
237

ПРЕГЛЕДНИ РАД

УДК: 316.356.2(497.11)

DOI:10.5937/ZRFFP44-5903

ДОЦ. ДР СРБОЉУБ Д. ДИМИТРИЈЕВИЋ1
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ПОРОДИЦА КАО АГЕНС СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ У 
ТРАНЗИЦИОНОМ ДРУШТВУ

(СОЦИОЛОШКИ АСПЕКТ)2

САЖЕТАК. Имајући у виду промене које су се десиле и још увек се дешавају у са-

временом друштву већ дужи низ година, могуће је пратити и промене

у оквиру саме породице као друштвене групе. У великој мери вршена

су различита истраживања у погледу промена васпитне улоге породи-

це. Посебно место овом проблему припада породично васпитање деце.

Присутна је чињеница да је породица од давнина имала а посебно да-

нас има значајан допринос у васпитању деце. То нам потврђује да се

примарна социјализација одвија у породици и да је она истовремено

незаменљива. У породици дете стиче прва знања, своја прва социјална

искуства и у члановима породице има своје узоре. У породици добија

породична осећања (блискост и љубав).

Међутим, породица је у садашњим условима транзиције суочена са

бројним тешкоћама и проблемима. Промене које се дешавају великом

динамиком у свим сегментима модерног друштва остављају за собом

веома озбиљне последице на стање, развој, улогу и место породице у

друштву. У последње време, сведоци смо промена у начину живота,

који је све динамичнији, а који иза себе оставља последице, на које ни-

су имуни, ни родитељи а ни деца. Брига о деци није на првом месту,

развој савремене технологије потискује најбитнију фазу у развоју деце

а то је детињство. На овај начин долази до отуђења деце и она постају

у већој мери индивидуалци а на тај начин губе свест о припадности

групи.
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СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА КАО ПОЈАМ И ПРОЦЕС

Својим рођењем 8еLе као љу8ска је8инка, за разлику о8 8руZе
мла8унча8и, рађа се мноZо више не;ри;ремљено, о8носно Iес-
;омоћно за 8аљи живоL у с;ољном окружењу, Iез икаквих 8ру-
шLвених знања и с;осоIносLи, али исLовремено и са великом
;ре8ношћу 8а се развије и формира у социјално Iиће. С оIзиром
на своју Iес;омоћносL а;солуLно је у зависносLи о8 заје8нице
којој ;ри;а8а и Iез које њеZов о;сLанак и развој није моZућ.

ПосLоје различиLа о8ређења социјализације у зависносLи о8
LоZа који се ефекаL исLиче. Имајући у ви8у 8а је социјализација
уZлавном анLро;олошки и ;сихолошки ;ојам и социолоZија му
;ри8аје велики значај, смаLрајући 8а социјализација омоZућује
;ри;ремање је8инке за 8рушLвени живоL. У Lом конLексLу ,,;у-
Lем социјализације се исLиче оZроман фон8 знања, навика и ве-
шLина, развија чесLо веома сложене осоIине и с;осоIносLи и
исLиче све оне квалиLеLе којима се сушLински разликује о8 свих
8руZих живих Iића. Две су Zру;е ефекаLа социјализације: 1) фор-
мирање за живоL у 8рушLву и за функционисање 8рушLву ва-
жних осоIина и начина ;онашања и 2) развиLак о8 Iиолошке је-
8инке у личносL са мноZим каракLерисLикама заје8ничким за
све љу8е, али и са својим с;ецифичним осоIинама” (РоL,
сLр. 1975, наве8ено ;рема: Ивановић, 2003, сLр. 235).

