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          Резултати досадашњих истраживања указали су на повезаност стилова 
родитељства и самопоштовања адолесцената, али се још увек недовољно зна о 

механизмима који стоје у основи тих релација. Стога је циљ овог истраживања био да се испита 
улога особина личности као медијатора у односу између стилова родитељства и самопоштовања 
адолесцената. На узорку од 450 ученика основних школа (53,6% девојчица, 46,4% дечака) узраста 
од 13 до 15 година примењени су упитник интерперсоналних понашања родитеља, Розенбергова 
скала самопоштовања и инвентар за процену особина личности BFI. Предиктори су били 
подршка од стране оца/мајке, критеријум самопоштовање, а медијатори особине личности. 
Резултати медијаторских анализа индикују да су сви тестирани модели директних и индиректних 
ефеката статистички значајни. Bootstrapping показатељ указује на то да су екстраверзија, 
савесност, пријатност и отвореност према искуству статистички значајни медијатори 
тестираних релација, док једино неуротицизам није. Основни закључак нашег истраживања је 
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да односи између стилова родитељства и самопоштовања деце деле сложен простор мерења 
и да те релације зависе од склопа личности деце. Такође, резултати показују да су ефекти 
стилова родитељства очева и мајки на самопоштовање деце готово изједначени. Добијени 
налази доприносе бољем разумевању утицаја родитеља на развој самопоштовања младих, као 
и сазнањима корисним за практичан саветодавни и педагошки рад.

             самопоштовање, стилови родитељства, особине личности, адолесценција.

Полазне теоријске основе истраживања

Самопоштовање

Самопоштовање се односи на перцепцију слике о себи, а Розенберг (Rosenberg, 
1965) је самопоштовање дефинисао као свеобухватност мисли и осећања према себи 
као објекту. Под самопоштовањем се, дакле, подразумевају индивидуина свесна уве-
рења, мишљења, ставови, вредности и осећања о себи самом. Најсличнији психолошки 
конструкт самопоштовању је самопоимање (селф-концепт) који Кумбс дефинише као 
феноменолошку организацију искуства индивидуе и идеја о њој самој у свим аспектима 
живота (Coombs, 1981, према Lacković-Grgin, 1994). У литератури се разликују контингент-
но и неконтингентно самопоштовање (Ryan & Brown, 2003; Kernis, 2005). Контингентно 
самопоштовање се односи на вредновање себе у контексту постизања замишљених 
стандарда. Особе контингентног самопоштовања себе перципирају вредним уколико 
постижу постављене циљеве који су високовредновани у њиховом окружењу. С друге 
стране, неконтингентно самопоштовање, према Рајану и Брауну (2003) једино право 
самопоштовање, подразумева позитивно самовредновање без обзира на захтеве које 
намеће спољашње окружење. Особе неконтингентног самопоштовања, једнако као 
и особе контингентног самопоштовања, реагују на неуспехе, али на другачији начин. 
Приликом неуспеха, особе неконтингентног самопоштовања прихватају неуспех као 
корисну повратну информацију, а да их притом не обузима очај или обесхрабрење. 

С краја XX века у психолошкој литератури забележено је повећање интереса 
за изучавање самопоштовања. Дотадашња истраживања указивала су на изузетно 
повољне последице високог самопоштовања, те су америчке власти, очекујући 
умањење стреса и криминала, те поспешивање здравственог биланса и образовања 
америчке популације, чак увеле и нека од правних аката о обавези поспешивања са-
мопоштовања (Baumeister, Campbell, Krueger & Vohs, 2003). Ипак, велико поверење у 
тадашње помало непромишљене интерпретације емпиријских доприноса није довело 
до жељених исхода. То је подстакло Бомајстера и сараднике (Baumeister et al., 2003) 
да кроз опширну метааналитичку студију испитају да ли самопоштовање заиста чини 
живот појединца бољим, као и да ли родитељи, наставници и други блиски људи треба 
да подстичу ту особину код деце. Упркос традиционалном схватању о самопоштовању 
као најкориснијем предуслову благостања, среће, успеха и свих других позитивних 
исхода, Бомајстер и сарадници (2003) су закључили да самопоштовање није нужан 
предуслов свих животних бенефита те да је оно пре последица сложених процеса 
него позитивна предиспозиција индивидуе. 

