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

СТРУКТУРА И ДЕТЕРМИНАНТЕ СТАВА 
ПРЕМА ЈЕДНОРОДИТЕЉСТВУ КОД ЖЕНА

САЖЕТАК. Циљ истраживања био је да се испитају структура и евентуалне детер-
минанте става према једнородитељству код жена. У анализу су укључе-
не неке социодемографске (образовни и материјални статус, године
старости), као и психолошке (ниво анксиозности и избегавања у доме-
ну афективне партнерске везаности) могуће детерминанте става према
једнородитељству. Спроведено је истраживање на узорку који је чини-
ло 96 жена, узраста 24–56 година. У истраживању је примењен Упитник
за процењивање партнерске афективе везаности као и Скала става пре-
ма једнородитељству која је конструисана за потребе овог истра-
живања. Резултати показују да се став према једнородитељству састоји
из 3 димензије (неопходност оца као родитељске фигуре (α=0,75), поло-
жај самохране мајке у друштву (α=0,56) и мајчинство као циљ (α=0,67)).

Међу испитаним женама највише има оних које карактерише избе-
гавајући образац партнерске афективне везаности (35,4%), а најмање је
оних са преокупираним обрасцем партнерске афективне везаности
(16%). Резултати показују да на основу укључених социодемографских
варијабли можемо објаснити 17,3% варијансе става према неопходно-
сти оца као родитељске фигуре; значајан јединствени допринос имају
варијабле материјални статус и старост испитаница, као и да се пре-
диктивна моћ модела појачава додавањем степена испољене анксиоз-
ности и склоности ка избегавању (R2=0,27). Резултати даље показују да
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је предикција става према перцепцији социјалног статуса самохраних
мајки на основу познавања степена испољене анксиозности (R2=0,29),
али и да не постоји статистички оправдана могућност предикције става
према мајчинству као циљу на основу укључених варијабли.

Добијени резултати делимично су у складу са ранијим истражи-
вањима. Један од разлога за добијене резултате можда лежи у идеји
савремене жене која je подељена између културолошког захтева да же-
на првенствено треба да се оствари као супруга и мајка, а онда и као ин-
дивидуа (битно је образовање, каријера и слично). 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: партнерска афективна везаност; једнородитељство; ставови жена.

УВОД

РОДИТЕЉСТВО 

У скоро свим 9исци@линама које изучавају ро9иNељсNво (социо-
ло:ија, @е9а:о:ија, ан9ра:о:ија), као најважнија каракNерисNика
@оро9ице исNиче се њена важносN за емоционални и социјални
развој 9еNеNа (Mirabile, 2014; Turney, Lee, & Mehta, 2013; Norona &
Baker, 2014; Wang & Zhou, 2015). Неа9екваNан о9нос са ро9иNељи-
ма може 9овесNи 9о @роKлема у вршњачким :ру@ама: а:ресив-
носN, 9е@ресивносN, @овлачење и слична сNања, као и оKлици @о-
нашања 9еNеNа у великој мери @овезани су у@раво са неси:урним
афекNивним о9носима ро9иNеља и 9еце (Coleman, 2003). Емоцио-
нално @рихваNајући ро9иNељи уна@ређују 9ечији 9оживљај 9о-
KроKиNи и @рила:ођеносN, @ри чему уNицај оца ус@ешно @ре9ви-
ђа ове исхо9е и Nо у већој мери но уNицај мајке (Rohner, 1998).

Социолошка исNраживања Kрака и @оро9ице указују на Nо 9а у
савременој ср@ској @оро9ици још увек @осNоји 9оминанNан мо-
9ел у коме највећи 9ео кућних @ослова оKављају жене, Kез оKзира
на женино формално за@ослење (Babović, 2009; Tomanović, 2012).
Уло:е ро9иNеља Nакође су у Nра9иционалном 9уху, Nј. за мајке је
@осеKно значајан ро9иNељски и9енNиNеN који @о9разумева
@ожрNвовање, @ермисивносN у вас@иNању и зашNиNнички о9нос
@рема 9еци у ви9у @аNернализма, 9ок је @римарна уло:а очева 9а
Kу9у храниоци @оро9ице. Ка9а се ра9и о ан:ажману око 9еце, ис-
Nраживања 9ају сличне резулNаNе који указују 9а :оNово сав ра9 и
Kри:у око 9еце искључиво @реузима су@ру:а/мајка (Blagojević,
2006; Babović, 2009). ИсNраживања у 9ру:им сре9инама Nакође су
@оказала 9а су мајке више укључене у :ајење 9еце, 9а размењују
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више емоција са 9ецом и 9а више времена @рово9е са њима
(Gryczkowski et al., 2010).

СоциоисNоријске @ромене у савременом 9рушNву измениле су
и Nра9иционални конце@N @оро9ице сNварајући разноликосN @о-
ро9ичних оKлика у којима се о9вија @римарна социјализација.
Појам је9норо9иNељских @оро9ица Nешко је @рецизно о9ре9иNи
имајући у ви9у разне узроке који мо:у 9овесNи 9о сиNуације у ко-
јој је9ан о9 ро9иNеља самосNално о9:аја 9еNе: смрN, разво9 Kрака,
на@ушNање @оро9ице о9 сNране је9но: ро9иNеља, ванKрачно ро-
ђење 9еNеNа и сл. У Nом смислу, је9норо9иNељска @оро9ица не
@ре9сNавља је9инсNвену социолошку каNе:орију, а у овом ра9у
акценаN ће KиNи на 9оживљају @оро9ице у којој 9еNе о9расNа са
је9ним ро9иNељем – мајком, Kез оKзира на узрок који је 9о Nо:а
9овео. Самохраном мајком најчешће се смаNра осоKа која је осNа-
ла у9овица, која се развела, али у скорије време @осNоје и само-
хране мајке које су саме изаKрале 9а ро9е 9еNе Kез @рисусNва
@арNнера (Sharp, 2001). Жене које Kирају 9а Kу9у самохране мајке
каракNерише низ осоKина; оне су оKично високо оKразоване, 9о-
Kро новчано сиNуиране и имају јаку моNивацију за ро9иNељсNвом
(Bock, 2000). ЧесNо су @о9 сNресом, јер сносе велику о9:оворносN
која укључује оKезKеђивање финансија, у@рављање 9омаћин-
сNвом, @о9изање и вас@иNавање 9еце (Rani, 2006). 

ИсNраживања @оказују 9а су @роKлеми са којима се суочавају
самохране мајке које су о9лучиле 9а ро9е 9еNе корисNећи услу:е
„Kанке с@ерми“ (осврћемо се на ове @о9аNке, јер је сама о9лука о
овом ви9у зачећа Kлиска о9луци 9а се самосNално о9:аја 9еNе Kез
са:ласносNи @арNнера о рођењу, шNо је у СрKији чешћи случај):
@оNреKа за инNеракцијом са 9ру:им женама које су на@равиле
исNи изKор, @оNреKа за социјалном @о9ршком и разумевањем,
осећај кривице заNо шNо њихово 9еNе не расNе уз сво: оца, висок
сNрес, на@еNосN и исцр@љеносN (Ben-Daniel, Rokach, Filtzer &
Feldman, 2007). Осећај кривице може 9овесNи 9о Nо:а 9а самохра-
не мајке @освећују @ревише времена својој 9еци, оKично како Kи
на9окна9иле о9сусNво оца (Ben-Daniel, Rokach, Filtzer & Feldman,
2007; Kavas & Gündüz-Hoşgör, 2013). Поре9 емоционалних @роKле-
ма, ове мајке чесNо имају @роKлеме везане за ор:анизацију вре-
мена, у@рављање финансијама и сл. (DeBord, 2000).