Наве8ено о8ређење социјализације нас у;ућује на Lо 8а соци-
јализација има о8лучујући уLицај на развој личносLи са о8ређе-
ним социјалним и ин8иви8уалним каракLерисLикама. Нео;хо8-
но је Lакође уважиLи и мишљење 8а овај ;роцес има и своју 8ру-
шLвену сLрану, која означава ;ри;рему ;оје8инца за 8рушLвене
улоZе које му ;ри;а8ају али и за 8рушLвени живоL у целини. Из
наве8ених сазнања исLичемо социолошки више оIојено схваLа-
ње ;о коме се ,,;о8 социјализацијом ;о8разумевају сви уLицаји
8рушLва и њеZових је8иница (ску;ина, инсLиLуција) на ;оје8ин-
ца којима се он ;ри;рема за ;реузимање свих 8рушLвених улоZа
које му ;ри;а8ају и којима он сLвара своју личносL, развија свој
ин8иви8уалиLеL” (Флере, 1974, наве8ено ;рема: Ивковић и Ди-
миLријевић, 2013, сLр. 80). Из наве8еноZ о8ређења социјализаци-
ја личносLи и 8рушLво се не моZу саZле8аваLи о8војено а камоли
у су;роLносLи, већ у ;роцесу инLеракције, реч је о узајамносLи
8авања и ;римања. На Lај начин 8рушLво је више или мање орZа-
низовано, и за Lо корисLи своје ;осеIне с;ецијализоване инсLи-



ПОРОДИЦА КАО АГЕНС СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ У ТРАНЗИЦИОНОМ ДРУШТВУ

СРБОЉУБ Д. ДИМИТРИЈЕВИЋ 239

Lуције, које уLичу на свакоZ ;оје8инца, Lј. на развој и формирање
личносLи. Д. Ж. Марковић исLиче 8а се социјализација може оз-
начиLи као ,,;роцес неорZанизованоZ и орZанизованоZ уLицаја
8рушLва у циљу формирања личносLи која о8Zовара ;оLреIама
8аLоZ 8рушLва” (Марковић и ДимиLријевић, 2011, сLр. 81).

Оваквим ;рисLу;ом ;роучавајући социјализацију 8олази се
8о чињенице 8а се љу8ско ;оLомсLво нужно и ;риро8но развија
у љу8ском 8рушLву. Свака 8рушLвена заје8ница заузима акLиван
о8нос ;рема ;оје8инцу (у Iиолошком, ;сихолошком и социјал-
ном развоју). Наве8ено нас у;ућује на саZле8авање социјализа-
ције као веома ком;лексноZ ;роцеса ;о8рушLљавања, развоја и
сазревање личносLи у о8ређеној сре8ини.

ПОРОДИЦА КАО ДРУШТВЕНА ЗАЈЕДНИЦА

Иако нам се наизZле8 чини 8а о ;оро8ици скоро све знамо, мис-
лимо 8а смо у озIиљној заIлу8и, јер није нимало лако научно
изучиLи ;оро8ицу као је8ну о8 најсвојеврснијих 8рушLвених
Zру;а. Овоме LреIа 8о8аLи и чињеницу 8а су и ;ре нас мноZи Lе-
ореLичари и исLраживачи изучавали ;оро8ицу као је8ну о8
најсLаријих ;римарних 8рушLвених Zру;а, у оквиру које се ос-
Lварују Iиолошки, емоLивни, економски, е8укаLивно-кулLурни
и комуникацијски о8носи, ;а и;ак осLала су мноZа не8оречена и
неразјашњена ;иLања и ;роIлеми.

Сама реч ,,;оро8ица” је вишезначна и у свако8невним 8рушL-
веним околносLима она се о8носи на различиLе ;ојмове. У нај-
ширем смислу речи она је ,,нераз8војена целина осоIа ;овезаних
Iраком или усвајањем” или ,,рађање ;оје8инца који наслеђује је-
8ан 8руZоZ” – шLо значи ,,лоза”, ,,ро8”, ,,8инасLија”. У ужем сми-
слу реч ;оро8ица значи ,,ро8Iинско ;овезане осоIе које живе ;о8
исLим кровом” или још уже, значи ,,оца, мајку и 8ецу”.