Кључне речи:
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Утицаји стилова родитељства на самопоштовање адолесцената

У адолесцентном узрасту значајну улогу у изградњи и одржању самопоштовања 
имају они који су младима најближи, а међу које се могу пре свега, поред вршњака 
и наставника, сврстати родитељи. Адолесценти брижних родитеља постижу више 
скорове на скалама имплицитног самопоштовања у односу на адолесценте мање 
брижних родитеља (DeHart, Pelham & Tennen, 2006). Ниже скорове на имплицитном 
самопоштовању постижу и адолесценти претерано заштитнички настројених роди-
теља, а посебно је значајан утицај мајки на самопоштовање деце (DeHart et al., 2006). 
Ауторитативан стил родитељства често је повезиван са високим самопоштовањем 
и већим задовољством животом деце и са, очекивано, мање израженом депресијом 
(Milevsky, Schlechter, Netter & Keehn, 2007). Резултати студија спроведених у Шпанији 
и Бразилу показују да адолесценти ауторитарних и занемарујућих родитеља имају 
ниже вредности на самопоштовању за разлику од адолесцената ауторитативних и 
удовољавајућих родитеља (Martínez & García, 2007; Martínez, García & Yubero, 2007). 
Такође, испоставља се да адолесценти удовољавајућих родитеља имају више само-
поштовање од адолесцената ауторитативних родитеља (Martínez & García, 2007). У 
још једној студији потврђена је повезаност између ауторитарног стила родитељства 
и ниског самопоштовања (Heaven & Ciarrochi, 2008).

Стилови родитељства у теорији самоодређења

У оквиру теорије самоодређења описана су три стила родитељства: подршка 
аутономији, подршка структури и подршка повезаности (Ryan & Deci, 2017). Пре-
тпоставка је да ће родитељи кроз подршку аутономији директно утицати на базичну 
психолошку потребу за аутономијом, да ће применом подршке структури поспешивати 
базичну психолошку потребу за компетенцијом и практиковањем подршке повезаности 
утицати и подстицати задовољење базичне психолошке потребе за емоционалном 
блискошћу (Soenens & Vansteenkiste, 2005; Soenens et al., 2007). 

Подршка аутономији је стил родитељства који подразумева активно преузимање 
перспективе детета, као и охрабривање његовог личног израза, иницијативе и свих 
самозапочетих активности (Grolnick & Ryan, 1987). У ситуацијама у којима родитељи 
морају да буду директивни такође је могуће деловати у аутономно подржавајућем 
духу, и то пружањем јасних објашњења за понашање тако да дете разуме вредност 
датог понашања. Други пол овог стила родитељства је контролишући стил који 
подразумева понашања родитеља којима се не подстиче аутономија детета, него се 
његове иницијативе сузбијају, а лично мишљење детета не узима у обзир (Ryan & Deci, 
2017). Велика контрола и недопуштање учења и истраживања код деце може одвести 
неразрешеном конфликту и фиксацији за тај развојни период (Freud, 1914). Забране, 
контрола и критике од стране родитеља често воде још већим конфликтима са бун-
товним адолесцентима (Baumrind, 1968). Подршка структури је стил родитељства који 
подразумева упућивање позитивних порука детету о његовим способностима и развоју 
компетенција (Ryan & Deci, 2000, 2017). Подршка структури је стил родитељства који 
карактеришу упућивање јасних правила и постављање граница понашања, пружање 
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повратне информације тако да се у фокус стављају компетенције детета уместо самих 
исхода понашања, те пружање упутстава за корекцију понашања (Deci & Ryan, 1985). 
Други пол овог стила родитељства је хаотични стил родитељства и он подразумева 
нејасно постављање граница понашања, упућивање критике на личност детета уместо 
на понашање, те генерално недовољно структурисану породичну атмосферу. Роди-
тељи хаотичног стила често ни сами нису доследни у повратним информацијама те 
је последица таквог стила родитељства дечје неразумевање родитељских захтева 
(Skinner, Furrer, Marchand & Kindermann, 2008). Подршка повезаности односи се на 
родитељску посвећеност деци и укључује пружање пажње, бригу и љубав. Деца чији 
су родитељи склони овом стилу родитељства осећају се сигурно, емоционално су 
стабилна и ступају у здраве и квалитетне односе са људима (Deci & Ryan, 1985). Други 
пол овог стила родитељства је подршка неукључености и подразумева родитељска 
понашања као што су занемаривање детета, непружање љубави, пажње и бриге детету, 
а та понашања воде ка самоизолацији деце, депресивним симптомима и амотивацији 
(Ryan & Deci, 2017; Soenens & Vansteenkiste, 2005; Soenens et al., 2007). 