СNаNисNички @оказаNељи указују на значајне @ромене 9емо-
:рафских Nрен9ова у СрKији: о@а9ање Kроја закључених Kракова,
о@а9ање сNо@е рођених, Nе @орасN @росечне сNаросNи жене која
рађа @рво 9еNе (Republički zavod za statistiku, 2014). ИсNраживања
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@оказују 9а жене које живе у кохаKиNацији исказују јачу жељу 9а
9оKију 9еNе, чешће @окушавају 9а заNру9не и ређе корисNе кон-
Nраце@Nивна сре9сNва (Petersen et al., 2015). Такође, вероваNноћа
9а жена осNане Kез 9еце расNе са Kројем :о9ина @рове9ених Kез
@арNнера (Keizer et al., 2008), 9ок жене које су @ромениле више
@арNнера са @роменом @арNнера мењају и намеру 9а ро9е (Zabin
et al., 2000).

Ка9а је у @иNању значај @арNнера за моNивацију и о9луку жене
9а ро9и, @оказало се (Schytt, 2014) 9а је на узрасNу жена @реко
32 :о9ине у Шве9ској је9на о9 KиNних о9ре9ница ове о9луке не-
9осNаNак о9:оварајуће: @арNнера (53%), 9ок жене сNарије о9 36 :о-
9ина овај факNор наво9е као најчешћи разло: шNо још увек немају
9еце (60%).

Имајући у ви9у @реNхо9но речено, @осNавља се @иNање како
жене различиNо: социо9емо:рафско: @рофила :ле9ају на је9но-
ро9иNељсNво, Nе 9а ли оKрасци афекNивне везаносNи мо:у KиNи
@ре9икNори сNавова о је9норо9иNељсNву. Знајући 9а мо9ели
@арNнерске афекNивне везаносNи 9еNерминишу вре9носNи 9о-
живљаја сеKе (анксиозносN) и 9ру:о:а (изKе:авање), @осNавља се
@иNање 9а ли је начин на који 9оживљавамо сеKе или 9ру:е @ове-
зан и са сNавовима @о @иNању је9норо9иNељсNва. 

О ПАРТНЕРСКОЈ АФЕКТИВНОЈ ВЕЗАНОСТИ 

Бо:аNо @оље исNраживања @о9сNакнуNо БолKијевом Nеоријом ве-
зивања @о9ржава и9еју 9а љу9и @осе9ују 9оминанNну инNер@ер-
соналну оријенNацију која се о:ле9а у инNернализованим увере-
њима и очекивањима о9 9ру:их и сеKе у Kлиским релацијама.
Ове „менNалне схеме“ о9носа @ре9сNављају, @рема БолKију
(1969), ре@ликацију ро9иNељских инNеракција и функционишу
као афекNивни ра9ни мо9ели, о9ређујући квалиNеN инNер@ерсо-
налних о9носа. Теорија @арNнерске афекNивне везаносNи (Hazan
& Shaver, 1987; Bartholomew & Shaver, 1998) @олази о9 @реN@осNав-
ке 9а je у основи романNичне љуKави @роцес везивања, Nе 9а @о-
сNоје ин9иви9уалне разлике у начину на који се осоKе емоNивно
везују за @арNнера и Nо Nако 9а је мо:уће из9војиNи чеNири Nи@а
@арNнерске афекNивне везаносNи: си:урни, изKе:авајући, Kоја-
жљиви и @реоку@ирани оKразац (Bartholomew & Shaver, 1998; Ни-
кић и Трнавац, 2007). Ова чеNири оKрасца афекNивне везаносNи
9оKијају се комKинацијом @озиNивно: насу@роN не:аNивно: са-
мо@роцењивања и @озиNивно: насу@роN не:аNивно: @роцењива-
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ња 9ру:их (Bartholomew & Shaver, 1998). ОсоKе које имају анксио-
зни оKразац везивања фокусиране су на Nражење зашNиNе и
си:урносNи, 9ок изKе:авајући сNил везивања каракNерише сNрах
о9 инNимносNи (Никић и Трнавац, 2007). Си:уран афекNивни
оKразац @о9разумева 9а је осоKа ниско анксиозна и 9а има низак
скор на 9имензији изKе:авања на скали која мери @арNнерску
афекNивну везаносN; ово су осоKе које исNовремено мо:у уживаNи
у со@сNвеној ауNономији и KиNи за9овољне о9носима са 9ру:има
(СNанојевић СNефановић, 2011). ИзKе:авајући оKразац 9ефинише
осоKе које имају @озиNиван мо9ел сеKе, а не:аNиван мо9ел 9ру:о:
(низак скор на 9имензијама анксиозносN и висок скор на 9имен-
зији изKе:авање); ово су осоKе које у:лавном изKе:авају 9у:е везе
(СNанојевић СNефановић, 2011). Не:аNиван мо9ел сеKе, а @озиNи-
ван мо9ел 9ру:о:а о9лика је @реоку@ирано: оKрасца афекNивне
везаносNи (висока анксиозносN, ниско изKе:авање); ове осоKе
склоне су 9а кроз везу са @арNнером ис@ољавају своју личну
вре9носN и 9а сNално Nраже @оNвр9у љуKави о9 сNране @арNнера
(СNанојевић СNефановић, 2011). Бојажљив оKразац @арNнерске ве-
заносNи о9ређен је @реко не:аNивно: мо9ела сеKе и не:аNивним
мо9елом 9ру:о:а (висока анксиозносN и високо изKе:авање); ове
осоKе чесNо су зависне о9 @арNнера и кроз о9ржавање везе за9р-
жавају @озиNивну слику о сеKи.

Имајући у ви9у значај @арNнерско: о9носа за сNав жена @рема
@оNомсNву, у ра9у ћемо се осврнуNи и на 9оминанNне оKрасце
афекNивне везаносNи на нашем узорку. Неки резулNаNи указују
на Nо 9а су жене склоније Kојажљивом и @реоку@ираном оKрасцу
@арNнерске афекNивне везаносNи (Николић и Трнавац, 2007), 9ок
9ру:а исNраживања исNичу највећу засNу@љеносN си:урно: оKра-
сца @арNнерске везаносNи (СNанојевић СNефановић, 2002; СNаноје-
вић СNефановић, 2006; МиNић, ЗоNовић и ПеNровић, 2008). У окви-
ру је9но: исNраживања резулNаNи указују на Nо 9а највећи @роце-
наN ис@иNаних мајки у СрKији (узрасNа о9 45−55 :о9ина) @ри@а9а
си:урном оKрасцу @арNнерске везаносNи (56,1%), нешNо мањи
Kрој @ри@а9а оку@ираном @арNнерском оKрасцу (31,6%), 9ок је
мали @роценаN оних који @ри@а9ају изKе:авајућем (8,8%) и @ла-
шљивом (3,5%) Nи@у @арNнерске везаносNи (СNанојевић СNефано-
вић, 2006). ИсNа ауNорка на узорку о9 180 мушкараца и жена сNа-
росNи о9 18−40 :о9ина налази 9а си:уран Nи@ афекNивне везано-
сNи каракNерише 52,3% ис@иNано: узорка, оку@ирани 24,4%, 18,3%
Kојажљиви и 5% изKе:авајући (СNанојевић СNефановић, 2002). О
9оминацији си:урно: Nи@а афекNивне везаносNи извешNавају и



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА XLVIII (2)

28 СЕНКА М. КОСТИЋ, ОЛИВЕРА Б. РАДОВИЋ

МиNић, ЗоNовић и ПеNровић (2008) – чак 79,7% узорка оKухваћено
њиховим исNраживањем (Н= 192, о9 20−30 :о9ина) @ри@а9ало је
у@раво си:урном оKрасцу афекNивне везаносNи. 

