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

ОСЕЋАЈ ПОРОДИЧНЕ КОХЕРЕНТНОСТИ
и афек�ивна везанос� (,оро�ична и ,ар�нерска) 

а�олесцена�а2

САЖЕТАК. Циљ истраживања је био да се испита повезаност осећаја породичне ко-
херентности код адолесцената (Н=360) сa димензијама породичне и
моделима партнерске афективне везаности. Задатак је био да се у овим
раду представе евидентне разлике у интензитету осећаја породичне
кохерентности у односу на обрасце афективне везаности, као и разлике
у димензијама и моделима афективне везаности у односу на пол, уз-
раст и место боравка адолесцената. Резултати истраживања су показа-
ли да постоји повезаност осећаја породичне кохерентности (у целини и
по компонентама) са: димензијама породичне афективне везаности
(избегавањем и анксиозношћу) и моделима партнерске афективне ве-
заности (моделом себе и моделом других). Такође су утврђене и разли-
ке у интензитету осећаја породичне кохерентности у односу на доми-
нантне обрасце код испитаних адолесцената, као и одређене разлике у
димензијама и моделима у односу на пол, узраст и место боравка.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: осећај породичне кохерентности, породична афективна везаност, парт-
нерска афективна везаност, адолесценти.
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УВОД

АкLуелно DиLање 9анашњице јесLе DиLање си:урносLи (Полови-
на, 2007), 9ефинисано кроз концеDL си:урне Jазе, коју чине осоJе,
Lј. фи:уре за које се афекLивно везујемо (Ainsworth & Bowlby,
1991; Bowlby, 1988; Ainsworth et al., 1978), а Lо су, Dре свих, ро9и-
Lељи, Dоро9ица, а касније DарLнери, DријаLељи, LераDеуLи
(Byng-Hall, 1995). Теорија афекLивно: везивања се Lемељи на уве-
рењу 9а Dоје9инци Lеже си:урној Jази, која се формира у DочеL-
ним Dерио9има живоLа, и Lо најDре са Jлиским осоJама (ро9иLе-
љима или сLараLељима), а касније се Dреноси у наре9не развојне
фазе, оJележавајући DарLнерске, DријаLељске, ро9иLељске и
9ру:е релације. У Lеорији афекLивно: везивања ро9иLељи се кон-
цеDLуализују као осоJе које оJезJеђују си:урну Jазу, захваљујући
којој 9еца мо:у 9аље 9а исLражују свеL око сеJе, знајући 9а је Dо-
9ршка Dоро9ице 9осLуDна у сваком LренуLку, уколико им је не-
оDхо9на (Byng-Hall, 1995). Рана DриврженосL има 9у:оLрајни уLи-
цај на Dриро9у Jлиских о9носа и лични развој Dоје9инца Lоком
целокуDно: живоLа и налази се у самом сре9ишLу Dоро9ично:
живоLа. У скла9у са основним DосLавкама салуLо:ено: мо9ела
з9равља АнLоновско:, у исLраживању се исDиLује DовезаносL
осећања Dоро9ичне кохеренLносLи као ценLрално: извора з9ра-
вља са афекLивном везаношћу, као :енерализованим извором
з9равља. Поре9 схваLања 9а разни оJлици DриврженосLи сDа9ају
у :енерализоване изворе з9равља АнLоновски (1987) у својој Lео-
рији указује и на значај афекLивне везаносLи у формирању ком-
DоненLи осећаја кохеренLносLи. Наиме, у оJјашњењу комDонен-
Lе разумљивосLи, која се развија Dрва и 9осLа рано, кроз
инLеракцију са сLаJилном фи:уром значајне о9расле осоJе (мај-
ке најчешће), АнLоновски корисLи Lеорију афекLивне везаносLи
(Влајковић, 2009). Поро9ица и инLеракције унуLар Dоро9ице су
нарочиLо значајне за развој и 9ру:е комDоненLе осећаја кохерен-
LносLи – комDоненLе смисаоносLи. Ро9иLељи (кроз 9о9ир, и:ру,
Jављење 9еLеLом и слично) Dреносе 9еLеLу Dоруку 9а је оно за
њих важно и значајно (Antonovsky, 1987). Савла9ивосL као Lрећа
комDоненLа Dочиње 9а се развија ка9а 9еLе Dочне 9а учи Dрве за-
Jране и Dравила, ка9а Dочиње 9а исLражује и 9а се уDознаје са
свеLом око сеJе (9ру:а :о9ина живоLа). 
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Пре�ме� ис�раживања је усмерен на осећај Dоро9ичне кохеренL-
носLи као ценLрални извор з9равља и афекLивну везаносL као ва-
жан извор з9равља и сре9ишLе Dоро9ично: живоLа. Про�лем ис-
�раживања је формулисан у исLраживачким DиLањима: 9а ли
DосLоји DовезаносL осећаја Dоро9ичне кохеренLносLи са 9имен-
зијама Dоро9ичне и мо9елима DарLнерске афекLивне везаносLи;
9а ли јачи осећај Dоро9ичне кохеренLносLи имају а9олесценLи
са си:урним оJрасцем Dоро9ичне и DарLнерске афекLивне веза-
носLи, а9олесценLи или а9олесценLкиње, млађи или сLарији,
они који живе на LериLорији Косова и МеLохије или уже СрJије.

Циљ ис�раживања: исDиLаLи DовезаносL осећаја Dоро9ичне ко-
херенLносLи ко9 а9олесценаLа са: 9имензијама Dоро9ичне (изJе-
:авањем и анксиозношћу) и мо9елима DарLнерске афекLивне ве-
заносLи (мо9елом сеJе и мо9елом 9ру:их). За�аци ис�раживања:
уLвр9иLи разлике у инLензиLеLу осећања Dоро9ичне кохеренL-
носLи у о9носу на оJрасце Dоро9ичне и DарLнерске афекLивне ве-
заносLи (си:урни, изJе:авајући, DреокуDирани и Dлашљиви);
уLвр9иLи разлике у 9имензијама Dоро9ичне (изJе:авање и анк-
сиозносL) и мо9елима DарLнерске афекLивне везаносLи (мо9ел
сеJе и мо9ел 9ру:их) у о9носу на Dол, узрасL и месLо Jоравка;
уLвр9иLи инLензиLеL осећања Dоро9ичне кохеренLносLи, и 9исL-
риJуције оJразаца Dоро9ичне и DарLнерске афекLивне везаносLи
ко9 а9олесценаLа.

ОDшLа хиDоLеза :ласи: ,ос�оји ,овезанос� осећаја ,оро�ичне ко-
херен�нос�и са: �имензијама ,оро�ичне (из�е!авањем и анксиозно-
шћу) и мо�елима ,ар�нерске афек�ивне везанос�и (мо�елом се�е и
мо�елом �ру!их), као и разлике у ин�ензи�е�у осећаја ,оро�ичне кохе-
рен�нос�и у о�носу на о�расце ,оро�ичне и ,ар�нерске афек�ивне
везанос�и и неке соци�емо!рафске варија�ле (,ол, узрас� и мес�о �о-
равка).