Ефекти подршке аутономији испитивани су у многим доменима, па тако и у ро-
дитељству, а резултати истраживања указују на врло позитивне доприносе овог стила 
родитељства (Moreau & Mageau, 2013). Резултати истраживања индиковали су да је 
подршка аутономији од стране родитеља позитивно повезана са различитим адап-
тивним исходима као што су школско постигнуће, успех, развој ега и слично (Grolnick, 
Ryan & Deci, 1991). Забележено је да подршка аутономији генерално доприноси већем 
благостању младих људи, а тај резултат добијен је у студијама спроведеним у различитим 
земљама (у Русији и Сједињеним Америчким Државама, Данској, Индији и Нигерији: 
Chirkov & Ryan, 2001; Ferguson, Kasser, & Jhang, 2011; Sheldon, Abad & Omoile, 2009) те 
се може упутити на кроскултуралну ефикасност овог стила родитељства. Код деце 
имиграната у Канади овај стил родитељства доприноси интернализацији културних 
вредности земље домаћина и омогућава интеграцију младих у нову средину (Downie et 
al., 2007). Резултати метааналитичке студије Васкеза и сарадника (Vasquez, Patall, Fong, 
Corrigan & Pine, 2015) забележили су већу ангажованост у школским активностима, више 
благостање и задовољство животом код деце аутономно подржавајућих родитеља него 
код деце контролишућих родитеља. Позитиван утицај подршке аутономији бивао је 
још већи када је потицао од оба родитеља, а не само од једног (Vasquez et al., 2015). 
Када су родитељи неговали контролишући стил родитељства, саморегулација адолес-
цената често је бивала инхибирана (Grolnick & Ryan, 1987; Grolnick & Slowiaczek, 1994). 
Повољан утицај подршке аутономији забележен је и код млађе деце (Grolnick, Frodi 
& Bridges, 1984, према Ryan & Deci, 2017). Једногодишња деца чије су мајке користиле 
аутономно подржавајући стил родитељства бележила су већи степен истраживања 
своје околине и дуже су истрајавала у игри од деце чије су мајке биле контролишуће. 
Такође, забележено је и да деца узраста од 20 месеци имају више изражену истрајност 
у активностима и перцепцију компетенције услед примене таквог стила родитељства 
(Grolnick et al., 1984, према Ryan & Deci, 2017). Контролишући родитељски стил повезан 
је са ниским самопоштовањем, екстернализацијом проблема и депресијом (Barber 
et al., 1994, Soenens et al., 2005, према Soenens & Vansteenkiste, 2005), те дистресом и 
нестабилном емоционалном регулацијом адолесцената (Grolnick, Deci & Ryan, 1997). 
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511

Настава и васпитање, 2018, 67(3), 507-524

Ефекти подршке структури и подршке укључености највише су испитивани 
у образовном контексту, а резултати тих студија доказују њихову сврсисходност у 
остваривању самоодређених облика мотивације за учење и самопоштовања (Šakan, 
2017, 2018). Наиме, подршка структури подстиче академску мотивацију (Mouratidis, 
Vansteenkiste, Lens & Sideridis, 2008), ефикасно учење (Brophy, 1999) и ангажовање у 
школским активностима (Skinner et al., 2008). Подршка укључености увећава унутрашњу 
мотивацију ученика (Šakan, 2017), ангажовање на часовима (Skinner & Belmont, 1993) 
те подстиче већи степен самодетерминације адолесцената (Ryan & Powelson, 1991; 
Ryan, Stiller & Lynch, 1994; Šakan, 2017). Резултати описаних студија наводе на закључак 
о великом значају три описана стила родитељства. Резултати квазиексперименталних 
студија упућују да је могуће овладати применом ова три родитељска стила (Reeve, 
2009), те се у едукативним програмима за родитеље огледа применљивост описаних 
емпиријских налаза.