Поро8ица као 8рушLвена Zру;а је незаменљиви куLак у коме се
човек формира као личносL, у коме живи, ра8и и на Lај начин за-
8овољава разноврсне љу8ске ;оLреIе, које иначе моZу IиLи
осLварене само у ;оро8ици. У Lом конLексLу је и о8ређење ;о ко-
ме је ;оро8ица незаменљива сре8ина у којој се човек формира
као личносL у којој живи за8овољавајући неке о8 својих најIиL-
нијих ;оLреIа које се само у ;оро8ици моZу 8а за8овоље (Коко-
вић, Три;ковић, МиLровић, 1993). Такође, ;ознаLа је и чињеница
8а је ;оро8ица с;ецифична – социјална заје8ница љу8и. Она је и
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универзална љу8ска заје8ница која има веома значајну улоZу у
развоју човека у 8рушLву, али не само човека као је8инке већ и
8рушLва у LоLалиLеLу. ,,Она се разликује о8 свих 8руZих 8ру-
шLвених Zру;а и својом 8рушLвеном улоZом коју врши у живоLу
сваке ин8иви8уе, Lј. ;о Lоме шLо она ;ружа мноZо конкреLнији
;о8сLицај за развој човека као љу8скоZ Iића” (ГолуIовић, 1981,
наве8ено ;рема: СLевановић, 2001, сLр. 294).

ПосLоје и мноZоIројна 8руZа о8ређења о ;оро8ици и она се
разликују, у мањој или већој мери, у саZле8авању ;оро8ице као
8рушLвене заје8нице, али, у ZлоIалу, сва ова о8ређења указују на
Lо 8а је она ;рва, најважнија и нај;риснија 8рушLвена Zру;а, која
је имала и има веома значајну улоZу у развоју човека. И за Авра-
мовића, ;оро8ица је љу8ска заје8ница коју чине о8расли ре;ро-
8укLивно с;осоIни ;арLнери и њихово ;оLомсLво, али и 8аљи
сро8ници који живе заје8но са њима. Поро8ица, ;оре8 ре;ро8ук-
Lивне, ;ривре8не, социјалне има и значајну ;сихолошку, вас-
;иLну и социјализацијску улоZу. По сLрукLури, функцијама и
вре8носној оријенLацији ;осLоји више Lи;ова и оIлика ;оро8и-
ца: моноZамна, ;олиZамна, маLријархална, ;аLријархална, ;оL-
;уна, не;оL;уна, нуклеарна, ;роширена, ауLориLарна, 8емо-
краLска иL8. (Аврамовић, 2006).

Све ово указује на Lо 8а је ;оро8ица ;роLоLи; Iило које 8руZе
8рушLвене заје8нице, али се и ;оказала као је8но сLално креLање
у времену и ;росLору, са веома ис;ре;леLеним 8еловањем, и
ује8но је осеLљива на нове ;ромене у свом унуLрашњем и с;оља-
шњем о8ношењу у ZлоIалном 8рушLву. Из LоZ разлоZа за већину
социолоZа ис;равно је ZовориLи о ,,;оро8ицама”„а не о ,,;оро8и-
ци”, јер се на Lај начин указује на разноликосL ;оро8ичних о8но-
са.