МЕТОД

ПРОБЛЕМ И ЦИЉЕВИ ИСТРАЖИВАЊА

Имајући у ви9у @о9аNке о 9емо:рафским Nрен9овима, све већи
@орасN Kроја је9норо9иNељских @оро9ица (Максимовић, 1998),
као и значај сNаKилно: @арNнерско: о9носа за моNивацију и о9лу-
ку жене 9а осNвари @оNомсNво, занимало нас је у којој мери је
сNав @рема женском је9норо9иNељсNву @овезан са оKрасцем
афекNивне везаносNи жене, као и неким социо9емо:рафским ка-
ракNерисNикама које су се у ранијим исNраживањима @оказале
KиNном о9ре9ницом о9луке о самосNалном ро9иNељсNву, као
шNо су оKразовање, маNеријално сNање и сNаросN (Bock, 2000;
DeBord, 2000; Ben-Daniel, Rokach, Filtzer & Feldman, 2007). СNил
афекNивне везаносNи @ри@а9а широком сисNему ко:ниNивних и
моNивационих @роцеса који уNичу на 9оживљавање и @онашање
у о9носима, уNиче на оKра9у информација и на скло@ове емоци-
онално: реа:овања (Kaprara & Ćervone, 2003). Као Nакав, 9оживљај
везивања може се укључиваNи у разне @роцесе @омоћу којих
љу9и ор:анизују 9ру:е ас@екNе сво: живоNа, Nе смаNрамо 9а је
вре9но усNановиNи раширеносN оKразаца афекNивне везаносNи
на узорку жена у ре@ро9укNивном @ерио9у, Nе 9а ли инNер@ерсо-
нални сNилови 9елимично Kацају свеNло на евалуацију Nако ва-
жно: @иNања као шNо је о9нос @рема је9норо9иNељсNву ко9 жена. 

Основни циљ ис�раживања Kио је 9а се ис@иNа 9а ли @осNоји мо-
:ућносN @ре9икције сNава жена @рема је9норо9иNељсNву (схва-
ћено: као о9луку жене 9а сама @о9иже 9еNе) на основу изражено-
сNи нивоа анксиозносNи и нивоа изKе:авања у 9омену афекNивне
@арNнерске везаносNи, као и на основу неких социо9емо:раф-
ских каракNерисNика (:о9ине живоNа, оKразовни и маNеријални
сNаNус).

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ИСТРАЖИВАЊА СУ: 

– уNврђивање меNријских каракNерисNика скале сNава @рема
је9норо9иNељсNву консNруисане за @оNреKе исNраживања;
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– ис@иNаNи сNрукNуру сNава @рема је9норо9иNељсNву; 

– ис@иNаNи 9а ли се жене различиNо: социоекономско: сNаNу-
са и различиNе сNаросNи разликују у @о:ле9у сNава @рема
је9норо9иNељсNву;

– уNвр9иNи 9оминанNни оKразац @арNнерске везаносNи (си-
:урни, Kојажљиви, @реоку@ирани и изKе:авајући оKразац) на
ис@иNаном узорку; 

– ис@иNаNи 9а ли @осNоји мо:ућносN @ре9икције сNава @рема
је9норо9иNељсNву на основу @ознавања нивоа анксиозносNи
и нивоа изKе:авања у 9омену афекNивне @арNнерске везано-
сNи, као и на основу неких социо9емо:рафских каракNери-
сNика жена (:о9ине живоNа, оKразовни и маNеријални сNа-
Nус). 

ВАРИЈАБЛЕ И ИНСТРУМЕНТИ 

С�ав Gрема женском је�норо�и�ељс�ву о@ерационално је 9ефини-
сан @реко скора на скали сNава @рема је9норо9иNељсNву, кон-
сNруисаној за @оNреKе исNраживања. Скала се сасNоји се о9
11 Nвр9њи ЛикерNово: Nи@а. У сврху консNруисања скале, у @рвој
фази ор:анизована је фокус :ру@а у којој је учесNвовало уку@но
6 жена, о9 че:а су 9ве Kиле у9аNе, 9ве разве9ене, а 9ве неу9аNе (уз-
расN жена између 30 и 40 :о9ина). Као резулNаN фокус :ру@е из-
9војили су се неки релеванNни ин9икаNори који су важни за је9-
норо9иNељсNво. СасNављено је 11 Nвр9њи, а заNим је 10 Nвр9њи
за9ржано у верзији која је касније коришћена у ра9у. ФакNорска
сNрукNура скале из9ваја 3 инNер@реNаKилна факNора: нео@хо9-
носN оца као ро9иNељске фи:уре, @оложај самохране мајке у 9ру-
шNву и мајчинсNво као циљ @о сеKи.

О$разац Gар�нерске афек�ивне везанос�и – о@ерационализован
У@иNником за @роцењивање @арNнерске афекNиве везаносNи
(Bartholomew & Shaver, 1998). У@иNник се сасNоји из 36 @иNања
(ЛикерNов Nи@ @иNања, о9 1 – уо@шNе не, 9о 7 – у @оN@уносNи је Nа-
ко) којима се мери ниво анксиозносNи (18 Nвр9њи се о9носи на
мерење ове 9имензије; @оуз9аносN 0.86) и склоносNи изKе:авању
(18 Nвр9њи, @оуз9аносN 0.77). КомKинацијом сNе@ена ис@ољено-
сNи ове 9ве 9имензије 9оKијају се 4 оKрасца @арNнерске афекNив-
не везаносNи: си:урни афекNивни оKразац (ниска анксиозносN и
ниско изKе:авање), Kојажљиви афекNивни оKразац (висок скор на
оKе 9имензије), @реоку@ирани афекNивни оKразац (висока анк-
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сиозносN, ниско изKе:авање) и изKе:авајући афекNивни оKразац
(ниска анксиозносN, високо изKе:авање).

С�еGен исGољене анксиознос�и – о@ерационално 9ефинисан
@реко скора на у@иNнику за @роцењивање @арNнерске афекNиве
везаносNи (Bartholomew & Shaver, 1998).

С�еGен исGољене склонос�и ка из$еFавању – о@ерационално 9е-
финисан @реко скора на у@иNник за @роцењивање @арNнерске
афекNиве везаносNи (Bartholomew & Shaver, 1998).

Социо-�емоFрафске варија$ле: сNаросN (навршене :о9ине живоNа),
маNеријални сNаNус @оро9ице (живимо скромно/ живимо @ро-
сечно/ живимо о9лично), оKразовни сNаNус (@о9ељен у 9ве каNе-
:орије: сре9ње и ниже оKразовање, виша школа или више). 

УЗОРАК И ПОСТУПАК ИСПИТИВАЊА 

Узорак је @ри:о9ни, учесNвовало је уку@но 96 осоKа женско: @ола,
сNаросNи између 24 и 56 :о9ина (АS = 38.10, SD = 7.96). Ка9а је у @и-
Nању маNеријални сNаNус, 35,4% ис@иNаница изјавило је 9а живи
скромно, 37,5% ис@иNаница сврсNава се у каNе:орију „живимо
@росечно“, 9ок се 27,1% ис@иNаница сврсNава у каNе:орију висо-
ко: маNеријално: сNаNуса. Највишу завршену основну школу има
4,2% ис@иNаница, 51% има највишу завршену сре9њу школу,
16,7% ис@иNаница је завршило вишу школу, 26% има завршен фа-
кулNеN, 9ок 2,1% има ма:исNраNуру или 9окNораN. Ова варијаKла
је зKо: 9аљих анализа накна9но @о9ељена у 9ве каNе:орије: ис@и-
Nанице са сре9њом школом или ниже (55,2%) и оне са вишом
школом или више (44,8%).

ИсNраживање је с@рове9ено у јулу и ав:усNу 2016. :о9ине. Ис-
@иNанице су @рво @о@уњавале у@иNник @арNнерске афекNивне
везаносNи, а заNим и скалу сNава @рема је9норо9иNељсNву.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

СТРУКТУРА СТАВА ПРЕМА ЈЕДНОРОДИТЕЉСТВУ 
И МЕТРИЈСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ СКАЛЕ

 Како Kисмо ис@иNали сNрукNуру сNава @рема је9норо9иNељсNву
с@ровели смо факNорску анализу са Варимакс роNацијом. Резул-
NаNи факNорске анализе @риказани су у ТаKелама 1. и 2.
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На основу резулNаNа из ТаKеле 1. можемо закључиNи 9а је ис@у-
њен услов за с@ровођење факNорске анализе; вре9носN КМО је
већа о9 0,60, a БаNлеров NесN је сNаNисNички значајан.