Утицаји мајки и очева на понашање деце

У литератури се често обједињено говори о утицајима родитеља, док су ређе 
студије у којима су се засебно испитивали утицаји очева и мајки. Гролникова и Сло-
вицек (Grolnick & Slowiaczek, 1994) испитивали су на који начин оба родитеља утичу 
на различите аспекте саморегулације деце. Посвећеност родитеља процењивала су 
деца, као и њихови наставници у школи. Резултати су указали на то да није довољна 
посвећеност само једног родитеља, него да посвећеност оба родитеља интегрисано 
утиче на школско постигнуће ученика. Такви резултати подстичу и на размишљање о 
значајној улози оца у васпитању деце. Мада је у домаћој научно-стручној јавности у више 
наврата указивано на значај односа очева са децом на каснији развој (нпр. Kodžopeljić, 
Pekić i Genc, 2008; Marinković, 2005; Мihić, 2010; Todorović, 2004), тој теми је припала 
знатно мања пажња него односима мајки и деце. Новија струја страних истраживања 
бележи велики значај који очеви имају на комплетан развој деце од најмлађих дана 
па све до одраслог доба. У Србији је упркос егалитарним уверењима о родитељским 
улогама забележено претежно традиционално породично уређење (Mihić, Zotović, 
Petrović i Avić, 2009). Ефекти квалитета односа очева са децом квалитативно су другачији 
од оних доприноса које остварују релације мајке и деце и чешће се бележе ефекти 
одсуства него присуства очева (Marinković, 2005). Домаћа истраживања (Mihić, Zotović 
i Petrović, 2006) указују на то да је очева улога у нашем друштву генерално процењена 
као мање присна, очеви су оцењени као више дистанцирани у односу са децом, мања 
је размена блискости са децом, као што је умањена и учесталост позитивних размена 
и поверења у односу са децом. Забележен је чак и пораст испољавања негативних 
емоција деце ка очевима (Marinković, 2005). Међутим, у истраживањима у којима су 
родитељи оцењивали значај релација очева и мајки са децом, и мајке и очеви бирали 
су укључивање оца у бригу о деци као једну од пожељних особина родитељства. Ипак, 
уверења о очинској улози код нас претежно су традиционална, очеви су више укљу-
чени у физичке кућне послове, као и послове ван куће, мање преузимају бригу о деци 
услед запослења (Mihić i sar., 2006). У породицама у којима је, међутим, заступљена већа 
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једнакост у расподели родитељских улога и послова, забележено је да је васпитни стил 
очева много квалитетнији, као и да је израженије прихватање аутономије у релацији 
с адолесцентима и нижа је израженост конфликата (Zotović, 2007).

У домаћој литератури утицај понашања родитеља често је посматран и мерен 
кроз призму васпитних стилова и васпитних ставова родитеља (нпр. Kodžopeljić i sar., 
2008; Marinković, 2005; Mihić, 2010; Todorović, 2004). Резултати Тодоровићеве (2004) по-
казали су да емоционална топлина и прихватање од стране мајке утичу на позитивну и 
постојану представу адолесцената о себи, а други испитивани стилови, недоследност 
и презаштићивање мајке доносе ризик за формирање нестабилних самопроцена 
младих. У Војводини се пак најчешће примењује топао и попустљив васпитни стил и 
то је карактеристично поготово за мајке (Petrović, 2007). Васпитни стилови мајке више 
су доприносили изградњи стабилног самопоштовања у поређењу са васпитним сти-
ловима оца, а ауторка (Todorović, 2004) дискутује да је тај резултат последица првих 
објектних релација за развој идентитета и личности, које се обично остварују управо 
са мајком. У том истраживању указало се и на значајне полне разлике у глобалном 
самопоштовању. Девојке су склоније да реагују сумњом у сопствене квалитете у стре-
сним ситуацијама, док су момци у тим ситуацијама склонији нестабилном самопош-
товању и позитивнијој процени која настаје као последица одбрамбеног механизма  
(Todorović, 2004).

Методологија истраживања

Проблем и циљ истраживања

Мада досадашњи налази указују на повезаност стилова родитељства и само-
поштовања адолесцената, још увек се недовољно зна о механизмима који могу бити 
у основи ове повезаности. Стога је циљ овог истраживања био да се испита улога 
особина личности као медијатора у односу између стилова родитељства и самопош-
товања адолесцената.

С обзиром на то да самопоштовање умногоме дели простор мерења са неким 
особинама личности (Robins, Hendin & Trzesniewski, 2001), претпоставља се да утицаји 
стилова родитељства на самопоштовање деце зависе од склопа личности детета. 
С обзиром на то да је самопоштовање у највишим корелацијама са емоционалном 
стабилношћу и екстраверзијом, у осредњим корелацијама са пријатношћу и отворе-
ношћу према искуству (Costa, McCrae & Dye, 1991; Goldberg & Rosolack, 1994; Jackson 
& Gerard, 1996; Keller, 1999; Kwan, Bond & Singelis, 1997; Pullman & Allik, 2000; Robins, 
Tracy, Trzesniewski, Potter & Gosling, 2001), очекује се да те особине личности остваре 
медијаторски утицај у релацијама између родитељских стилова и самопоштовања. 
Поред тога, у овом истраживању су те релације проверене посебно за мајку и посебно 
за оца, јер су резултати ранијих истраживања сугерисали на квалитативно различите 
улоге очева и мајки.