Поје9иначне хиDоLезе:

Х1. А�олесцен�и са си!урним о�расцем ,оро�ичне (ниско из�е!а-
вање и ниска анксиознос�) и си!урним о�расцем ,ар�нерске
афек�ивне везанос�и (,ози�иван мо�ел се�е и ,ози�иван мо�ел
�ру!их) имају јачи осећај ,оро�ичне кохерен�нос�и. ХиDоLеза је
формулисана на основу схваLања АнLоновско: 9а инLер-
Dерсонално-релациони :енерализовани ресурси оLDорно-
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сLи оJухваLају разне оJлике DриврженосLи (Божин, 2001) и
Dо9ршке, коју Dоје9инац 9оJија о9 Jлиских осоJа, ро9иLеља
Dре свих, али и осLалих значајних осоJа. АфекLивна веза-
носL се о9ређује као начин ор:анизације Dонашања и 9о-
живљавања Dоје9инца, како Jи се DосLи:ло осећање си:ур-
носLи у сиLуацијама у којима је Dоје9инцу DоLреJна Dомоћ
или Dо9ршка (Вукчевић, 2009). ИскусLва емоционалне раз-
мене 9еLеLа са околином значајна су за начин на који ће Lо-
ком живоLа усDосLављаLи релације са 9ру:им осоJама, за
сLав Dрема сеJи и 9ру:има, као и за очекивања о важним ас-
DекLима сво: живоLа (Чачић, 2012). Половина (2007) исLиче
9а у Dерио9у а9олесценције сисLем афекLивно: (осећајно:)
везивања 9елује као Lзв. резервни сисLем, који на9омешLа
9исфункционалносL 9ру:их сисLема у сиLуацијама сLреса.
Такође, значајно је наDоменуLи 9а је, у скла9у са Lеоријом
афекLивно: везивања, за развој си:урне афекLивне везано-
сLи значајно LоDло, сензиLивно и флексиJилно окружење
(Михић и сара9ници, 2007). КвалиLеL афекLивне везаносLи
може се са:ле9аLи и кроз каDациLеLе осоJе за излажење на
крај са живоLним DроJлемима, јер Dоје9иници који DриDа-
9ају различиLим оJрасцима афекLивне везаносLи исDоља-
вају и различиLу резилијенLносL на сLрес (СLефановић СLа-
нојевић и Не9ељковић, 2011).

Х2. Пос�оје разлике у ин�ензи�е�у осећаја ,оро�ичне кохерен�-
нос�и ко� а�олесцена�а у о�носу на о�расце ,оро�ичне и ,ар�-
нерске афек�ивне везанос�и. ХиDоLеза је формулисана на ос-
нову значаја концеDLа афекLивне везаносLи, важно: кон-
цеDLа 9анашњице, који о9ређује о9нос осоJе Dрема 9ру:и-
ма и Dрема сеJи (СLефановић СLанојевић, 2006), и Dре9сLа-
вља инLеракLивни сисLем, унуLар које: 9еLе и ро9иLељ
узајамно ре:улишу Dонашање и осећања. Теорија афекLив-
но: везивања се смаLра је9инсLвеним начином схваLања
љу9ских емоција и веома важним концеDLом који има ши-
роко Dоље имDликација, укључујући Dримену у DарLнер-
ско-Jрачном, ро9иLељском и Dоро9ичном функционисању
(Половина, 2007), Dроцени з9раво: развоја 9еLеLа (СLефано-
вић, 2011), али и Dроцеса који Dомажу развој ро9иLељске
уло:е (Михић, 2012). АфекLивно (осећајно) везивање је у са-
мом сре9ишLу Dоро9ично: живоLа, уDраво зJо: Lо:а шLо
оJезJеђује DовезаносL као извор Jри:е и зашLиLе (Полови-
на, 2006). СLаJилносL заје9нице, неDосре9не околине и Dо-
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ро9ично: окружења 9оDриносе развоју јако: осећаја кохе-
ренLносLи ко9 Dоје9инаца (Antonovsky, 1987; Antonovsky &
Sagy, 1986). Рана DриврженосL има 9у:оLрајни уLицај на
Dриро9у Jлиских о9носа и лични развој Dоје9инца Lоком
целокуDно: живоLа (Некић, 2005), формирана у раном 9е-
LињсLву, кроз инLеракцију 9еLеLа са ро9иLељима, Dре9сLа-
вља Lрајан каDиLал (СLефановић СLанојевић, 2012), који се у
о9раслом 9оJу Dреноси на љуJавно: DарLнера (Dрема СLе-
фановић СLанојевић, 2008).

Х3. Пос�оје разлике у �имензијама ,оро�ичне (из�е!авање и анк-
сиознос�) и мо�елима ,ар�нерске афек�ивне везанос�и (мо�е-
лом се�е и мо�елом �ру!их), у о�носу на ,ол, узрас� и мес�о �о-
равка а�олесцена�а. ХиDоLеза је уLемељена у сазнању 9а се
са узрасLом 9ешавају Dромене и сазревање у различиLим
асDекLима развоја, као и на основу резулLаLа неких ранијих
исLраживања у којима су 9оJијне разлике у о9носу на Dол
(Минић, 2012).

Х4. А�олесцен�и рас,олажу а�еква�ним изворима з�равља (јачи
осећај ,оро�ичне кохерен�нос�и и �оминан�нос� си!урних
о�разаца ,оро�ичне и ,ар�нерске афек�ивне везансо�и). ХиDо-
Lеза је уLемељена на основним DосLавкама салуLо:ено: мо-
9ела з9равља Арона АнLоновско:. Осећај Dоро9ичне кохе-
ренLносLи је важан и ценLрални извор з9равља, (АнLонов-
скy, 1987), који моJилише осLале изворе, али и омо:ућава
сLицање нових. Јачи осећај Dоро9ичне кохеренLносLи ука-
зује и на јачи унуLрашњи Dоро9ични ресурс, шLо имDлици-
ра већу оLDорносL Dоје9инца, али и Dоро9ице као сисLема у
целини. 

Као условно независне варијаJле у исLраживању су LреLиране:
Dоро9ична и DарLнерска афекLивна везаносL, Dол, узрасL и месLо
сLално: Jоравка а9олесценаLа. 

Поро�ична афек�ивна везанос� се о9носи на афекLивну везаносL
чланова Dрема Dоро9ици и оJухваLа чеLири оJрасца Dоро9ично:
афекLивно: везивања, и Lо: си:урни, изJе:авајући, DреокуDира-
ни и Dлашљиви оJразац (СLефановић СLанојевић, 2006). Мо9ел са
чеLири оJрасца афекLивне везаносLи а9олесценаLа и о9раслих
формулисала је БарLхоломеу (Bartolomew & Horowitz, 1991). По-
менуLи мо9ел се може DримениLи на DарLнерске, вршњачке и
Dоро9ичне о9носе (СLефановић СLанојевић, 2005). Поро9ична
афекLивна везаносL се оDерационализује скором на УDиLнику за
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Dроцењивање Dоро9ичне афекLивне везаносLи (Brenan, Clark &
Shaver, 1995, Dрема СLефановић СLанојевић, 2005). 

Пар�нерска афек�ивна везанос� је о9ређена као мера анксиоз-
носLи и изJе:авања везаних за Jлиске релације (Михић, 2010а).
Кроз 9ве 9имензије: мо9ел о сеJи и мо9ел о 9ру:има, разликују
се сLилови афекLивно: везивања у инLимним о9носима – анк-
сиозносL и изJе:авање (Ханак, 2004), на основу чије засLуDљено-
сLи се креирају чеLири оJрасца DарLнерско: афекLивно: везива-
ња (Bartolomew & Horowitz, 1991) и Lо: си:урни, изJе:авајући,
DреокуDирани и Dлашљиви оJразац (СLефановић СLанојевић,
2006), који се мо:у DримењиваLи на DарLнерске, вршњачке и
Dоро9ичне о9носе (Dрема СLефановић СLанојевић, 2005). ПарL-
нерска афекLивна везаносL се оDерационализује скором на УDиL-
нику за Dроцењивање DарLнерске афекLивне везаносLи (Bar-
tolomew & Horowitz, 1991).