РезулNаNи факNорске анализе @оказују 9а је мо:уће из9војиNи
3 факNора (9ија:рам @ревоја @оказује Nачку @ревоја иза Nреће
ком@оненNе), који оKјашњавају 62,58% уку@не варијансе сNава
@рема женском је9норо9иNељсNву. Први факNор оку@ља ајNеме
који се о9носе на нео@хо9носN @рисусNва оца као ро9иNељске фи-
:уре у о9расNању 9еце, 9ру:и факNор оку@ља ајNеме који се о9но-
се на @ерце@цију @оложаја самохраних мајки у 9рушNву, 9ок Nре-
ћи факNор оку@ља сNавке које се о9носе на мајчинсNво као ауNо-
номни циљ (вре9носN) којој Kи свака жена NреKало 9а Nежи, Kез
оKзира на @арNнерски сNаNус.

KMO AND BARTLETT'S TEST 

KAISER-MEYER-OLKIN MEASURE OF SAMPLING ADEQUACY. 0,64

BARTLETT'S TEST OF SPHERICITY Х 274,01

DF 45

Р 0,01

ТАБЕЛА 1: ФАКТОРСКА СТРУКТУРА СТАВА ПРЕМА ЈЕДНОРОДИТЕЉСТВУ

ФакNорска сNрукNура сNава @рема је9норо9иNељсNву 

ФАКТОРИ AЈТЕМИ ЗАСИЋЕНОСТ 

НЕОПХОДНОСТ ОЦА КАО 
РОДИТЕЉСКЕ ФИГУРЕ

Мушкарци у:лавном смеNају и уо@шNе нису @оNреKни за 
:ајење 9еце 

0,83

Мушкарац је нео@хо9ан само 9а о@ло9и жену 0,82

За нормалан развој 9еNеNа @оNреKно је 9а 9еNе има оKа ро-
9иNеља 

0,64

Колико :о9 се ми Nру9иле, 9а Kисмо вас@иNале нашу 9ецу 
нео@хо9на нам је @омоћ мужа као ауNориNеNа у @оро9ици 

0,61

ТАБЕЛА 2: ПРИКАЗ СТРУКТУРЕ ФАКТОРА И СТЕПЕН ЗАСИЋЕНОСТИ ПОЈЕДИНАЧНИХ АЈТЕМА
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Дескри@Nивне мере сNава @рема је9норо9иNељсNву @риказане
су у ТаKели 3. 

Како је скала консNруисана за @оNреKе ово: исNраживања, не
можемо у@оре9иNи резулNаNе са неким очекиваним вре9носNи-
ма у @о@улацији. На основу вре9носNи минимума и максимума,
ариNмеNичке сре9ине и 9ија:рама рас@о9еле о9:овора ис@иNа-
ница можемо закључиNи 9а женске осоKе из наше: узорка @ока-
зују неуNрални 9о Kла:о @озиNиван сNав @рема улози оца у вас@и-
Nању 9еце (@озиNивнија вре9носN @оказује 9а жене не смаNрају 9а
је оNац нео@хо9ан за вас@иNање и :ајење 9еце) (Фи:ура 1.), као и
@рема @оложају самохране мајке у 9рушNву (@озиNивнија вре9-
носN @оказује 9а жене не смаNрају 9а је о9лука за је9норо9иNељ-
сNвом @раћена социјалном осу9ом) (Фи:ура 2.); 9ок ис@ољавају

ПОЛОЖАЈ САМОХРАНЕ 
МАЈКЕ У ДРУШТВУ

БиNи самохрана мајка ко9 нас је и 9аље срамоNа 0,75

Нема веће срамоNе не:о осNаNи у 9ру:ом сNању са мушкар-
цем који не жели ни NеKе ни ваше 9еNе 

0,74

БиNи самохрани ро9иNељ је веома на@орно и Nо не Kих 
@ре@оручила ни је9ној жени 

0,57

МАЈЧИНСТВО КАО ЦИЉ Ро9иNељсNва се не Kи NреKало о9рећи зара9 оKичаја и 
вре9носNи 

0,85

Свака женска осоKа може KиNи с@осоKна 9а самосNално о9-
:аја своје 9еNе 

0,72

Свака женска осоKа Kи NреKало 9а има 9еNе, Kез оKзира на 
Nо 9а ли има или нема сNално: @арNнера 

0,68

ТАБЕЛА 2: ПРИКАЗ СТРУКТУРЕ ФАКТОРА И СТЕПЕН ЗАСИЋЕНОСТИ ПОЈЕДИНАЧНИХ АЈТЕМА

 N MIN MAX AS SD БР. АЈТЕМА КРОНБАХ Α

СТАВ ПРЕМА ЈЕДНОРОДИТЕЉСТВУ 96 13,00 46,00 29,86 6,47 11 0,71

НЕОПХОДНОСТ ОЦА КАО 
РОДИТЕЉСКЕ ФИГУРЕ 

96 4,00 19,00 7,87 3,59 4 0,75

ПОЛОЖАЈ САМОХРАНЕ МАЈКЕ 
У ДРУШТВУ 

96 3,00 15,00 9,56 2,97 3 0,56

МајчинсNво као циљ 96 4,00 15,00 12,43 2,57 3 0,67

Банка с@ерме 96 1,00 5,00 3,88 1,17 1 /

ТАБЕЛА 3: ДЕСКРИПТИВНЕ МЕРЕ ИСПОЉЕНОСТИ СТАВА ПРЕМА ЈЕДНОРОДИТЕЉСТВУ
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нешNо @озиNивнији сNав @рема 9оживљају мајчинсNва као циља
(@озиNивнија вре9носN указују 9а жене смаNрају 9а NреKа 9а се
осNваре као мајке @о сваку цену) (Фи:ура 3.). 

ФИГУРА 1. – РАСПРОСТРАЊЕНОСТ ОДГОВОРА НА ДИМЕНЗИЈИ „НЕОПХОДНОСТ ОЦА КАО РОДИ-
ТЕЉСКЕ ФИГУРЕ“ У ОКВИРУ СТАВА ПРЕМА ЈЕДНОРОДИТЕЉСТВУ 

ФИГУРА 2. – РАСПРОСТРАЊЕНОСТ ОДГОВОРА НА ДИМЕНЗИЈИ „ПЕРЦЕПЦИЈА СТАТУСА 
САМОХРАНЕ МАЈКЕ“ У ОКВИРУ СТАВА ПРЕМА ЈЕДНОРОДИТЕЉСТВУ 
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СОЦИОДЕМОГРАФСКЕ ВАРИЈАБЛЕ КАО КОРЕЛАТИ СТАВА

ПРЕМА ЈЕДНОРОДИТЕЉСТВУ

ТесNирали смо 9а ли се осоKе различиNо: маNеријално: сNаNуса
разликују у нивоу ис@ољено: сNава @рема је9норо9иNељсNву. Ре-
зулNаNи су @риказани у ТаKелама 4. и 5. 

ФИГУРА 3. – РАСПРОСТРАЊЕНОСТ ОДГОВОРА НА ДИМЕНЗИЈИ „МАЈЧИНСТВО КАО ЦИЉ“ У ОКВИРУ 
СТАВА ПРЕМА ЈЕДНОРОДИТЕЉСТВУ

СТАВ ПРЕМА ЈЕДНОРОДИТЕЉСТВУ 

ФАКТОРИ МАТЕРИЈАЛНИ СТАТУС N AS SD F df p

НЕОПХОДНОСТ ОЦА КАО 
РОДИТЕЉСКЕ ФИГУРЕ 

живимо скромно 34 9,88 3,79 9,85 2 0,01

живимо @росечно 36 6,61 2,84

живимо 9оKро 26 7,00 3,20

ПОЛОЖАЈ САМОХРАНЕ 
МАЈКЕ У ДРУШТВУ 

живимо скромно 34 12,50 2,94 0,19 2 0,82

живимо @росечно 36 12,22 2,78

живимо 9оKро 26 12,61 1,71

ТАБЕЛА 4: ДЕСКРИПТИВНА СТАТИСТИКА И РЕЗУЛТАТИ ЈЕДНОФАКТОРСКЕ АНАЛИЗЕ ВАРИЈАНСЕ 
ИСПОЉЕНОСТИ РАЗЛИКА МЕЂУ ГРУПАМА С ОБЗИРОМ НА ДИМЕНЗИЈЕ СТАВА ПРЕМА 
ЈЕДНОРОДИТЕЉСТВУ
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РезулNаNи @оказују 9а @осNоји сNаNисNички значајна разлика
између жена различиNо: маNеријално: сNаNуса ка9а је у @иNању
сNав @рема нео@хо9носNи оца као ро9иNељске фи:уре (F (2) = 9,85,
p = 0,01), 9ок Nе разлике нема у @о:ле9у осNалих факNора сNава
@рема је9норо9иNељсNву.