Душана Шакан, Жељка Бојанић, Зорица Кнежевић • Особине личности
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Инструменти и варијабле

1. Упитник за процену интерперсоналних понашања родитеља (Interpersonal 
Behavior Questionnaire, IBQ; Pelletier, 2002). Оригинални упитник намењен је мерењу 
општег стила родитељства оба родитеља заједно, међутим, за ово истраживање је 
раздвојена процена за мајку и оца, тако да испитаници одговарају на исте ставке, али у 
корену упитника стоји Мој отац и Моја мајка. Упитник се састоји од 24 ставке за сваког 
родитеља у облику тврдњи на које се одговара на петостепеној скали слагања или 
неслагања. Упитник је намењен мерењу следећих димензија: подршка аутономији од 
стране оца/мајке (α = 0,74 / α = 0,72), подршка структури од стране оца/мајке (α = 0,61 
/ α = 0,60), подршка повезаности од стране оца/мајке (α = 0,75 / α = 0,67). С обзиром на 
високе интеркорелације између димензија, у даљим анализама коришћене су следеће 
димензије: подршка од стране оца (α = 0,85), као композитни скор израчунат на основу 
свих стилова родитељства оца, и подршка од стране мајке (α = 0,82), као композитни 
скор израчунат на основу свих стилова родитељства мајке.

2. Упитник за мерење самопоштовања (Rosenberg, 1965). Упитник се састоји од 
10 ставки на које се одговара заокруживањем једног одговора на петостепеној скали 
(не)слагања са тврдњом. Овај упитник проверен је на домаћој популацији, мерне ка-
рактеристике су повољне (α = 0,89), а утврђена је једнодимензиона структура (Перић 
и Шакан, 2015). 

3. Инвентар за процену особина личности BFI (Big Five Inventory; John & Srivastava, 
1999, адаптирали Трогрлић и Васић у Trogrlić, 2009). BFI је коришћен за мерење осо-
бина личности према моделу Великих пет: екстраверзија (α = 0,65), неуротицизам (α 
= 0,61), савесност (α = 0,68), пријатност (α = 0,60) и отвореност према искуству (α = 
0,60). Инвентар се састоји од 44 ставке са петостепеном скалом уређених категорија 
(не)слагања за одговарање. 

У статусу предикторских варијабли били су факторски скорови на димензијама 
стилова родитељства, критеријум је био факторски скор самопоштовања, а медијатори 
су били факторски скорови на димензијама особина личности.

Узорак испитаника

Укупан узорак истраживања чини 405 ученика старости од 13 до 15 година од 
којих је незнатно већи број женских испитаника (Табела 1). Родитељи ученика су пре-
тежно запослени и средњег образовања.
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Табела 1. Опис узорка
Карактеристике n (%)

Број испитаника 450 

Пол

м 209 (46,4%)

ж 241 (53,6%)

Узраст

13 194 (43,1%)

14 222 (49,3%)

15 33 (7,3%)

Образовање оца

непотпуна основна школа 2 (0,4%)

основна школа 17 (3,8%)

средња школа/гимназија 238 (52,9%)

виша/висока 160 (35,6%)

магистар/доктор наука 30 (6,7%)

Образовање мајке

непотпуна основна школа 2 (0,4%)

основна школа 22 (4,9%)

средња школа/гимназија 223 (49,6%)

виша/висока 169 (37,6%)

магистар/доктор наука 31 (6,9%)

Радни статус оца

запослен 387 (86%)

повремено запослен 35 (7,8%)

незапослен 24 (5,3%)

Радни статус мајке

запослена 319 (70,9%)

повремено запослена 45 (10%)

незапослена 85 (18,9%)

Ток истраживања

Истраживање је спроведено током априла и маја месеца 2016. године на терито-
рији Војводине. Након добијања дозвола школа, ученици су у току редовних школских 
часова, уз присуство стручног сарадника или предметног наставника испуњавали 
упитнике у трајању од 45 минута. Учешће у истраживању је било добровољно, а свим 
испитаницима је гарантована анонимност. Ученици су радо приступали попуњавању 
упитника, те се констатује да је истраживање спроведено без већих потешкоћа.

Душана Шакан, Жељка Бојанић, Зорица Кнежевић • Особине личности
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Анализе података

Ради провере особина личности као медијатора у односу између родитељских 
стилова и самопоштовања ученика коришћен је макро PROCESS из јавног домена 
(Hayes, 2012). Посебне предности овог програма су то што дозвољава истовремено 
увођење већег броја медијатора, као и то што је у њега интегрисан bootstrapping метод. 
Реузорковањем 1.000 пута, колико је омогућено у програму, с интервалом поуздано-
сти од 95%, добијају се вредности доњег и горњег интервала поверења (LLCI i ULCI) 
тестираног ефекта, значајног само уколико тим распоном није обухваћена нула. За 
анализу медијације коришћен је Модел 4 (Hayes, 2012). Утврђивани су тотални ефекти 
свих уведених варијабли на критеријум, директни ефекти предиктора на критеријум 
уз контролу медијатора, као и индиректни ефекти медијатора на критеријум. Спрове-
дене су две анализе медијације, за сваког родитеља посебно. Као предиктори уведени 
су стилови родитељства, критеријум је било самопоштовање ученика, а медијатори 
особине личности из модела Великих пет.