Пол (исDиLаници оJа Dола), узрас� (млађи а9олесценLи о9 15
9о 19 :о9ина и сLарији а9олесценLи о9 20 9о 24. :о9ине) и мес�о
с�ално! �оравка (а9олесценLи са Косова и МеLохије и а9олесценLи
из уже СрJије).

Као условно зависна варијаJла у исLраживaњу је осећај Dоро-
9ичне кохеренLносLи. Осећај ,оро�ичне кохерен�нос�и Dре9сLа-
вља укуDан о9нос који Dоје9инац има Dрема својој Dоро9ици
(Dрема МиLић, 2000) и оDерационализује се скором на Скали за
Dроцену Dоро9ичне кохеренLносLи (Antonovsky & Sourani, 1988),
анало:но са осећајем кохеренLносLи ко9 Dоје9инца, Dри чему је
фокус на Dоро9ичном живоLу, насDрам свеLа у целини (МиLић,
1997).

У исLраживању су коришћени: Скала за ,роцену ,оро�ичне кохе-
рен�нос�и, У,и�ник за ,роцењивање ,оро�ичне афек�ивне везано-
с�и, У,и�ник за ,роцењивање ,ар�нерске афек�ивне везанос�и и
У,и�ник основних социо�емо!рафских ,о�а�ака.

Скала за Dроцену Dоро9ичне кохеренLносLи мери 9оживљај
(DерцеDцију) кохеренLносLи Dоро9ично: живоLа. Са9ржи 26
сLавки Dомоћу којих се о9ређује разумљивосL, савла9ивосL и
смисаоносL Dоро9ично: живоLа и Dоро9ице (Antonovsky & Soura-
ni, 1988). ИсDиLаници на скали о9 је9ан 9о се9ам о9:оварају Dро-
ценом између 9ве крајносLи (Lехника семанLичко: 9иферен-
цијала). СLавке су расDоређене у Lри суJскале којима се о9ређују
комDоненLе осећаја Dоро9ичне кохеренLносLи (разумљивосL, са-
вла9ивосL и смисаоносL). Теоријски расDон скорова на укуDној
скали је о9 26 9о 182, на суJскали разумљивосL о9 8 9о 56, на суJ-
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скалама савла9ивосL и смисаоносL Lеоријски расDон о9 9 9о 63.
ИнсLруменL је Dримењиван на нашој DоDулацији и 9оJрих је ме-
Lријских каракLерисLика (МиLић, 1997). У овом исLраживању 9о-
Jијена је висока Dоуз9аносL инсLруменLа изражена КронJах
Алфа коефицијенLом и износи .85. 

У,и�ник за ,роцењивање ,оро�ичне афек�ивне везанос�и (Brenan,
Clark & Shaver, 1995, Dрема СLефановић СLанојевић, 2005) са9ржи
18 Lвр9њи. Твр9ње се о9носе на осећања исDиLаника у Dоро9ич-
ним о9носима, Lј. о9носе се на афекLивну везаносL Dрема Dоро-
9ици. ИсDиLаници о9:оварају Dроценом на скали о9 је9ан 9о се-
9ам (нDр. Lвр9ња Dо9 Jројем је9ан: Покушавам �а из�е!нем
,ревелико з�лижавање са члановима своје ,оро�ице). Приликом ско-
ровања Lвр9ње Dо9 ре9ним Jројем: 9, 13 и 17 LреJа реко9ираLи.
ДевеL Lвр9њи оDерационализује 9имензију анксиозносL (9имен-
зија се 9оJија саJирањем Dарних Lвр9њи), DреосLалих 9евеL Lвр-
9њи оDерационализује 9имензију изJе:авање (9имензија се 9о-
Jија саJирањем неDарних Lвр9њи). Класификација у је9ан о9
чеLири оJрасца афекLивно: везивања зависи о9 о9носа анксиоз-
носLи и изJе:авања – мери9ијан = 36 (СLефановић СLанојевић,
2005). На основу мери9ијана на скали Dоро9ичне афекLивне веза-
носLи исDиLаници се разврсLавају у си:урни оJразац Dоро9ичне
афекLивне везаносLи (анксиозносL <36, изJе:авање <36, DозиLи-
ван мо9ел сеJе и DозиLиван мо9ел 9ру:их), окуDирани (анксио-
зносL >36, изJе:авање < 36, не:аLиван мо9ел сеJе и 9ру:их), о9Jа-
цујући (анксиозносL < 36, изJе:авање > 36, DозиLиван мо9ел сеJе
и не:аLиван мо9ел 9ру:их) и Dлашљиви (анксиозносL >36, изJе-
:авање >36, не:аLиван мо9ел и сеJе и 9ру:их). УDиLник је Dри-
мењиван на нашој DоDулацији на узорку а9олесценаLа (Душа-
нић, 2007; Минић, 2012), Dоуз9аносL скале у целини (суJскала
анксиозносLи и суJскала изJе:авања), а изражена КронJах Алфа
коефицијенLом износи .78. (Минић, 2012) и .72 (Душанић, 2007).
У овом исLраживању 9оJијена је висока Dоуз9аносL инсLрумен-
Lа изражена КронJах Алфа коефицијенLом и износи .81.

У,и�ник за ,роцењивање ,ар�нерске афек�ивне везанос�и (Barto-
lomew & Horowitz, 1991) са9ржи чеLири оDиса, за сваки о9 чеLри
оJрасца афекLивне везаносLи Dо је9ан оDис (Dрема класифика-
цији БарLхоломеу), а на крају Jирају оDис који их најJоље 9еLер-
минише (Михић, 2010а). На Dример, оDис 2: Тешко ми је �а се з�ли-
жим са �ру!им љу�има. Желим �а им �у�ем �лизак/�лиска, али немам
,оверења у њих, и �ешко с�ичу моје ,оверење �оком времена. Не,ри-
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ја�но ми је �а замолим �ру!е за ,омоћ. Бринем се �а, ако се сувише з�ли-
жим са �ру!има, мо!у �а �у�ем ,овређен/,овређена – о9:овара изJе:а-
вајућем оJрасцу афекLивне везаносLи. ОJра9ом Dо9аLака
9оJијају се скорови за 9ве 9имензије унуLрашње: ра9но: мо9ела
афекLивне везаносLи: скор за мо9ел сеJе (скуD очекивања и веро-
вања о самом сеJи) и скор за мо9ел значајних 9ру:их (скуD веро-
вања и очекивања Dоје9инца у о9носу на 9ру:е). Како наво9и Ми-
хић (2010а), скор за мо9ел о сеJи 9оJија се саJирањем Dроцена за
9ва LиDа афекLивне везаносLи: си:уран и изJе:авајући (ова 9ва
LиDа афекLивне везаносLи чине DозиLиван мо9ел сеJе), о9 че:а
се о9узима зJир Dроцена за LиDове афекLивне везаносLи: Dреоку-
Dирани и Jојажљиви (ова 9ва LиDа афекLивне везаносLи чине не-
:аLиван мо9ел сеJе). Како Jи се 9оJили скорови за мо9ел (слику)
значајних 9ру:их саJирају се Dроцене за си:уран и DреокуDиран
LиD афекLивне везаносLи (које каракLерише DозиLиван мо9ел
9ру:их), о9 че:а се о9узма зJир Dроцена на 9ва LиDа афекLивне
везаносLи која каракLерише не:аLиван мо9ел 9ру:их (Jојажљиви
и изJе:авајући LиD афекLивне везаносLи) (Михић, 2010а). КомJи-
нацијом 9ва скора 9оJија се LиD афекLивне везаносLи за исDиLа-
ника, Dрема класификацији Ким БарLхоломеу (Crowel et al.,1999,
Dрема Михић, 2010a). ПозиLиван скор оJа мо9ела указује на си:у-
ран LиD афекLивне везаносLи; изJе:авајући LиD афекLивне веза-
носLи – DозиLиван скор на мо9елу сеJе, не:аLиван на мо9елу зна-
чајних 9ру:их; DреокуDирани LиD афекLивне везаносLи –
DозиLиван скор на мо9елу значајних 9ру:их и не:аLиван за мо-
9ел сеJе и Jојажљиви LиD афекLивне везаносLи – не:аLиван скор
за оJа мо9ела (Михић, 2010а). УDиLник је коришћен на нашој Dо-
Dулацији (Михић, 2010а), 9еLаљан оDис инсLруменLа може се
Dронаћи у Михић (2010а, 2010J). 