РезулNаNи указују на Nо 9а су жене које свој маNеријални сNаNус
@роцењују као низак склоније сNаву 9а мушкарци нису нео@хо9-
ни као ро9иNељске фи:уре за разлику о9 жена које @роцењују
своје маNеријално сNање као @росечно (p =0,01) или о9лично
(p=0,01), 9ок се оне саме међусоKно не разликују у @о:ле9у ово:
сNава (p = 0,65).

Ка9а је у @иNању оKразовни сNаNус, у@оре9или смо 9ве :ру@е
ис@иNаница – оне ис@иNанице ниже: оKразовања у мањој мери
смаNрају 9а је @рисусNво оца нео@хо9но за хармоничан развој 9е-
NеNа. На осNалим 9имензијама сNава нема значајних разлика из-
међу наве9ених :ру@а ис@иNаница са завршеном сре9њом шко-
лом или ниже и ис@иNанице које имају више оKразовање или ви-
ше. РезулNаNи N NесNа @риказани су у ТаKели 6.

МАЈЧИНСТВО КАО ЦИЉ живимо скромно 34 9,97 2,61 2,07 2 0,13

живимо @росечно 36 8,78 3,24

живимо 9оKро 26 10,11 2,92

ТАБЕЛА 4: ДЕСКРИПТИВНА СТАТИСТИКА И РЕЗУЛТАТИ ЈЕДНОФАКТОРСКЕ АНАЛИЗЕ ВАРИЈАНСЕ 
ИСПОЉЕНОСТИ РАЗЛИКА МЕЂУ ГРУПАМА С ОБЗИРОМ НА ДИМЕНЗИЈЕ СТАВА ПРЕМА 
ЈЕДНОРОДИТЕЉСТВУ

ЛСД 

 (И) МАТЕРИЈАЛНИ СТАТУС (J) МАТЕРИЈАЛНИ СТАТУС (И-J) P 

НЕОПХОДНОСТ ОЦА 
КАО РОДИТЕЉСКЕ 
ФИГУРЕ 

живимо скромно живимо @росечно 3,27 0,01

живимо о9лично 2,88 0,01

живимо @росечно живимо скромно -3,27 0,00

живимо о9лично -0,39 0,65

живимо о9лично живимо скромно -2,88 0,01

живимо @росечно 0,39 0,65

ТАБЕЛА 5: ДЕСКРИПТИВНА СТАТИСТИКА И РЕЗУЛТАТИ НАКНАДНОГ ТЕСТА ЗА ТЕСТИРАЊЕ ИСПОЉЕНОСТИ 
РАЗЛИКА МЕЂУ ГРУПАМА С ОБЗИРОМ НА СТАВ ПРЕМА НЕОПХОДНОСТИ ОЦА КАО РОДИТЕЉСКЕ 
ФИГУРЕ
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Слично као у @о:ле9у маNеријално: сNаNуса, @оказује се 9а @о-
сNоје разлике између ис@иNаница различиNо: оKразовно: нивоа
на 9имензији сNава, који се о9носи на нео@хо9носN @рисусNва оца
у о9:ајању 9еNеNа.

Ка9а је у @иNању @овезаносN сNаросNи и 9имензија сNава @рема
је9норо9иNељсNву, корелациона анализа @оказала је 9а нема зна-
чајне @овезаносNи између ових варијаKли (ТаKела 7.).

ОБРАСЦИ АФЕКТИВНЕ ВЕЗАНОСТИ 

Ис@ољеносN склоносNи ка изKе:авању и ниво анксиозносNи, из-
мерен @реко у@иNника за @роцену @арNнерске афекNивне везано-
сNи, @риказани су у ТаKели 8.

СТАВ ПРЕМА ЈЕДНОРОДИТЕЉСТВУ 

ФАКТОРИ ОБРАЗОВНИ СТАТУС N AS SD t df p 

НЕОПХОДНОСТ ОЦА КАО 
РОДИТЕЉСКЕ ФИГУРЕ 

СРЕДЊА ШКОЛА ИЛИ НИЖЕ 53 8,51 4,07 2,03 90,71 0,04

ВИША ШКОЛА ИЛИ ВИШЕ 43 7,09 2,71

ПОЛОЖАЈ САМОХРАНЕ 
МАЈКЕ У ДРУШТВУ 

СРЕДЊА ШКОЛА ИЛИ НИЖЕ 53 9,56 2,97 0,01 94 0,99

ВИША ШКОЛА ИЛИ ВИШЕ 43 9,55 3,01

МАЈЧИНСТВО КАО ЦИЉ СРЕДЊА ШКОЛА ИЛИ НИЖЕ 53 12,47 2,83 0,19 94 0,85

ВИША ШКОЛА ИЛИ ВИШЕ 43 12,37 2,23

ТАБЕЛА 6: ДЕСКРИПТИВНА СТАТИСТИКА И РЕЗУЛТАТИ Т ТЕСТА ЗНАЧАЈНОСТИ РАЗЛИКА МЕЂУ ГРУПАМА 
ОДРЕЂЕНИХ НИВООМ ОБРАЗОВАЊА С ОБЗИРОМ НА ДИМЕНЗИЈЕ СТАВА ПРЕМА 
ЈЕДНОРОДИТЕЉСТВУ

ГОДИНЕ СТАРОСТИ

НЕОПХОДНОСТ ОЦА КАО РОДИТЕЉСКЕ 
ФИГУРЕ

PEARSON CORRELATION

SIG. (2-TAILED)
-0,13
 0,19

ПОЛОЖАЈ САМОХРАНЕ МАЈКЕ У ДРУШТВУ Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

-0,11
 0,30

МАЈЧИНСТВО КАО ЦИЉ Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

-0,12
 0,26

ТАБЕЛА 7: ПОВЕЗАНОСТ СТАРОСТИ И ДИМЕНЗИЈА СТАВА ПРЕМА ЈЕДНОРОДИТЕЉСТВУ
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РезулNаNи @оказују 9а ис@иNаници, у скла9у са резулNаNима
ранијих исNраживања (ПроNић, 2016), у @росеку ис@ољавају уме-
рени ниво анксиозносNи и умерену склоносN ка изKе:авању.

Занимало нас је, Nакође, каква је @риро9а @арNнерске афекNив-
не везаносNи на ис@иNаном узорку. РезулNаNи су @риказани у Та-
Kели 9. 

На основу резулNаNа из ТаKеле 9. ви9имо 9а на ис@иNаном узор-
ку имамо највише жена које каракNерише изKе:авајући оKразац
@арNнерске афекNивне везаносNи (35,4%), заNим @о засNу@љеносNи
сле9е жене које о9ликује Kојажљиви оKразац @арNнерске афек-
Nивне везаносNи (26%). ОKа сNила @ре9сNављају неси:урне оKрасце
афекNивне везаносNи у којима је @рисуNно не:аNивно 9оживљава-
ње 9ру:их и свакако је @о9аNак који заслужује @ажњу. 