ПОРОДИЦА КАО АГЕНС СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

ПосLоје различиLи факLори у развоју 8рушLвеносLи ко8 8еце,
који уLичу на социјализацију (;оро8ица, вршњаци, школа, соци-
јална сре8ина, релиZија, мас-ме8ији и 8р.). За ;оро8ицу се с ;ра-
вом каже 8а је она социјално окружење у коме се личносL разви-
ја, и 8а је најважнији факLор социјализације у 8рушLву. ,,ДеLе се
о8 ;рвих 8ана своZа живоLа ;а 8о о8расLања сусреће са различи-
Lим улоZама: оца, мајке, мужа, жене, насLавника, колеZе, ;рија-
Lеља иL8. За сваку о8 ових улоZа 8еLе уочава различиLи свеL Lи-
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;ичних оIлика ;онашања. ДеLе рано ;рихваLа улоZе које су му
социјално ;ре8о8ређене. ДруZачије се иZрају 8евојчице, а 8руZа-
чије 8ечаци” (Сузић, 2001, сLр. 190–191). Поро8ица као ;римарна
социјализација има значајну улоZу у ;ри;ремању 8еLеLове лич-
носLи за 8рушLвени живоL. О8носно, 8еLе у ;оро8ици не сLиче
само ;оро8ичне већ и 8рушLвене навике, не сLиче само ;оро8ич-
но већ и 8рушLвено вас;иLање. МноZи LеореLичари ;оро8ице ка-
жу 8а је она хеLероZена сре8ина, о8носно 8рушLво у малом, у ко-
ме се 8ешавају мноZоIројне 8рушLвене ;ојаве као шLо су: љуIав,
мржња, соли8арносL и ривалсLво, хуманизам и еZоизам. ДеLе у
;оро8ичном окружењу о;онаша све ове навике 8а Iи временом
сLекло и о8ређене 8рушLвене навике, а на Lај начин ује8но сLиче
и о8ређени сLав ;рема 8рушLву, који може IиLи ;озиLиван или
неZаLиван. УлоZа ;оро8ице као аZенса социјализације за КаLажи-
ну Пјурковску ПеLровић има 8восLруко значење. ,,Прво, ;о8разу-
мева вас;иLни ра8 ро8иLеља са циљем формирања целоку;не
личносLи 8еLеLа, ;о8миривање ;сихосоцијалних ;оLреIа 8еLеLа
за сиZурношћу, ;ри;а8ношћу, ;рихваћеношћу, ;ошLовањем, са-
мореализацијом и сл. С 8руZе сLране, ;о8 социјализацијом у ;о-
ро8ичном смислу ;о8разумева се ос;осоIљавање 8еLеLа за ула-
зак у 8рушLво, ;реношење 8рушLвених норми и вре8носLи, уче-
ње социјалних улоZа и оIавеза и усвајање ;росоцијалних норми
и вре8носLи (;о;уL хуманиLарноZ инLересовања, алLруизма, со-
цијалне о8ZоворносLи, ем;аLије иL8.)” (Пјурковска-ПеLровић,
1994, сLр. 112).

Поро8ица је у извесном смислу речи ;осре8ник између 8еLеLа
са је8не сLране и 8рушLва с 8руZе сLране. У њој се о8вијају емо-
ционални и социјални о8носи, у окриљу ;оро8ице оL;очиње
развој хумане и свесLране личносLи 8еLеLа, формирају се основ-
на морална начела: 8оIро и зло. Поро8ица је Lа Z8е се ;осLавља
8оIар Lемељ за каснији морални развој. У ;оро8ици се формира
и ;рва емоционална клима, која је ;риро8ан о8нос у Lој сре8ини
и која учвршћује везу између 8еLеLа, ро8иLеља и 8руZих чланова
;оро8ице. С ;равом уочава М. Ивковић ка8а исLиче ,,8а су оIразо-
вање, вас;иLање, увођење у 8рушLвене ;роцесе и осLало ;овеза-
ни са ;оро8ичним осећањима IлискосLи и љуIави. Поре8 неза-
менљиве улоZе коју имају ро8иLељи за ;римарну социјализа-
цију, о8 значаја су и 8руZи чланови, ;ре свеZа IаIа и 8е8а, али и
сLарија Iраћа и сесLре (Ивковић и ДимиLријевић, 2013, сLр. 84).
У сLвари љуIав је ;реовлађујућа у ;оро8ици, она ;овезује члано-
ве ;оро8ице, исLовремено оIезIеђује ;оро8ичну сиZурносL, за-
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шLиLу и разумевање у о8носу на сукоIе. У зависносLи о8 LоZа у
каквим су о8носима ро8иLељи, свакако 8а ће и клима у ;оро8и-
ци IиLи 8оIра или лоша а на Lај начин ће имаLи и велики уLицај
на развој 8еце Iило у ;озиLивном или неZаLивном ;равцу.

Уочено је и о8 8руZих ;осланика из ове оIласLи 8а не8овољна
IриZа о 8еци или не;осLојање љуIави ;рема њима, сиZнал су за
о8ређене не;рихваLљиве осоIине какве су (аZресивносL, не;ри-
лаZођеносL у околини живљења, инLроверLносL и ;асивносL).
,,Свако8невно искусLво као и Iројна исLраживања ;оказују 8а су
мноZи не8осLаци ;оро8ичне сре8ине (Iрачне несуZласице, раза-
рање ;оро8ице, неморално ;онашање љу8и, 8ушевни ;оремећај
ро8иLеља) чесLо узрок сLре;ње и несиZурносLи 8еце, а ка8а
о8расLу Lаква 8еца и ;оказују озIиљне смеLње у ;рилаZођавању
на захLеве нове социјалне сре8ине” (КасаZић и ЧаIарка;а, 2002,
сLр. 162).