У,и�ник основних социо�емо!рафских ,о�а�ака консLруисан је за
DоLреJе исLраживања и намењен је DрикуDљању Dо9аLака о
Dолу, узрасLу и месLу сLално: Jоравка а9олесценаLа. 

Узорак ис�раживања су чинили а9олесценLи (сре9њошколци и
сLу9енLи) оJа Dола, у сре9њем и касном или Dозном DоLDерио9у
а9олесценције (н= 360, о9 15. 9о 24. :о9ине, АС = 19,36; СД = 2,55) са
Косова и МеLохије и уже СрJије. ИсLраживање је сDрове9ено
2013. :о9ине у сре9њим школама и факулLеLима на LериLорији
Косова и МеLохије и уже СрJије (Ниш, Кра:ујевац и Краљево).
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У о�ра�и ,о�а�ака уDоLреJљена је 9ескриDLивна сLаLисLика,
L-LесL, анализа варијансе (АНОВА) и корелациона анализа (Пир-
сонов коефицијенL корелације).

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ДИСКУСИЈА

У ТаJели 1 Dриказани су резулLаLи корелационе анализе осећаја
Dоро9ичне кохеренLносLи са 9имензијама Dоро9ичне афекLивне
везаносLи (изJе:авање и анксиозносL) и мо9елима DарLнерске
афекLивне везаносLи (мо9ел сеJе и мо9ел 9ру:их).

** корелација значајна на нивоу 0.01

На основу резулLаLа Dриказаних у ТаJели 1, може се закључиLи
9а DосLоји ниска DозиLивна DовезаносL осећаја Dоро9ичне кохе-
ренLносLи са мо9елом сеJе и слаJа DозиLивна DовезаносL са мо-
9елом 9ру:их. Не:аLивна DовезаносL 9оJијена је између осећаја
Dоро9ичне кохеренLносLи и 9имензијама Dоро9ичне афекLивне
везаносLи (са изJе:авањем DовезаносL је сре9ње: инLензиLеLа, а
са анксиозношћу слаJа). На основу Dриказаних резулLаLа ко-
релационе анализе у ТаJели 1 можемо 9аље закључиLи 9а је хи-
DоLеза Х1 у DоLDуносLи DоLврђена. Наиме, DоLврђено је 9а а9оле-
сценLи са си:урним оJрасцем Dоро9ичне афекLивне везаносLи
(ниско изJе:авање и ниска анксиозносL) и са си:урним оJрасцем
DарLнерске афекLивне везаносLи (DозиLиван мо9ел сеJе и Dози-
Lиван мо9ел 9ру:их) имају јачи осећај Dоро9ичне кохеренLносLи.

У ТаJели 2 Dриказана је DовезаносL комDоненLи осећаја Dоро-
9ичне кохеренLносLи са изJе:авањем и анксиозношћу (9имен-

ОСЕЋАЈ ПОРОДИЧНЕ КОХЕРЕНТНОСТИ

-.468** ИзJе:авање

-.172** АнксиозносL

.220** Мо9ел сеJе

.166** Мо9ел 9ру:их 

ТАБЕЛА 1: ПОВЕЗАНОСТ ОСЕЋАЈА ПОРОДИЧНЕ КОХЕРЕНТНОСТИ СА ДИМЕНЗИЈАМА ПОРОДИЧНЕ И 
МОДЕЛИМА ПАРТНЕРСКЕ АФЕКТИВНЕ ВЕЗАНОСТИ
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зијама Dоро9ичне афекLивне везаносLи), мо9елом сеJе и мо9е-
лом 9ру:их (DарLнерском афекLивном везаношћу).

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

Као шLо се у ТаJели 2 може уочиLи, DосLоји DозиLивна Dовеза-
носL мо9ела сеJе са све Lри комDоненеLе осећаја Dоро9ичне ко-
херенLносLи: разумљивошћу, савла9ивошћу и смисаоношћу. Ре-
зулLаLи корелационе анализе су Dоказали 9а су за а9олесценLе
са DозиLивнијим мо9елом сеJе, Dоро9ични живоL и Dоро9ица
разумљивији, савла9ивији и смисленији. ПозиLивна DовезаносL
је 9оJијена између мо9ела 9ру:их и комDоненLи: савла9ивосL и
смисаоносL. На основу ових резулLаLа може се закључиLи 9а су
за а9олесценLе са DозиLивнијим мо9елом 9ру:их Dоро9ични жи-
воL и Dоро9ица савла9ивији и смисленији. Не:аLивна DовезаносL
9оJијена је између све Lри комDоненLе осећаја Dоро9ичне кохе-
ренLносLи и 9имензије изJе:авање (ниска и сре9ња DовезаносL),
9ок је 9имензија анксиозносL Dовезана не:аLивно са комDонен-
Lама: савла9ивосL и смисаоносL (ниска и слаJа DовезаносL). Ре-
зулLаLи корелационе анализе су Dоказали 9а су за а9олесценLе
који имају ниже изJе:авање Dоро9ични живоL и Dоро9ица ра-
зумљивији, савла9ивији и смисленији, а за а9олесценLе са ни-
жом анксиозношћу Dоро9ични живоL и Dоро9ица савла9ивији и
смисленији. Имајући у ви9у 9а осећај Dоро9ичне кохеренLносLи
Dре9сLавља укуDан о9нос који Dоје9инац има Dрема својој Dоро-
9ици, DозиLивна DовезаносL са варијаJлама које чине саму су-
шLину Dоро9ице (афекLивна везаносL) и њено: оDLимално: фун-
кционисања је очекивана. 

РАЗУМЉИВОСТ САВЛАДИВОСТ СМИСАОНОСТ

ИЗБЕГАВАЊЕ -.380**  -.410** -.446**

АНКСИОЗНОСТ –  -.207**  -.181**

МОДЕЛ СЕБЕ .216**  .218** .144**

МОДЕЛ ДРУГИХ – .147**  .195**

ТАБЕЛА 2: ПОВЕЗАНОСТ КОМПОНЕНТИ ОСЕЋАЈА ПОРОДИЧНЕ КОХЕРЕНТНОСТИ СА ДИМЕНЗИЈАМА 
ПОРОДИЧНЕ И МОДЕЛИМА ПАРТНЕРСКЕ АФЕКТИВНЕ ВЕЗАНОСТИ
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Да Jи се уLвр9иLе разлике у инLензиLеLу осећаја Dоро9ичне
кохеренLносLи ко9 а9олесценаLа у о9носу на оJрасце афекLивне
везаносLи (Dоро9ичне и DарLнерске) Dримењена је анализа ва-
ријансе (АНОВА).

У ТаJели 3 Dриказани су резулLаLи анализе варијансе за осећај
Dоро9ичне кохеренLносLи и оJрасце Dоро9ичне афекLивне веза-
носLи ко9 а9олесценаLа.