МОГУЋНОСТ ПРЕДИКЦИЈЕ СТАВА ПРЕМА ЈЕДНОРОДИТЕЉСТВУ 
НА ОСНОВУ СОЦИОДЕМОГРАФСКИХ КАРАКТЕРИСТИКА 

И АФЕКТИВНЕ ВЕЗАНОСТИ 

Како је основна и9еја ра9а 9а @роверимо мо:ућносN @ре9икци-
је сNава @рема је9норо9иNељсNву на основу @ознавања неких со-
цио9емо:рафских каракNерисNика и ис@ољеносNи скора на 9и-
мензији анксиозносN и изKе:авање у@иNника @арNнерске афек-

 N МINIMUM MAXIMUM AS SD 

ИЗБЕГАВАЊЕ 96 26,00 90,00 55,07 13,29

АНКСИОЗНОСТ 96 18,00 109,00 55,78 17,46

ТАБЕЛА 8: ДЕСКРИПТИВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ИСПОЉЕНОСТИ СКЛОНОСТИ КА ИЗБЕГАВАЊУ И 
АНКСИОЗНОСТИ

 F % 

СИГУРНИ ОБРАЗАЦ ПАРТНЕРСКЕ АФЕКТИВНЕ ВЕЗАНОСТИ 21 21,9

ИЗБЕГАВАЈУЋИ ОБРАЗАЦ ПАРТНЕРСКЕ АФЕКТИВНЕ ВЕЗАНОСТИ 34 35,4

ПРЕОКУПИРАНИ ОБРАЗАЦ ПАРТНЕРСКЕ АФЕКТИВНЕ ВЕЗАНОСТИ 16 16,7

БОЈАЖЉИВИ ОБРАЗАЦ ПАРТНЕРСКЕ АФЕКТИВНЕ ВЕЗАНОСТИ 25 26,0

ТАБЕЛА 9: УЧЕСТАЛОСТ РАЗЛИЧИТИХ ОБРАЗАЦА ПАРТНЕРСКЕ АФЕКТИВНЕ ВЕЗАНОСТИ
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Nивне везаносNи, с@рове9ена је вишесNрука линеарна ре:ресија.
РезулNаNи су @риказани у ТаKелама 10, 11. и 12. 

У оквиру @ровере Nо:а 9а ли @осNоји сNаNисNички о@рав9ана
мо:ућносN @ре9икције сNава @рема нео@хо9носNи оца као ро9и-
Nељске фи:уре с оKзиром на @ознавање сNе@ена ис@ољене анкси-
озносNи и склоносNи ка изKе:авању (из 9омена Nеорије @арNнер-
ске афекNивне везаносNи), као и на основу неких социо9емо:раф-
ских оKележја (маNеријални и оKразовни сNаNус, :о9ине
сNаросNи), с@рове9ена је хијерархијска ре:ресиона анализа. У @р-
вом Kлоку унеNе су социо9емо:рафске варијаKле, а у 9ру:ом анк-
сиозносN и изKе:авање. РезулNаNи су @риказани у ТаKели 10.

РезулNаNи @оказују 9а @осNоји мо:ућносN @ре9икције сNава
@рема нео@хо9носNи оца као ро9иNељске фи:уре на основу оKа
@осNављена мо9ела. Мо9ел у ком су као @ре9икNори унеNе соци-
о9емо:рафске варијаKле оKјашњава 17,3% варијансе сNава @рема
нео@хо9носNи оца као ро9иNељске фи:уре (F (3, 92) = 6,42 p = 0,01),
@ри чему значајан је9инсNвени 9о@ринос @ре9икцији сNава 9ају

MODEL R SQUARE CHANGE STATISTICS

R SQUARE CHANGE F CHANGE DF1 DF2 SIG. F CHANGE

1 0,42 0,17 0,17 6,43 3 92 0,00

2 0,52 0,27 0,10 6,31 2 90 0,00

MODEL STANDARDIZED 
COEFFICIENTS

t Sig.

BETA

1 (Constant) 7,07 0,00

маNеријални сNаNус -0,34 -3,34 0,00

:о9ине сNаросNи -0,24 -2,43 0,02

оKразовање -0,13 -1,24 0,22

2 (Constant) 5,53 0,00

маNеријални сNаNус -0,35 -3,56 0,00

:о9ине сNаросNи -0,24 -2,53 0,01

оKразовање -0,13 -1,29 0,20

изKе:авање 0,21 2,27 0,03

анксиозносN -0,24 -2,61 0,01

ТАБЕЛА 10:ПРИКАЗ РЕГРЕСИОНОГ МОДЕЛА ПРЕДИКЦИЈЕ СТАВА ПРЕМА НЕОПХОДНОСТИ ОЦА КАО 
РОДИТЕЉСКЕ ФИГУРЕ
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маNеријални сNаNус и сNаросN ис@иNаница. Након уношења скала
анксиозносNи и изKе:авања у 9ру:ом кораку, мо9елом као цели-
ном оKјашњено је 27,5% уку@не варијансе (F (5, 90) = 6,82 p = 0,01).
Два @оменуNа мерила оKјаснила су 9о9аNних 10,2% варијансе, на-
кон шNо је уклоњен уNицај социо9емо:рафских каракNерисNика,
и ова @ромена је значајна на нивоу p = 0,01. У коначном мо9елу,
сNаNисNички су значајна чеNири @ре9икNора: маNеријални сNа-
Nус, :о9ине сNаросNи, као и изKе:авање и анксиозносN у 9омену
афекNивне везаносNи. Млађе жене, ниже: маNеријално: сNаNуса,
склоне изKе:авању и које су мање анксиозне у афекNивним о9но-
сима склоније су ка ис@ољавају сNава 9а мушкарац није нео@хо-
9ан као ро9иNељска фи:ура за :ајење 9еце. 

Хијерархијском вишесNруком ре:ресијом @роверено је и 9а ли
@осNоји сNаNисNички о@рав9ана мо:ућносN @ре9икције сNава
@рема сNи9у/срамоNи @овезаних са уло:ом самохране мајке, Nе
оNежаном 9рушNвеном @оложају исNих с оKзиром на @ознавање
неких социо9емо:рафских оKележја (оKразовни и маNеријални
сNаNус, навршене :о9ине живоNа) у @рвом Kлоку, Nе сNе@ена ис@о-
љене анксиозносNи и склоносNи ка изKе:авању (из 9омена Nеори-
је @арNнерске афекNивне везаносNи) у 9ру:ом Kлоку. РезулNаNи су
@риказани у ТаKели 11. 

MODEL R SQUARE CHANGE STATISTICS

R SQUARE CHANGE F CHANGE df1 df2 SIG. F CHANGE

1 0,11 0,01 0,01 0,39 3 92 0,76

2 0,54 0,29 0,27 17,33 2 90 0,00

MODEL STANDARDIZED 
COEFFICIENTS

t Sig.

BETA

1 (CONSTANT) 5,05 0,00

МАТЕРИЈАЛНИ СТАТУС -,015 -0,13 0,90

ГОДИНЕ СТАРОСТИ -0,12 -1,08 0,28

ОБРАЗОВАЊЕ -0,02 -0,20 0,84

ТАБЕЛА 11:ПРИКАЗ РЕГРЕСИОНОГ МОДЕЛА ПРЕДИКЦИЈЕ СТАВА ПРЕМА СОЦИЈАЛНОМ СТАТУСУ 
САМОХРАНИХ МАЈКИ 
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РезулNаNи @оказују 9а не @осNоји мо:ућносN @ре9икције сNава
@рема @ерце@цији социјално: сNаNуса самохраних мајки на осно-
ву @ознавања укључених социо9емо:рафских варијаKли (F (3, 92)
= 0,387, p = 0,76). Након шNо се у мо9ел укључе сNе@ен ис@ољене
анксиозносNи и склоносNи ка изKе:авању, мо9ел оKјашњава 9о-
9аNних 27,5% варијансе и @осNаје сNаNисNички значајан (F (5, 90) =
7,245, p = 0,01). Коначни мо9ел оKјашњава 28,7% варијансе, а као је-
9ини значајан @ре9икNор из9ваја се анксиозносN, у смислу 9а
шNо је мањи скор на скали анксиозносNи жене у мањој мери @ер-
ци@ирају 9а уло:а самохране мајке @овлачи са соKом сNи9, соци-
јалну осу9у и не@овољан @оложај у 9рушNву.

При @ровери Nо:а 9а ли @осNоји сNаNисNички о@рав9ана мо:ућ-
носN @ре9икције сNава @рема мајчинсNву као циљу, @римењен је
исNи сNаNисNички @осNу@ак, са исNим Kлоковима @ре9икNора. Ре-
зулNаNи су @риказани у ТаKели 12.