Поре8 социјалне аLмосфере важну социјализаLорску улоZу
има и ро8иLељско вас;иLање, о8носно сLил вас;иLања којим се
ро8иLељи руково8е. Није ;ожељна ни сувише ошLра ;оро8ична
8исци;лина али ни ;ревише лиIерално вас;иLање, и је8но и
8руZо и8е из крајносLи у крајносL. ТреIа уважиLи и мишљење
сLручњака који смаLрају 8а су услови живоLа у ;рвим Zо8инама
8еLињсLва о8лучујући за развој и формирање личносLи Lоком
целоZ живоLа. Из Lих и 8руZих разлоZа ,,у живоLу ;оро8ице ;осе-
Iан значај за социјализацију имају: разZовори, ;осеIно они уз
оIе8, заје8ничке иZре и рас;о8ела и учесLвовање у ;оро8ичним
8ужносLима” (Ивковић и ДимиLријевић, 2013, сLр. 85).

ПОРОДИЦА У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ

Указујући на улоZу и значај ;оро8ице као веома важноZ аZенса
социјализације за развој ин8иви8уе и 8рушLва у целини, не-
о;хо8но је исLо Lако указаLи и на IиLне о8лике савремене ;оро-
8ице. Је8на о8 најважнијих каракLерисLика савремене ;оро8ице
јесLе у;раво неZовање Lо;ле ;оро8ичне аLмосфере са чврсLом
емоционалном везом између ро8иLеља и 8еце. У оваквој ;оро8и-
ци ценLрално месLо ;ри;а8а 8еLеLу, ;а је и чиLав ;оро8ични жи-
воL ;о8ређен њему. Полазна основа оZле8а се у;раво у ;ружању
шLо више љуIави 8еLеLу, смаLрајући 8а ће се Lо касније рефлек-
LоваLи на њеZов живоL у зрелијем ;ерио8у, на њеZову инLеZра-
цију са окружењем, 8рушLвеносLи ;рема 8руZима и разумевању.



ПОРОДИЦА КАО АГЕНС СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ У ТРАНЗИЦИОНОМ ДРУШТВУ

СРБОЉУБ Д. ДИМИТРИЈЕВИЋ 243

Понашање ро8иLеља 8еци служи као мо8ел коме она Lеже 8а се
;риIлиже или 8а се са њиме ;оисLовеLе. ЗIоZ LоZа је међусоIно
уважавање, узајамна ;омоћ и љуIав између су;ружника и ро8и-
Lеља и 8еце, шLо је каракLерисLично за већину савремених ;оро-
8ица, важан ;о8сLицајни ;ример за мла8о Iиће (ПеLровић, 2000).

МеђуLим, с развојем љу8скоZ 8рушLва а нарочиLо у са8ашњим
условима ZлоIализације, и ;оро8ица као је8на о8 важних 8ру-
шLвених Zру;а суочена је и суочава се са Iројним Lешкоћама и
;роIлемима како Iи се о8ржала и ује8но извршавала основне
функције, и за8аLу улоZу. ПознаLо је 8а ZлоIализација носи са со-
Iом о8ређене ;ре8носLи али Lакође и ;осе8ује 8осLа неZаLивних
;осле8ица. Она се ис;ољава, ;рвенсLвено, у оIласLи економије а
;осеIно у Lржишној економији, али и у уIрзању међунаро8них
Lокова ка;иLала, роIа и ра8не снаZе, инLеракције и јачања мул-
Lинационалних ком;анија. ГлоIално ис;ољавање је ;римеLно и
у социјалним о8носима као јачање IоZаLих слојева и ;оје8инаца,
али и као ;овећање Iроја сиромашних. У оваквом 8рушLву 8ола-
зи и 8о кризе ;аLријархалних 8рушLвених о8носа али и 8о кризе
сисLема вре8носLи. СисLем вре8носLи ;очиње 8осLа Iрзо 8а се
мења, нарочиLо у развијеним земљама и земљама Lранзиције.