Ле:ен9а: ОПК – осећај ,оро�ичне кохерен�ос�и; 9ф – сLеDен слоJо9е, 
Ф – сLаLисLика и Си:. – вероваLноћа

На основу резулLаLа Dриказаних у ТаJели 3, може се закључи-
Lи 9а DосLоје сLаLисLички значајне разлике у инLезиLеLу осећаја
Dоро9ичне кохеренLносLи ко9 а9олесценаLа и оJразаца Dоро-
9ичне афекLивне везаносLи. Да Jи се уLвр9ило између којих
оJразаца Dоро9ичне афекLивне везаносLи DосLоје сLаLисLички
значајне разлике у инLензиLеLу осећаја Dоро9ичне кохеренLно-
сLи, уDоLреJљен је накна9ни Шефеов LесL (резулLаLи су Dриказа-
ни у ТаJели 4).

 СУМА КВАДРАТА  ДФ СРЕДЊИ 
КВАРДАТ

Ф СИГ.

OПK ИЗМЕЂУ ГРУПА 15976,723 3 5325,574 15,023 .000

 УНУТАР ГРУПА 126202,566 356 354,502

 УКУПНО 142179,289 359

ТАБЕЛА 3: РЕЗУЛТАТИ АНАЛИЗЕ ВАРИЈАНСЕ ОСЕЋАЈА ПОРОДИЧНЕ КОХЕРЕНТОСТИ И ОБРАСЦА ПОРОДИЧНЕ 
АФЕКТИВНЕ ВЕЗАНОСТИ АДОЛЕСЦЕНАТА

 ЗВ (И) ОБРАСЦИ (J) ОБРАСЦИ
СРЕДЊА 
РАЗЛИКА

 (И-J)

СТАНДАРДНА 
ГРЕШКА 

СИГ.

95%
ИНТЕРВАЛ 

ПОУЗДАНОСТИ

ДОЊА 
ГРАНИЦА

ГОРЊА 
ГРАНИЦА

СИГУРНИ

OКУПИРАНИ 7,55185 3,34069 ,166 -1,8318 16,9356

OДБАЦУЈУЋИ 21,80856* 3,67929 .000 11,4738 32,1433

ПЛАШЉИВИ 13,21407* 3,93612 .011 2,1579 24,2703

ТАБЕЛА 4: НАКНАДНИ ШЕФЕОВ ТЕСТ – ОСЕЋАЈ ПОРОДИЧНЕ КОХЕРЕНТНОСТИ (ГЛОБАЛНО И ПО 
КОМПОНЕНЕТАМА) И ОБРАСЦИ ПОРОДИЧНЕ АФЕКТИВНЕ ВЕЗАНОСТИ
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РезулLаLи Dриказани у ТаJели 4 Dоказују 9а је осећај Dоро9ич-
не кохеренLносLи израженији ко9 а9олесценаLа са си:урним
оJрасцем Dоро9ичне афекLивне везаносLи у о9носу на а9олес-
ценLе са о9Jацујућим и Dлашљивим оJрасцем. Такође је уLвр-
ђено 9а је осећај Dоро9ичне кохеренLносLи израженији ко9 а9о-
лесценаLа са окуDираним оJрасцем Dоро9ичне афекLивне
везаносLи у о9носу на а9олесценLе са о9Jацујућим оJрасцем. Ни-
је уLврђена сLаLисLички значајна разлика осећаја Dоро9ичне ко-
херенLносLи и оJразаца DарLнерске афекLивне везаносLи ко9
а9олесценаLа. 

На основу ових резулLаLа, хиDоLеза Х3 – DосLоје разлике у ин-
LензиLеLу осећаја Dоро9ичне кохеренLносLи ко9 а9олесценаLа у
о9носу на оJрасце Dоро9ичне и DарLнерске афекLивне везанос-
Lи, 9елимично је DоLврђена. ПоLврђено је 9а DосLоје разлике у
инLензиLеLу осећаја Dоро9ичне кохеренLносLи ко9 а9олесцена-
Lа у о9носу на оJрасце Dоро9ичне афекLивне везаносLи. Овај Dо-
9аLак је значајан, јер указује на значај афекLивно: везивања, који
чини саму сушLину Dоро9ично: живоLа и DриDа9а извору з9ра-
вља који се о9носи на инLеракцију и релације међу члановима
Dоро9ице. Такође, овај резулLаL сLвара Jројне мо:ућносLи за
нова исLраживања. РезулLаLи Dоказују 9а нема сLаLисLички зна-
чајних разлика у инLензиLеLу осећаја Dоро9ичне кохеренLносLи
и оJразаца DарLнерске афекLивне везаносLи, шLо можемо је9-
ним 9елом оJјасниLи чињеницом 9а се ра9и о мла9им исDиLа-

OКУПИРАНИ

СИГУРНИ -7,55185 3,34069 ,166 -16,9356 1,8318

OДБАЦУЈУЋИ 14,25670* 4,69803 .028 1,0604 27,4530

ПЛАШЉИВИ 5,66222 4,90177 .721 -8,1064 19,4308

 OДБАЦУЈУЋИ

СИГУРНИ -21,80856* 3,67929 .000 -32,1433 -11,4738

OКУПИРАНИ -14,25670* 4,69803 .028 -27,4530 -1,0604

ПЛАШЉИВИ -8,59448 5,13851 ,425 -23,0281 5,8391

ПЛАШЉИВИ

СИГУРНИ -13,21407* 3,93612 .011 -24,2703 -2,1579

OКУПИРАНИ -5,66222 4,90177 ,721 -19,4308 8,1064

OДБАЦУЈУЋИ 8,59448 5,13851 ,425 -5,8391 23,0281

Значајно на нивоу 0.05.

ТАБЕЛА 4: НАКНАДНИ ШЕФЕОВ ТЕСТ – ОСЕЋАЈ ПОРОДИЧНЕ КОХЕРЕНТНОСТИ (ГЛОБАЛНО И ПО 
КОМПОНЕНЕТАМА) И ОБРАСЦИ ПОРОДИЧНЕ АФЕКТИВНЕ ВЕЗАНОСТИ
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ницима (9оња :раница 15 :о9ина), Dа се намеће DиLање о9ређене
неувремењеносLи исDиLивања DарLнерске афекLиве везаносLи.

У LаJелама 5, 6 и 7 Dриказане су сLаLисLички значајне разлике
у 9имензијама Dоро9ичне и мо9елима DарLнерске афекLивне
везаносLи ко9 а9олесценаLа у о9носу на Dол, узрасL и месLо
Jоравка.

Ле:ен9а: Н – укуDан Jрој исDиLаника, АС – ариLмеLичка сре9ина; 
СД – сLан9ар9на 9евијација; L – вре9носL L сLаLисLика, 9ф – сLеDен
слоJо9е и Си:. – вероваLноћа

Као шLо се може уочиLи, у ТаJели 5 су уLврђене сLаLисLички
значајне разлике у израженосLи изJе:авања у о9носу на Dол ис-
DиLаника, наиме исDиLаници мушко: Dола имају израженије из-
Jе:авање као 9имензију Dоро9ичне афекLивне везаносLи у о9но-
су на исDиLанике женско: Dола (исLи резулLаL је 9оJијен и у
исLраживању Минићеве из 2012). Разлике у израженосLи 9имен-
зије – изJе:авање у о9носу на Dол, можемо оJјасниLи инLензив-
ним развојем Dолне уло:е у Dерио9у а9олесценције, али и осоJи-
нама личносLи и социјалним уло:ама жена и мушкараца у
9рушLву. Мла9ићи су склонији 9оминацији, Lакмичењу, акLив-
нији су и слично, 9ок су 9евојке суJмисивније, о9:оворније и за-
висније. Димензија изJе:авање се о9носи на (не)сDосоJносL
усDосLављања JлискосLи, и Dовезана је са Lен9енцијом емоцио-
нално: Dреки9а (Skowron & Dendy, 2004, Dрема Михић, 2012), шLо
нам указује 9а а9олесценLи мушко: Dола у овом исLраживању
имају смањену сDосоJносL за усDосLављање JлискосLи са члано-
вима Dоро9ице и 9а су склонији емоционалном Dреки9у о9носа
са члановима Dоро9ице (ен:л. cut-off).