2 (CONSTANT) 7,01 0,00

МАТЕРИЈАЛНИ СТАТУС -0,12 -1,19 0,24

ГОДИНЕ СТАРОСТИ -0,12 -1,34 0,18

ОБРАЗОВАЊЕ -0,03 -0,29 0,77

ИЗБЕГАВАЊЕ -0,04 -0,41 0,68

АНКСИОЗНОСТ -0,53 -5,87 0,00

ТАБЕЛА 11:ПРИКАЗ РЕГРЕСИОНОГ МОДЕЛА ПРЕДИКЦИЈЕ СТАВА ПРЕМА СОЦИЈАЛНОМ СТАТУСУ 
САМОХРАНИХ МАЈКИ 

MODEL R SQUARE CHANGE STATISTICS

R SQUARE CHANGE F Change df1 df2 Sig. F Change

1 0,12 0,02 0,02 0,49 3 92 0,69

2 0,21 0,05 0,03 1,42 2 90 0,25

MODEL STANDARDIZED 
COEFFICIENTS

t Sig.

Beta

ТАБЕЛА 12:ПРИКАЗ РЕГРЕСИОНОГ МОДЕЛА ПРЕДИКЦИЈЕ СТАВА ПРЕМА МАЈЧИНСТВУ КАО ЦИЉУ
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Као шNо у NаKелама ви9имо, на основу укључених @ре9икNора
(и у @рвом и у 9ру:ом кораку) не може се @ре9ви9еNи сNав мај-
чинсNву као самосNалном циљу.

ДИСКУСИЈА И ЗАКЉУЧАК

Имајући у ви9у 9а @оје9ини ауNори указују на Nен9енцију савре-
мених 9рушNава ка @о9ржавању је9норо9иNељских @оро9ица
(Максимовић, 1998), као и резулNаNе исNраживања који указују на
каракNерисNике, @роKлеме и @оNреKе самохраних мајки (DeBord,
2000; Rais, 2007; Ben-Daniel, Rokach, Filtzer & Feldman, 2007; Kavas &
Gündüz-Hoşgör, 2013) основна и9еја ра9а Kила је 9а се @ровери ка-
кав је сNав жена @рема је9норо9иNељсNву (нео@хо9носNи оца као
ро9иNељске фи:уре, @оложају самохране мајке у 9рушNву и мај-
чинсNву као циљу (вре9носNи)), као и Nо каква је @риро9а @овеза-
носNи Nо: сNава са каракNерисNикама које 9еNерминишу @арN-
нерску афекNивну везаносN (ниво анксиозносNи и склоносN ка
изKе:авању), Nе неким социо9емо:рафским каракNерисNикама.
Како Kи Nо Kило ис@иNано, консNруисана је скала сNава @рема је9-
норо9иNељсNву и с@рове9ено је исNраживање на уку@но 96 жена.

РезулNаNи исNраживања, имајући у ви9у рас@ршење о9:овора
ис@иNаница, @оказују 9а ис@иNанице из наше: узорка ис@ољавају
умерен 9о Kла:о @озиNиван сNав у ви9у социјално: ас@екNа је9но-
ро9иNељсNва, као и @о @иNању уло:е оца у ро9иNељсNву. Такође,
о9:овори жена из наше: узорка указују на @омереносN 9исNриKу-

1 (CONSTANT) 7,23 0,00

МАТЕРИЈАЛНИ СТАТУС 0,00 0,03 0,98

 ГОДИНЕ СТАРОСТИ -0,13 -1,18 0,24

 ОБРАЗОВАЊЕ -0,05 -0,44 0,66

2 (Constant) 6,53 0,00

маNеријални сNаNус -0,04 -0,31 0,76

:о9ине сNаросNи -0,13 -1,24 0,22

оKразовање -0,05 -0,47 0,64

изKе:авање -0,16 -1,56 0,12

анксиозносN -0,08 -0,72 0,47

ТАБЕЛА 12:ПРИКАЗ РЕГРЕСИОНОГ МОДЕЛА ПРЕДИКЦИЈЕ СТАВА ПРЕМА МАЈЧИНСТВУ КАО ЦИЉУ
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ције о9:овора ка @озиNивнијим вре9носNима у @о:ле9у уло:е
жене у је9норо9иNељсNву и у:лавном се слажу 9а свака женска
осоKа NреKа 9а ро9и 9еNе Kез оKзира на сNаNус везе, али се и слажу
у @о:ле9у Nо:а 9а мушкарац није само носилац семене NечносNи,
већ и неко ко је KиNан за вас@иNање 9еце. Овакви налази су и оче-
кивани.

Ово је јасно изражено и у нашем налазу; наиме, наши резулNа-
Nи @оказују 9а иако мисле 9а нису све жене с@осоKне 9а Kу9у са-
мохране мајке, скоро исNи @роценаN жена (@реко 80% из узорка)
смаNра 9а се мајчинсNва не NреKа о9рећи зKо: оKичаја и вре9но-
сNи. Наше ис@иNанике каракNерише у:лавном умерени ниво анк-
сиозносNи и склоносNи ка изKе:авању.

На ис@иNаном узорку највећи @роценаN ис@иNаница можемо
сврсNаNи у изKе:авајући (35,4%), нешNо мањи @роценаN у Kоја-
жљиви (26%), заNим си:урни (21,9%), а најмање њих у @реоку@и-
рани оKразац @арNнерске афекNивне везаносNи (16%). Наши нала-
зи 9елимично су у скла9у са налазима на које у@ућују Никић и
Трнавац (Никић и Трнавац, 2007). Наиме, они исNичу 9а жене
више каракNерише Kојажљив и @реоку@ирани оKразац афекNивне
везаносNи. У @о:ле9у резулNаNа неких 9ру:их исNраживања (СNа-
нојевић СNефановић, 2002, 2006, 2011) наши @о9аци нису у скла9у
са очекиваним резулNаNима. Наиме, већина ра9ова указује на 9о-
минирање си:урно: оKрасца афекNивне везаносNи. Је9ан о9 ра-
зло:а зKо: че:а нисмо 9оKили очекиване резулNаNе мож9а се о9-
носи на с@ецифичносN само: узорка, јер у оквиру узорка имамо и
о9расле женске осоKе које су разве9ене или које нису ни у9аNе, а
у@раво Nо може KиNи @овезано и са с@ецифичношћу самих оKра-
заца афекNивне везаносNи. Свакако NреKа имаNи на уму Nо 9а @о-
сNоје кулNурне, али и разлике унуNар сваке кулNуре у @о:ле9у 9о-
минанNно: сNила везаносNи. Доминација неси:урних сNилова ве-
зивања са не:аNивним вре9новањем 9ру:о: на нашем узорку
може Nако KиNи о9раз @о@уларизације ин9иви9уалисNичких
вре9носNи, као и Nрансформације ро9но: и9енNиNеNа жена у
условима реNра9иционализације и ре@аNријархализације. Како
наво9и Бла:ојевић-Хјусон (Blagojević-Hjuson, 2012) у оKимној сNу-
9ији „Ро9ни KаромеNар“ и мушкарци и жене у СрKији ви9е сеKе
као веће „жрNве“, оKа @ола смаNрају 9а је „њима Nеже“ 9а осNваре
своју социјалну уло:у. Како се сNилови везивања мо:у мењаNи
Nоком живоNа у зависносNи о9 различиNих социјалних околно-
сNи, иако имамо на уму о:раничења узорка исNраживања, овај за-
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Kрињавајући @о9аNак 9а све:а 21,9% ис@иNаница извешNава о си-
:урном сNилу везивања свакако завређује @ажњу и 9аљу @роверу.