Савремени 8рушLвени 8оZађаји 8ово8е 8о ;ромене оIлика, ;о-
ложаја и улоZе савремене ;оро8ице, а и 8о ;оложаја и улоZе 8еце
у њој. ГлоIални 8рушLвени ;роцеси у ви8у реLра8иционализа-
ције, 8еин8усLријализације и ре;риваLизације, у Lранзиционим
8рушLвима, уLицали су и на ;ромену ;оложаја живоLа 8еце али
су 8овели и 8о ;ромена у вас;иLној улози ;оро8ице као аZенса
социјализације. У Lаквим околносLима ;осеIно LреIа указаLи на
измењену улоZу жене која носи са соIом и о8ређене ;ромене у
;оро8ици, као шLо су: оIлик ;оро8ичне орZанизације, сLрукLура
;оро8ице, Iрој 8еце у ;оро8ици, разве8ени Iракови чији је Iрој у
сLалном ;орасLу и 8р. Већи Iрој LеореLичара и исLраживача ука-
зују на важносL ZлоIалних 8рушLвених ;роIлема а ;осеIно у
осмишљавању савремених Lен8енција на ;оје8ине ;оро8ичне
ас;екLе, уважавајући и сазнања 8руZих научних 8исци;лина из
ове оIласLи. Дакле, ;ромене које се о8иZравају у 8анашњој ;оро-
8ици и њеном окружењу само је реална слика неZаLивне коноLа-
ције уIрзаноZ ;роцеса ;ромена ZлоIалноZ 8рушLва. У ;рилоZ
овоме може се 8аLи саZле8авање ;о коме савремено 8рушLво, Lек
ка8а Iу8е ,,8овршило своју муLацију у ZлоIалној мо8ернизацији”
;осLавиће оквире савременоZ ;оро8ичноZ оIрасца, у коме ;оје-
8инац више неће IиLи ;оLчињен ;оро8ици као 8рушLвеној ин-
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сLиLуцији „већ инсLиLуција ;оро8ице мора служиLи и о8Zовара-
Lи њеZовим ;оLреIама” (Мен8рас, 2004, сLр. 99).

ДрушLвене ;ромене у мо8ерном 8рушLву 8ово8е и 8о начина
;ромена у свако8невном живоLу љу8и, мењајући њихове емо-
ционалне и социјалне комуникације. То нам указује и на ;роме-
ну ;оро8ичне орZанизације и изнуLра и с;оља. Уочено је 8а 8ола-
зи 8о нових Lен8енција ;ромена у Iрачним и ;оро8ичним о8но-
сима: 

1) све мањи Iрој мушкараца и жена о8лучује се 8а сLу;и у Iрак и
заснива ;оро8ицу, а они који се о8луче на Lо чине Lо након
краће или 8уже ;ре8Iрачне заје8нице;

2) све је већа сLо;а разво8а Iракова, међу онима који се о8луче
8а Zа скло;е;

3) све је више мушкараца и жена који живе у ванIрачним заје8-
ницама или у краћој или 8ужој ванIрачној кохаIиLацији;

4) у Lаквим везама се рађа све мање 8еце, али и она која се рађају
све чешће живе само са је8ним ро8иLељем (чешће са мајком
неZо са оцем);

5) не више о8 је8ноZ Iрака (или кохаIиLације), за Lо се чешће
о8лучују мушкарци неZо жене, а у ;оро8ицама је све више 8е-
це из више ванIрачних веза;

6) сро8нички о8носи ZуIе на значају, али се ,,сро8ници” умно-
жавају (;олуоLац, ;олумајка, ;олуIраL, ;олусесLра...);

7) 8еца се не само рано о8вајају неZо се и све више оLуђују о8 ро-
8иLеља;