Н AС СД Т ДФ СИГ.

 ИЗБЕГАВАЊЕ

 МУШКИ ПОЛ

 ЖЕНСКИ ПОЛ

180
180

26,67
22,76

10,14
10,18

3,647 358 .000

ТАБЕЛА 5: Т - ТЕСТ ЗА ИЗБЕГАВАЊЕ У ОДНОСУ НА ПОЛ АДОЛЕСЦЕНАТА
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Ле:ен9а: Н – укуDан Jрој исDиLаника; сре9ња а – DоLDерио9 сре9ње
а9олесценције, касна а – DоLDерио9 касне а9олесценије, АС – ариL-
меLичка сре9ина; СД – сLан9ар9на 9евијација; L – вре9носL L сLаLи-
сLика, 9ф – сLеDен слоJо9е и Си:. – вероваLноћа

На основу Dо9аLака Dриказаних у ТаJели 6, може се закључиLи
9а је анксиозносL израженија у DоLDерио9у сре9ње а9олесцен-
ције, Lачније млађи а9олесценLи су анксиознији (имају израже-
нију анксиозносL као 9имензију Dоро9ичне афекLивне везано-
сLи) у о9носу на сLарије а9олесценLе или исDиLанике у касној
а9олесценцији. Такође ко9 мо9ела сеJе и мо9ела 9ру:их 9оJије-
на је сLаLисLички значајна разлика у корисL а9олесценаLа у кас-
ној а9олесценцији (сLарији а9олесценLи имају више скорове на
мо9елу сеJе и мо9елу 9ру:их). Разлике у о9носу на узрасL може-
мо разумеLи кроз развојне Dромене, које су у Dерио9у а9олесцен-
ције инLензивне и сDецифичне, у зависносLи о9 DоLDерио9а. Ако
узмемо у оJзир чињеницу 9а а9олесценција оJухваLа релаLивно
9у: Dерио9 (о9 10. 9о 24. :о9ине), очекивано је 9а разлике DосLоје
ка9а се Dоре9е млађи и сLарији а9олесценLи и 9а је оDшLе функ-
ционисање квалиLаLивно 9ру:ачије. РезулLаL исLраживања, који
:овори 9а су млађи а9олесценLи анксиознији ка9а је у DиLању
Dоро9ична афекLивна везаносL у о9носу на сLарије а9олесценLе
или исDиLанике у касној а9олесценцији, можемо оJјасниLи ве-
ћом ,,зависношћу о9 Dоро9ице” ко9 млађих а9олесценаLа, о9но-
сно а9олесценаLа у сре9њем DоLDерио9у а9олесценције. Поро9и-

 Н АС СД Т  ДФ  СИГ. 

AНКСИОЗНОСТ

СРЕДЊА А.
КАСНА А.

180
180

28,08
 25,73

11,31
9,41

2,142 358 .033

MОДЕЛ СЕБЕ

СРЕДЊА А.
КАСНА А.

180
180

1,22
1,62

1,73
1,54

-2,348 358 .019

MОДЕЛ ДРУГИХ

СРЕДЊА А.
КАСНА А.

180
180

1,03
1,54

1,64
1,63

-2,928 358 .004

ТАБЕЛА 6: Т - ТЕСТ АНКСИОЗНОСТ, МОДЕЛ СЕБЕ И МОДЕЛ ДРУГОГ У ОДНОСУ НА УЗРАСТ
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ца је млађим а9олесценLима DоLреJнија, јер се налазе у Dерио9у
инLензивно: сазревања у различиLим асDекLима, Dроцес сеDара-
ције и формирања и9енLиLеLа је акLуелан, Dо Ерискону (1994),
оJухваLа Dерио9 о9 12. 9о 18. :о9ине. Такође, 9оJијене разлике се
мо:у разумеLи и не9овољно 9иференцираним селфом и акLуел-
ним Lрансфером афекLивне везаносLи са ро9иLеља на вршњаке.
У конLексLу сазревања и квалиLаLивно 9ру:ачије: функциони-
сања можемо разумеLи и резулLаL који :овори 9а сLарији а9оле-
сценLи имају више скорове на мо9елу сеJе (као скуDу очекивања
и веровања о самом сеJи) и мо9елу 9ру:их (као скуDу веровања и
очекивања Dоје9инца у о9носу на 9ру:е). ПознаLо је 9а се форми-
рани ра9ни мо9ели о9ржавају Lоком живоLа, асимилујући нова
искусLва и сазнања Dоје9инца у већ формирани мо9ел, а развојне
Dромене унуLар унуLрашњих ра9них мо9ела смаLрају захLевом
за конLинуираном си:урношћу (СLефановић СLанојевић, 2005).

Ле:ен9а: Н - укуDан Jрој исDиLаника; АС - ариLмеLичка сре9ина; СД -
сLан9ар9на 9евијација; L - вре9носL L сLаLисLика, 9ф - сLеDен слоJо-
9е и Си:. - вероваLноћа

 ДоJијени резулLаLи L-LесLа, Dриказани у ТаJели 7, Dоказују 9а
DосLоје сLаLисLички значајне разлике у 9имензији – анксиозносL
у о9носу на месLо Jоравка исDиLаника. Наиме, ко9 а9олесценаLа
који живе на Косову и МеLохији анксиозносL као 9имензија Dо-
ро9ичне афекLивне везаносLи је израженија у о9носу на а9оле-
сценLе који живе у ужој СрJији. ОJјашњење можемо DоLражиLи у
значају који се Dри9аје Dоро9ици и израженој анксиозносLи 9а се
Dоро9ица као си:урна Jаза и JезJе9но уLочишLе не из:уJи. С оJ-
зиром на Lо 9а живоL и о9расLање а9олесценаLа на LериLорији
Косова и МеLохије оJележавају неси:урносL и неизвесносL, али и
изражен сLеDен у:роженосLи (Минић и сара9ници, 2011; Мило-
шевић и Башчаревић, 2011; Ранђеловић и сара9ници, 2009; Ми-
нић, 2009). Израженију анксиозносL ко9 а9олесценаLа који живе
на Косову и МеLохији можемо разумеLи и Dовећаним сLрахом о9

Н AС СД Т ДФ СИГ.

 АНСКИОЗНОСТ

УЖА СРБИЈА

КОСОВО И МЕТОХИЈА

180
180

25,16
28,65

10,23
10,42 -3,211 358  .001

ТАБЕЛА 7:  Т - ТЕСТ ЗА СТЕПЕН УГРОЖЕНОСТИ И АНКСИОЗНОСТ У ОДНОСУ НА МЕСТО БОРАВКА
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:уJиLка Dоро9ице као си:урне Jазе, чија је уло:а нарочиLо важна
у у:рожавајућим условима живоLа, хроничној и комDлексној
9рушLвеној кризи коју каракLерише сре9ину у којој о9расLају.