Резултати истраживања

У Табели 2 приказани су резултати две медијаторске анализе. У првој су пре-
диктори били стилови родитељства оца, медијатори особине личности, а критеријум 
самопоштовање ученика. У другој анализи медијатори и критеријум били су исти, а 
у статусу предиктора били су стилови родитељства мајке. Сви модели и директних и 
тоталних ефеката у обе анализе су статистички значајни. 

У првом моделу, директни ефекат подршке од стране оца износи B = 0,14, а тотални 
ефекат предиктора с медијаторима је за 0,13 већи, те толико износи збир индиректних 
ефеката базичних особина личности. Готово све особине личности имају статистички 
значајан индиректни ефекат на критеријум, изузев неуротицизма који јесте значајан 
према bootstrappingu, али је његов износ нулти. Остали индиректни ефекти крећу се од 
B = 0,03 do B = 0,04. Мада је разлика изузетно мала у износима индиректних ефеката, 
највећи је индиректни ефекат екстраверзије.

Други модел указује на то да је тотални ефекат доприноса предиктора и медијатора 
заједно B = 0,26, подршка од стране мајке има директни ефекат од B = 0,13, а медијато-
ри односно особине личности остварују статистички значајне индиректне ефекте на 
критеријум и укупно износе B = 0,13. Као и у претходном моделу, све особине личности, 
осим неуротицизма, статистички су значајни медијатори. Највећи индиректни ефекат 
имају екстраверзија и отвореност према искуству (B = 0,04), затим савесност (B = 0,03) 
и пријатност (B = 0,02). Поредећи исте констелације медијатора и критеријума може 
се рећи да су остварени ефекти углавном изједначени и за подршку од стране оца и 
за подршку од стране мајке.
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Табела 2. Тестирање медијаторских ефеката особина личности у релацији стилова родитељства и самопоштовања 
ученика

B SE p BC Bootstrapping 95%

llci ulci

Директни ефекат

подршка од стране оца .14 .04 .00 .07 .21

модел r2 .11 .00

Тотални ефекти .27 .04 .00 .20 .35

модел r2 .36 .00

Индиректни ефекти .13 .08 .19

екстраверзија .04 .01 .07

пријатност .03 .01 .05

савесност .03 .01 .07

неуротицизам .00 .00 .01

отвореност према искуству .03 .01 .07

Директни ефекат

подршка од стране мајке .13 .04 .00 .05 .20

модел r2 .08 .00

Тотални ефекти .26 .04 .00 .17 .34

модел r2 .35 .00

Индиректни ефекти .13 .08 .18

екстраверзија .04 .02 .07

пријатност .02 .01 .05

савесност .03 .01 .05

неуротицизам .00 -.02 .00

отвореност према искуству .04 .01 .08

Дискусија

Резултати досадашњих истраживања указали су на повезаност стилова родитељства 
и самопоштовања адолесцената, али се још увек недовољно зна о механизмима који 
стоје у основи тих релација. С обзиром на то да самопоштовање дели простор мерења 
са базичним особинама личности (Costa et al., 1991; Goldberg & Rosolack, 1994; Jackson & 
Gerard, 1996; Keller, 1999; Kwan et al., 1997; Pullman & Allik, 2000; Robins et al., 2001; Robins, 
Tracy et al., 2001) у оквиру овог истраживања испитивана је улога особина личности 
као медијатора у односу између стилова родитељства и самопоштовања адолесцената. 
Поред тога, у овом истраживању процењивани су стилови родитељства оца и мајке 
засебно, јер су њихове улоге препознате као квалитативно различите (Mihić i sar., 2006; 
Mihić i sar., 2009; Todorović, 2004).
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Ради провере медијаторских ефеката особина личности између стилова роди-
тељства и самопоштовања адолесцената, спроведене су две медијаторске анализе – у 
првој је проверен ефекат подршке од стране оца, а у другој ефекат подршке од стране 
мајке. Подршка од стране оца/мајке дефинисана је као композитни скор на основу 
три димензије стилова родитељства које су описане у оквиру теорије самоодређења: 
подршка аутономији, подршка структури и подршка повезаности. У овом истражи-
вању коришћени су композитни скорови подршка од стране оца/мајке збор високих 
корелација између појединачних димензија стилова родитељства. Резултати показују 
да су оба тестирана модела статистички значајна и да је тотални ефекат предиктора с 
медијаторима тек нешто већи у првом тестираном моделу за подршку од стране оца 
него у другом моделу за подршку од стране мајке. Индиректни ефекти су углавном 
изједначени у оба модела, те се може закључити да особине личности имају медијатор-
ски ефекат у релацијама између стилова родитељства оба родитеља и самопоштовања 
адолесцената. Медијаторске ефекте у оба тестирана модела остварују екстраверзија, 
пријатност, савесност и отвореност према искуству. Од свих тестираних медијатора, 
једино је изостао индиректни ефекат неуротицизма, и то у оба тестирана модела. Тај 
ефекат је према bootstrapping показатељу значајан у првом моделу, међутим, износ тог 
ефекта је нулти. Оваква констелација медијатора показује да подршка од стране оца/
мајке има већи ефекат на самопоштовање онда када су код деце изражене особине 
екстраверзија, пријатност, савесност и отвореност према искуству. Дакле, отвореност 
према другим људима, дружељубивост, активитет (карактеристике екстраверзије), по-
верљивост, искреност, толеранција (карактеристике пријатности), одговорност, марљи-
вост, самодисциплина, промишљеност (карактеристике савесности) те интелектуална 
радозналост и интрацептивност (карактеристике отворености према искуству; Costa et 
al., 1991; John & Srivastava, 1999) чине склоп личности деце који су пријемчиви за при-
хватање подршке од стране оца/мајке. Деца описаног склопа личности имају изражене 
све позитивно конотиране особине личности које их чине осетљивим и отвореним за 
родитељске подстицаје. Четири особине личности, које имају индиректне ефекте на 
самопоштовање, деци омогућавају разумевање значаја упућених сугестија од родитеља, 
те њихово прихватање води до тога да себе виде као позитивне и вредне индивидуе. 

