžopeljić,
2009) and the Scale for the assessment of ethnocentrism (SRAM,
2010). The research results show that adolescents exhibiting the
highest level of national homogenization, and that according to their
procenidominantan educational attitude of their parents cold-limit-
ing. Correlation analysis is utvrđenanajveća association (r = is 0. 35)
between the confining upbringing father and national superiority or
bias and ethnic exclusion and prejudice. On the other hand, the high-
est correlation (r = is 0. 37) was found between mothers and cold
upbringing national homogenization, as well as between confining
education of mothers and ethnic exclusion and prejudice. Also, the
correlation of medium intensity (r = is 0. 30 = r is 0. 49) exist between
a cold upbringing mothers and ethnic exclusion and prejudice (r = is
0. 30); mothers and permissive upbringing national homogenization
(r = is 0. 35); confining education of mothers and national superiority
or bias (r = is 0. 35). In addition, regression analysis showed that
parental attitudes mother significant predictors of all four aspects of
ethnocentrism, while the educational attitude father a significant
predictor only one aspect of ethnocentrism and national superiority
or bias.

KEY WORDS: ethnocentrism, education, attitude.