На основу Dриказаних резулLаLа у DреLхо9ним LаJелама (ви-
9еLи LаJеле 5, 6 и 7) хиDоLеза Х3 – ПосLоје разлике у 9имензијама
Dоро9ичне афекLивне везаносLи (изJе:авање и анксиозносL) и
мо9елима DарLнерске афекLивне везаносLи (мо9елом сеJе и мо-
9елом 9ру:их), 9елимично је DоLврђена. ПоLврђено је 9а DосLоје
разлике: у изJе:авању у о9носу на Dол, анксиозносLи у о9носу на
узрасL и месLо Jоравка и у мо9елима сеJе и 9ру:их у о9носу на
узрасL а9олесценаLа.

Мере �ескри,�ивне с�а�ис�ике за варија�лу – осећај Dоро9ичне
кохеренLносLи (у целини и ,о ком,онен�ама) ко9 а9олесценаLа Dо-
казују 9а су Dросечне вре9носLи осећаја Dоро9ичне кохеренLно-
сLи у целини (АС= 146,34; СД= 19,90) и Dо комDоненLама (ра-
зумљивосL АС= 42,41; СД= 7,73, савла9ивосL АС= 50,56; СД= 7,67;
смисаоносL АС=53,37; СД= 7,27) ко9 а9олесценаLа, DосмаLрано у
оквиру Lеоријско: расDона (у целини: 26–182, разумљивосL: 8–56,
савла9исвосL и смисаоносL 9–63) и осLварених минималних (у
целини 81, разумљивосL 21, савла9ивосL 27 и смисаоносL 22) и
максималних вре9носLи (у целини 182, разумљивосL 56, савла-
9ивосL и смисаоносL 63), Jлиже Lеоријском максимуму. Имајући
у ви9у 9а јачи осећај Dоро9ичне кохеренLносLи указује на 9оJар
извор з9равља можемо закључиLи 9а су исDиLани а9олесценLи
Jлижи DозиLивном Dолу конLинуума з9равље JолесL.

У ТаJели 8 су Dриказане 9исLриJуције оJразаца афекLивне ве-
заносLи (Dоро9ичне и DарLнерске) ко9 а9олесценаLа. 

ПОРОДИЧНА АФЕКТИВНА ВЕЗАНОСТ ПАРТНЕРСКА АФЕКТИВНА ВЕЗАНОСТ

f % f %

СИГУРНИ 270 75,0 СИГУРНИ 278 77,2

ТАБЕЛА 8: ДИСТРИБУЦИЈА ОБРАЗАЦА ПОРОДИЧНЕ И ПАРТНЕРСКЕ АФЕКТИВНЕ ВЕЗАНОСТИ АДОЛЕСЦЕНАТА
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f - фреквенце; % DроценLи

Као шLо се из LаJеле 8 може уочиLи, ко9 а9олесценаLа оJу-
хваћених исLраживањем најзасуDљени је си:урни оJразац Dоро-
9ичне и DарLнерске афекLивне везаносLи, заLим сле9и окуDира-
ни и о9Jацујући, 9ок је најмање засLуDљен Dлашљиви оJразац.
Ова 9исLриJуција оJразаца је очекивана, нарочиLо ако се узме у
оJзир чињеница 9а је исLраживањем оJухваћена з9рава DоDула-
ција исDиLаника, а 9а резулLаLи исLраживања указују на већу
фреквенLносL сLилова неси:урне везаносLи ко9 клиничке DоDу-
лације (Чачић и Гаврилов Јерковић, 2012). Иако се у неким нови-
јим исLраживањима на нашој DоDулацији уочава смањење Jроја
си:урно афекLивно везаних, и 9аље је DримеLна њихова 9омина-
ција (СLефановић СLанојевић, 2012). Такође, чиLав низ исLражи-
вања на нашој DоDулацији Dоказује 9оминанLносL си:урних на9
неси:урним оJрасцима Dоро9ичне (Душанић, 2007; Минић, 2012)
и DарLнерске афекLивне везаносLи (Dре:ле9 исLраживања се
може Dронаћи у СLефановић СLанојевић, 2011). На основу 9оJије-
них Dо9аLака о DреLежно си:урном оJрасцу Dоро9ичне афекLив-
не везаносLи ко9 исDиLаника, а у скла9у са Lеоријом афекLивно:
везивања, Dо којој је за развој си:урне афекLивне везаносLи зна-
чајно LоDло, сензиLивно и флексиJилно окружење (Михић и са-
ра9ници, 2007), можемо закључиLи 9а су а9олесценLи оJухваће-
ни исLраживањем о9расLали у Lаквом окружењу, као и 9а своје
Dримарне Dоро9ице 9оживљавају као си:урну Jазу. 

У највећем DроценLу а9олесценLе (69,2%) најJоље оDисује Lвр-
9ња Dо9 ре9ним Jројем је9ан, а у најмањем DроценLу а9олесцен-
Lе најJоље оDисује Lвр9ња Dо9 ре9ним Jројем Lри (8,1%), На осно-
ву ових Dо9аLака може се закључиLи 9а а9олесценLе најJоље
оDисује Dрва Lвр9ња у оквиру УDиLника DарLнерске афекLивне

ОКУПИРАНИ 36 10,0 ОКУПИРАНИ 38 10,6

OДБАЦУЈУЋИ 29 8,1 OДБАЦУЈУЋИ  33 9,2

ПЛАШЉИВИ 25 6,9 ПЛАШЉИВИ 11 3,1

УКУПНО 360 100 УКУПНО 360 100

ПОРОДИЧНА АФЕКТИВНА ВЕЗАНОСТ ПАРТНЕРСКА АФЕКТИВНА ВЕЗАНОСТ

ТАБЕЛА 8: ДИСТРИБУЦИЈА ОБРАЗАЦА ПОРОДИЧНЕ И ПАРТНЕРСКЕ АФЕКТИВНЕ ВЕЗАНОСТИ АДОЛЕСЦЕНАТА
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везаносLи, која :ласи: Лако ми је �а се з�лижим са �ру!им љу�има.
Осећам �а је у ре�у �а �ру!е замолим за ,омоћ и знам �а ће ми о�ично ,о-
моћи. Ка�а ме �ру!и замоле за ,омоћ, мо!у �а рачунају на мене. Не �ри-
нем �а ћу ос�а�и сам/сма или �а се не свиђам �ру!им љу�има. Овај
оDис, о9носно Lвр9ња, о9носи се на си:уран LиD DарLнерске
афекLивне везаносLи, 9ок DреосLала Lри оDиса (која у мањем
DроценLу најJоље оDисују а9олесценLе) о9:оварају изJе:авају-
ћем, DреокуDираном и Dлашљивом (Jојажљивом) LиDу DарLнер-
ске афекLивне везаносLи. На основу 9оJијених Dо9аLака можемо
закључиLи 9а у највећем DроценLу исDиLани а9олесценLи имају
DозиLиван мо9ел сеJе и 9ру:их, осLварују инLимносL у о9носи-
ма, њихове DарLнерске о9носе о9ликују JлискосL, међусоJно
DошLовање, укљученосL и оLвореносL. МеђуLим, морамо свакако
имаLи у ви9у 9а DосLоји мо:ућносL 9а су исDиLаници Jирали со-
цијално најDрихваLљивији о9:овор (Dрви оDис у УDиLнику DарL-
нерске афекLивне везаносLи).