Добијени резултати углавном су сагласни са резултатима претходних студија. У 
великом броју досадашњих истраживања забележени су повољни ефекти стилова 
родитељства као што су подршка аутономији, подршка структури и подршка повеза-
ности (Chirkov & Ryan, 2001; Downie et al., 2007; Ferguson et al., 2011; Moreau & Mageau, 
2013; Mouratidis et al., 2008; Ryan & Deci, 2017; Sheldon et al., 2009; Skinner et al., 2008; 
Soenens & Vansteenkiste, 2005; Soenens et al., 2007; Vasquez et al., 2015; Šakan, 2017, 
2018). У нашем истраживању, а на основу резултата директних ефеката које остварују 
подршка од стране оца и подршка од стране мајке на самопоштовање адолесцената, 
потврђени су такви резултати. Као друго, резултати из домена психологије личности 
указали су на релације између самопоштовања и особина личности као што су емо-
ционална стабилност, екстраверзија, пријатност и отвореност према искуству (Costa 
et al., 1991; Goldberg & Rosolack, 1994; Jackson & Gerard, 1996; Keller, 1999; Kwan et al., 
1997; Pullman & Allik, 2000; Robins et al., 2001). У нашем истраживању све особине лич-
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ности из простора Великих пет, изузев неуротицизма, остварују медијаторски ефекат 
у тестираним релацијама, и када је тестиран ефекат стилова родитељства оца и мајке. 
До сада су релације особина личности и самопоштовања тестиране као директне, без 
медијаторских ефеката, а нашим истраживањем потврђена је и медијаторска улога 
особина личности у релацијама стилова родитељства и самопоштовања. Као треће, у 
досадашњим студијама, како у страној тако и домаћој литератури, сугерисане су квали-
тативно различите улоге оца и мајке у односима са децом, што се у нашем истраживању 
није потврдило. Наиме, у претходним истраживањима забележене су већа одсутност 
и дистанцираност оца те мања присност са децом (Marinković, 2005; Mihić i sar., 2006) 
док су наши резултати индиковали подједнаку улогу очева и мајки у остваривању са-
мопоштовања деце. Такав резултат може бити с једне стране промена у родитељским 
улогама у смислу све веће изједначености улога оца и мајке у васпитању адолесцената, 
али и ефекат начина испитивања у нашем истраживању. Ученици који су учествовали 
у истраживању су истовремено одговарали на иста питања из упитника о стиловима 
родитељства за два родитеља, што је оставило могућност аутоматски уједначених 
одговора за оба родитеља. Поред тога, могуће је да код младих у адолесценцији нису 
још увек формирана стабилна мишљења у вези са стиловима родитељства мајки и 
очева, јер они родитеље посматрају као целину те понашање мајки поистовећују 
понашањем очева. Томе у прилог говоре и врло високе корелације између стилова 
родитељства, због којих су ти стилови у нашем истраживању посматрани као компо-
зитни. Истовремено испитивање стилова родитељства очева и мајки представља и 
једно од ограничења ове студије. Поред тога, ограничењем се сматра и коришћени 
инструмент за мерење стилова родитељства. Иако првенствено намењен мерењу три 
стила родитељства, због високих корелација међу њима, у студији су коришћени само 
композитни скорови на димензијама стилова родитељства, што може за последицу 
имати недовољно детаљно сагледавање мерених конструката. 