На основу резулNаNа и Nиме шNо ис@иNаници @оказују скло-
носN ка изKе:авању и сNе@ену ис@ољавања анксиозносNи, али
узевши у оKзир и нека социо9емо:рафска оKележја осоKе (навр-
шене :о9ине живоNа, маNеријални сNаNус) можемо @ре9ви9еNи
27,5% варијансе сNава @рема улози оца у ро9иNељсNву. Како 9и-
мензија изKе:авања означава не:ирање @оNреKе за везивањем и
склоносN осоKе 9а оклева 9а се емоционално оNвори и веже, шNо
во9и смањеном сNе@ену уживања у инNимносNи и умањењу 9о-
KиNи коју 9ру:е осоKе мо:у 9а им @руже у сNресним околносNима,
не изненађује Nо шNо ис@иNанице са вишим скором на овој 9и-
мензији у@раво на овој 9имензији сNава @рема је9норо9иNељ-
сNву, које оKухваNа @иNање нео@хо9носNи оца као ро9иNељске
фи:уре изражавају ексNремнији сNав у смислу 9а оца не ви9е као
нео@хо9ну ро9иNељску фи:уру. Занимљив је @о9аNак 9а жене ни-
же: маNеријално: сNаNуса мање вре9нују уло:у оца као ро9иNељ-
ске фи:уре, @о:оNову шNо исNраживања у@раво указују на Nо 9а је
маNеријална сиNуираносN кључна ко9 жена које су самохране
мајке, а неке жене осNају у Kраку само заNо шNо нису си:урне 9а
Kи мо:ле оKезKе9иNи маNеријалну е:зисNенцију својој @оро9ици.
Разло: за ово мож9а лежи у 9оминацији @аNријархално: мо9ела
у нижим 9рушNвеним слојевима и ро9ним уло:ама које су Nра-
9иционално оријенNисане на Kри:у жена о 9еци и кући, 9ок су
мушкарци окренуNи @ословима ван куће. Социолошке сNу9ије
ро9них режима (Бла:ојевић, 2006; Rajković, 2000) 9осле9но :оворе
о Nоме 9а се Nра9иционалисNичке вре9носNи и @аNријархална
свесN о ро9ним уло:ама и начин размишљања каракNерисNичан
за а:рарно 9рушNво о9ржавају @рвенсNвено у руралним @о9руч-
јима, ко9 ис@иNаника ниже: оKразовања и социоекономско: сNа-
Nуса. Мо:уће је 9а нижи социоекономски сNаNус оNу9а 9о@риноси
@ерце@цији 9а су очеви мање KиNне фи:уре као ро9иNељи. По9а-
Nак 9а :о9ине сNаросNи значајно 9о@риносе оKјашњењу варијансе
сNава @рема улози оца у ро9иNељсNву Nакође је очекиван с оKзи-
ром на већ @оменуNе кулNуролошке @ромене које @осNају све из-
раженије.

РезулNаNи 9аље @оказују Nо 9а не @осNоји мо:ућносN @ре9ик-
ције сNава @рема мајчинсNву као ауNономном циљу. На основу
наших налаза можемо закључиNи 9а се жене слажу у Nоме 9а је
уло:а мајке уло:а коју заслужује свака жена и 9а ова уло:а не
мора нужно KиNи везана за @осNојање @арNнера. МеђуNим, @осNо-
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ји и свесN о Nоме 9а није свака женска осоKа с@осоKна 9а Kу9е са-
мохрана мајка.

ПосNоји мо:ућносN @ре9икције @ерце@ције социјално: сNаNуса
самохраних мајки, :9е се сNе@ен ис@ољене анксиозносNи у сфери
афекNивних о9носа из9ваја као значајни @ре9икNор @роцене сNи-
9а, 9рушNвене осу9е и оNежано: @оложаја самохраних мајки. Чи-
њеница 9а човек не живи изоловано, не:о у 9рушNву са 9ру:им
љу9има, @о9сNакла је елаKорирање и9еје 9а су за само@оимање
значајни о9носи @оје9инца са 9ру:им љу9има, као шNо је и 9ожи-
вљај околине @овезан са личним очекивањима, вре9носNима и
@реNхо9ним искусNвом. Имајући на уму Nо 9а су осоKе са анксио-
зно-амKиваленNним оKрасцем везивања @реоку@иране @оNенци-
јалним :уKицима, сNрахом и зависношћу о9 9ру:их не изненађу-
је њихова вулнераKилносN на @ерци@ирано социјално нео9оKра-
вање је9норо9иNељсNва.

Важно је на@оменуNи и Nо 9а ово исNраживање има неколико
о:раничења меNо9олошке @риро9е. Прво о:раничење Nиче се ре-
@резенNаNивносNи узорка. Како је узорак @ри:о9ан, @ри Nом и не-
велик, :енерализације се морају вршиNи о@резно, о9носно све из-
ве9ене @реN@осNавке и закључци @ре служе као @релиминарне
и9еје во9иље за наре9на исNраживања, но као закључци изве9е-
ни са високим сNе@еном си:урносNи.

Ка9а су у @иNању инсNруменNи који су коришћени за уNврђива-
ње сNавова @рема је9норо9иNељсNву суочавамо се са 9ве врсNе Nе-
шкоћа. Прво, @осNоји нескла9 у 9ефинисању и о@ерационализо-
вању је9норо9иNељсNва, Nим @ре шNо овај @ојам не чини је9ин-
сNвену каNе:орију. Дру:о, у нашем ра9у морали смо сами
креираNи инсNруменN за о@ерационализацију сNава @рема жен-
ском је9норо9иNељсNву, схваћено: широко као о9луку жене 9а
самосNално @о9иже 9еNе, Kез оKзира на узрок који је 9о Nо:а 9о-
вео, Nе који као Nакав носи ризик, јер су му не@ознаNе меNријске
каракNерисNике и о:раничене мо:ућносNи у@оређивања @о9аNа-
ка са 9ру:им исNраживањима. Но, како је исNраживање @окушај
@релиминарно: освеNљавања ком@лексне Nеме, на9амо се 9а и
@оре9 наве9ених не9осNаNака 9аје смернице и @о9сNрек за 9уKље
@ромишљање и Kављење овом и на социјалном, и на ин9иви9у-
алном @лану важном @ојавом.
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SUMMARY STRUCTURE AND DETERMINANTS BY THE EQUALITY IN WOMEN

The theoretical basis of this work is the assumption of partner
attachment. In fact, this theory assumes that is possible to identify
four types of attachment through the level of manifested anxiety and
the level of manifested propensity of avoidance, which are: secure,
avoidant, fearful, and preoccupied pattern of partnerships attach-
ment. Since these models are different regarding the ways of func-
tioning in partners’ relationships, the main aim of this research is to
examine if there is a possibility to predict attitude towards single
parenthood (the necessity of father as a parental figure, single moth-
er’s position in society, and motherhood as a purpose (value)) based
on the knowledge of the level of anxiety and avoidance level in the
domain of partners attachment as well as some socio-demographic
characteristics of women (age, whether or not women have children,
whether or not are employed). Further, we were interested if there
was such dominant form of partners attachment among sample and
which was it. The research was conducted on a sample of 96 women,
aged between 24 and 56. We used Close Relationship Questionnaire
(Bartholomev & Shaver, 1998) as well as an attitude scale toward
single parenthood that is constructed for the purposes of this
research and which consists of three dimensions: the necessity of
father as parental figure (α=0,75), single mother’s position in society
(α=0,56), and motherhood as a purpose (value) (α=0,67). 

Among the most tested women there are those who are character-
ized with avoidance pattern of partner attachment (35,4%), and the
least those woman with a preoccupied pattern of partner attachment
(16%). The results showed that we can predict the attitude towards
the necessity of the father as a parental figure when we know some
sociodemographic variables, we can explain 17.3% of this variance;
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significant single contributions have variable material status and age
of respondents. Also, the predictive power of the model is enhanced
by adding the degree of expressed anxiety and tendency to avoid-
ance (R2 = 0.27). The results further shown that the prediction of atti-
tude towards the perception of the social status of single mothers
when we know some socio-demographic variables is possible with
the subsequent inclusion of the degree of manifestation of anxiety
and tendency to avoidance (R2 = 0.29); but also that there is no statis-
tically justified possibility of prediction of the attitude towards
motherhood as a goal based on some socio-demographic variables
and the degree of expressed anxiety and tendency to avoidance.

The results partly agree with previous studies. Maybe one of the
reasons lies in the cultural context which pressures a woman to first
be realized as a wife and mother, and then as an individual (which
includes education, career, etc).

KEYWORDS: partner attachment; single parenthood; women’s attitudes.
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