ЗАКЉУЧАК На основу 9оJијених резулLаLа може се закључиLи 9а а9олесцен-
Lи са си:урним оJрасцем Dоро9ичне (ниско изJе:авање и ниска
анксиозносL) и си:урним оJрасцем DарLнерске афекLивне веза-
носLи (DозиLиван мо9ел сеJе и DозиLиван мо9ел 9ру:их) имају
јачи осећај Dоро9ичне кохеренLносLи. ЗаLим, уLврђено је 9а Dо-
сLоје разлике у инLензиLеLу осећаја Dоро9ичне кохеренLносLи
ко9 а9олесценаLа у о9носу на оJрасце Dоро9ичне, али не и DарL-
нерске афекLивне везаносLи. Осећај Dоро9ичне кохеренLносLи
израженији је ко9 а9олесценаLа са си:урним оJрасцем у о9носу
на а9олесценLе са о9Jацујућим и Dлашљивим оJрасцем Dоро-
9ичне афекLивне везаносLи. Такође је уLврђено 9а је осећај Dоро-
9ичне кохеренLносLи израженији ко9 а9олесценаLа са окуDира-
ним оJрасцем у о9носу на а9олесценLе са о9Jацујућим оJрасцем
Dоро9ичне афекLивне везаносLи. 

РезулLаLи исLраживања су указали и на о9ређене разлике у
афекLивној везаносLи у о9носу на социо9емо:рафске варијаJле
(Dол, узрасL и месLо Jоравка). Прецизније, 9оJијени резулLаLи
Dоказују 9а а9олесценLи имају израженије изJе:авање као 9и-
мензију Dоро9ичне афекLивне везаносLи у о9носу на а9олесцен-
Lкиње, сLарији а9олесценLи (о9 19. 9о 24. :о9.) имају више скоро-
ве на мо9елима DарLнерске афекLивне везаносLи (на мо9елу
сеJе и 9ру:их) у о9носу на млађе (о9 15. 9о 19. :о9.), анксиозносL
као 9имензија Dоро9ичне афекLивне везаносLи је израженија
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ко9 млађих а9олесценаLа, и ко9 а9олесценаLа који живе на Косо-
ву и МеLохији у о9носу на а9олесценLе из уже СрJије.

 РезулLаLи још указују 9а а9олесценLи расDолажу а9екваLним
изворима з9равља (јачи осећај Dоро9ичне кохеренLносLи и 9о-
минанLносL си:урних оJразаца Dоро9ичне и DарLнерске афек-
Lивне везаносLи). РезулLаLе о 9оминанLним оJрасцима си:урне
афекLивне везаносLи ко9 а9олесценаLа смаLрамо значајним,
имајући у ви9у основне каракLерисLике осоJа које су си:урно
афекLивно везане: оLвореносL за комуникацију, исLраживање,
расL и развој; заLим самоDоуз9ање, ауLономија личносLи, сDрем-
носL за живоLне ризике и ра9осLи, каDациLеL за Dревазилажење
живоLних Lешкоћа и DроJлема; сDосоJносL 9а а9екваLно исLра-
жују и LесLирају реалносL, си:урносL, Dоверење у 9ру:е и DошLо-
вање 9ру:их (СLефановић СLанојевић, 2006). Си:руно афекLивно
везани Dоје9инци Jрак својих ро9иLеља оDисују као 9оJар, њих
о9ликује и високо самоDошLовање, Dоверење у DарLнера, сDосоJ-
носL за Dружање Dажње и Dо9ршке (СLефановић СLанојевић,
2012), ауLенLичносL и оLвореносL за DарLнерске везе (СLефано-
вић СLанојевић, 2007), али и DреDознавање DозиLивних исхо9а у
инLерDерсоналним релацијама (Чачић, 2012).

Да Jисмо мо:ли 9а Dроверимо DреLDосLавку, о9носно оJја-
шњење које је Dонуђено у овом исLраживању о значају Dоро9ице
као си:урне Jазе, смерница за Jу9ућа исLраживања Jи мо:ла 9а
и9е у Dравцу ор:анизовања исLраживања, у ком Jи се исDиLала
DовезаносL осећаја Dоро9ичне кохеренLносLи и си:урносLи у Dо-
ро9ичном сисLему Dомоћу Скале си:урносLи у Dоро9ичном си-
сLему (Davies & Cummings 1994 Dрема Михић, 2012), на основу које
се 9оJијају Dо9аци о DерцеDцији целокуDне Dоро9ице као Jазе
си:урносLи. ПреDорука за Jу9ућа исLраживања DарLнерске афек-
Lивне везаносLи а9олесценаLа је коришћење УDиLника АСУ
(Attachment Style Questionnaire, Feney, Noller & Hanrahan, 1994)
чији се 9еLаљни оDис може Dронаћи у СLефановић СLанојевић
(2011). СмаLрамо 9а Jи се коришћењем ово: уDиLника 9оJили
DоLDунији Dо9аци, укључујући и Dо9аLке о9 оних а9олесценеLа
који нису имали љуJавна искусLва, имајући у ви9у 9а се овим
уDиLником Dроцењује афекLивна везаносL :енерално.
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SUMMMARY FAMILY SENSE OF COHERENCE AND FAMILY AND PARTNER AFFECTIVE 
ATTACHMENT IN ADOLESCENTS

In accordance with the basic principles of Antonovsky’s salutogen-
ic model of health, this research examines the connection between
the family sense of coherence as a central source of health and family
and partner affective attachment, as a generalized sources of health.
The aim of the research was to examine the relationship between
family sense of coherence in adolescents with: family dimensions
(avoidance and anxiety) and partner affective attachment models
(model of the self and model of others). The research tasks were: to
determine the differences in the intensity of the family sense of
coherence relating to family and partner attachment styles (secure,
avoidant, preoccupied and fearful); to determine differences in fami-
ly dimensions (avoidance and anxiety) and partner affective
attachment models (model of the self and model of others) relating
to gender, age and place of residence of adolescents; to determine
the intensity of family sense of coherence and distribution of family
and partner attachment styles in adolescents. The study sample
consisted of adolescents of both genders (n = 360, 15 to 24 years old,
AS = 19.36; SD = 2.55) from Kosovo and Metohija and central Serbia.
The survey used the following instruments: Scale for assessing family
sense of coherence, Questionnaire for assessment of family affective
attachment, Questionnaire for assessing partner affective attach-
ments and Basic socio-demographic questionnaire. Descriptive
statistics, Pearson's correlation coefficient, T-test and Analysis of
variance were used for data processing.

The results of the research showed that adolescents with a secure
family affective attachment style (low in anxiety and low in avoid-
ance) and secure partner affective attachment model (positive model
of the self and a positive model of others) have a stronger sense of
family coherence. When it comes to differences in the intensity of
the sense of family coherence in adolescents in relation to affective
attachment styles, the survey results indicate that there are statisti-
cally significant differences in the intensity of the sense of family
coherence in adolescents depending on the dominant family affec-
tive attachment style, but no difference when it comes to partner
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affective attachment. The results showed that the sense of family
coherence is stronger in adolescents with secure family affective
attachment style, compared with adolescents with avoidant and
fearful family affective attachment style. It was found that the family
sense of coherence is stronger in adolescents with preoccupied fami-
ly affective attachment style, compared with adolescents with
avoidant family affective attachment style. The research also deter-
mined differences in dimensions and models of affective attachment
in relation to gender, age and place of residence. The obtained
results show that: the male adolescents have more prominent avoid-
ance (family attachment dimension) compared with the female
adolescents; older adolescents (19 to 24 years old) have higher scores
on the partner attachment models (on model of the self and others)
compared with younger adolescents (15 to 19 years old); anxiety
(family attachment dimension) is more prominent in younger
adolescents and in adolescents from Kosovo and Metohija, compared
with those from central Serbia. The results suggest that adolescents
have adequate sources of health (they have a stronger sense of family
coherence and predominance of the secure family and partner affec-
tive attachment style). The results confirm the hypothesis and are
consistent with the results of some previous studies.

KEY WORDS: family sense of coherence, family affective attachment, partner
affective attachment, adolescents.