8) ро8иLељски ауLориLеL слаIи, а 8еца самосLалније LраZају за
својим и8енLиLеLом у Zру;и вршњака и у ;оLкулLури рефе-
ренLних Zру;а које се симIолички и8енLификују ;реко музи-
ке, начина оIлачења, месLа оку;љања, начина ;онашања (че-
сLо 8евијанLноZ и 8еликвенLноZ);

9) ;оро8ична заје8ница слаIи, о8носи се све више инсLруменLа-
лизују, ;оро8ичне се вре8носLи рационализују, уз ;ојачано
оLуђење у личним о8носима;

10) као ;осле8ица свеZа наве8еноZ у информаLичком 8рушLву,
насLаје је8ан нови Lи; ;оро8ичних о8носа који Iи се условно
моZао назваLи ,,вирLуелном ;оро8ицом” (МиLровић, 2008,
сLр. 126–127).
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Савремено 8рушLво на самом ;очеLку 8ва8есеL ;рвоZ века, но-
си са соIом мноZе ;роLивуречносLи које се о8ражавају и на кризу
8анашње ;оро8ице. ,,НесLаIилносL Iрачне заје8нице, висок сLе-
;ен разво8а Iракова, економске миZрације, али и узори ;ожељ-
ноZ сLила живоLа, Lраже и захLевају ;оро8ичне заје8нице које су
мноZо мање о8 8анашњих ;ојмовних 8ефиниција (Скле8ар и
КреZар, 2003, сLр. 176).
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SUMMARY FAMILY AS AN AGENT OF SOCIALIZATION IN THE TRANSITIONAL SOCIETY

(SOCIOLOGICAL ASPECTS)

Considering the family as an agent of socialization in the transitio-
nal society it is necessary to start from the knowledge that the family
is the first in the hierarchy of social values. It is also the fundamental
social unit and the area of community, which has an enormous role in
the life of every individual and in every social system. It is necessary
to add the fact that the family as a social group is irreplaceable corner
where a man is formed as a person, accomplishes himself and intha-
tway satisfies human needs, which otherwise can be met only in the
family. It is a universal human community, which plays an important
role in the development of the man in society, not only the man as an
individual, but also society as a whole.

Studying the family as one of the oldest primary social group-
swithin which biological, emotional, economic, educational – cultural
and communication relationships, ave realited, a number of theorists
and researchers have found out that the family has not yet been suffi-
ciently explored and there ave many ambiguous and unresolved que-
stions as wellas problems.behindus In this respect the family has pro-
ved to be a constant movement in time and space, with a tan.gle of ac-
tion and at the same time sensitive to the new changes in its internal
and external relations in a global society. There are various factors in
the development of socialization among children, which affecti socia-
lization, but it is rightly said that the family is the social environment
where is the person developed, and thatitis the most important factor
in the socialization of society. Many family theorists say that it is a he-
terogeneous environment, i.e society at large, where many social
phenomena aresdved such as: love, hate, rivalry and solidarity, huma-
nity and selfishness. A child in a family environment emulates all the-
se habitsso that graduallyit acquires certain social habits, and thus it
also gainsa certain attitude towards the society, which can be positive
or negative. The family is in some sense amediator between the child
on the one hand and society on the other. It developes the emotional
and social relationships, and in the arms of the family human deve-
lopment and a compltet personality of the child, beginas. It also for-
mes the basic moral principles: good and evil. The family formes the
first emotional climate, which is a natural relationship in that envi-
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ronment and at the same time it tightens the relationship among the
child, parents and other family members. 

Pointing to the role and importance of the family as avery impor-
tant agent of the socialization in the development an individual and a
society as a whole, it is also necessary to point out essential types of a
modern family. One of the essential features of a modern family is
taking care ofa warm family atmosphere with a strong emotional
bond between parents and children. In this kindof family the main po-
sition belengs to a child and, so whole family life is subordinatedto hi-
min transit societu the global social processes of re-traditionaliza-
tion, de-industrialization and re-privatization influenced to the chan-
ge in the position of children's life aswellastothe changes in the
educational role of the family as an agent of socialization.

KEY WORDS: society, family, child, socialization, transition.