Добијени налази могу бити корисни за стручне сараднике у школама приликом 
саветовања родитеља, али и непосредног рада са ученицима и наставницима. Конкретно, 
корисно би било организовати едукације родитеља о примени родитељских стилова 
подршка аутономији, подршка структури и подршка повезаности, јер ти стилови 
доприносе увећању самопоштовања младих. Добијени налази упућују да је неопходно 
разумети да самопоштовање може да се поспеши родитељским поступцима, али да 
њихови ефекти умногоме зависе од особина личности детета, односно да нису исти 
родитељски поступци погодни за свако дете. Код деце која имају изражене такозване 
позитивне особине личности, стилови родитељства подршка аутономији, подршка 
структури и подршка повезаности имаће позитивне ефекте на развој самопоштовања. 
Стога, психолози и педагози у школама могу да сензибилишу родитеље на посматрање 
дечјег самопоштовања као комплексног феномена. Наставницима који раде са адо-
лесцентима у осетљивом развојном периоду такође је значајно појаснити механизме 
који стоје у основи самопоштовања. С обзиром на то да резултати наводе на значај 
индивидуализоване наставе, наставници ће приликом уочавања проблема са самопо-
штовањем код ученика, саветовањем са стручним сарадницима моћи да препознају 
особине личности код деце те да у складу с тим приступе детету на одговарајући начин. 
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Закључак

Основни закључак нашег истраживања је да су релације између стилова роди-
тељства и самопоштовања деце сложен простор мерења и да су те релације снажније 
услед одређеног склопа личности деце. Родитељи применом стилова родитељства 
подршка аутономији, подршка структури и подршка повезаности могу да поспеше 
развој самопоштовања адолесцената. Деца код које су изражене позитивно коно-
тиране особине личности, као што су екстраверзија, савесност, отвореност према 
искуству и пријатност, прихватају сугестије родитеља те успевају да поспеше лично 
самопоштовање и себе перципирају као вредну индивидуу. Поред тога, резултати су 
указали на подједнако значајну улога очева и мајки у поспешивању самопоштовања. 
Добијени резултати могу имати практичне импликације у едукацији родитеља, као и 
у едукацији наставника у раду с децом. 
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   The results of previous studies suggest a correlation between parenting styles and adolescents’ 
self-esteem, yet the mechanisms underlying this relationship remain insufficiently known. 

This study therefore aimed to examine the role of personality traits as mediators between parenting styles 
and adolescents’ self-esteem. The sample consisted of 450 primary school students (53.6% female) aged 
13 to 15, and the data was collected using the Parental Interpersonal Behavior Questionnaire, the Rosenberg 
Self-Esteem Scale and the BFI personality traits inventory. The predictors were paternal/maternal support, 
the criterion was self-esteem, and the mediators were personality traits. The results of mediation analyses 
indicate that all tested models of direct and indirect effects are statistically significant. Bootstrapping 
suggests that extraversion, conscientiousness, agreeableness and openness to experience are statistically 
significant mediators of the relationships tested, while neuroticism is not. The main conclusion of our study 
is that there is an overlap in measuring parenting styles and children’s self-esteem, and that their relationship 
depends on children’s personality. In addition, results suggest that paternal and maternal parenting styles 
have an almost equal effect on children’s self-esteem. These findings can contribute to a better understanding 
of parental influences on adolescents’ self-esteem, as well as provide insights that can be applied in student 
counseling and education.

     self-esteem, parenting styles, personality traits, adolescence.
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    Результаты предыдущих исследований указывают на связь стилей родительства 
и самоуважения подростков, но все еще недостаточно изучены механизмы, лежащие 

в основе этих отношений. Поэтому, целью данного исследования было изучить роль качеств 
личности как медиатора отношения между стилями родительства и самоуважением подростков. 
Исследование проведено на примере 450 учащихся основной школы (53,6% девочек) в возрасте 
от 13 до 15 лет, с применением Вопросника межличностных поведений родителей, Шкалы 
самоуважения Розенберга и Инвентаря для оценки качеств личности BFI. Предикторами были 
поддержка отца / матери и критерий самоуважения, а медиаторами – качества личности. 
Результаты медиаторного анализа показывают, что все протестированные модели прямых 
и косвенных воздействий статистически значимы. Индикатор начальной загрузки указывает 
на то, что экстраверсия, сознательность, внимательность и открытость к опыту являются 
статистически значимыми медиаторами исследуемых отношений, в то время как только 
невротизм не является таким. Основной вывод данного исследования заключается в следующем: 
отношения между стилями воспитания и самоуважением детей разделяют сложную область 
измерений; эти отношения зависят от качеств личности детей. Кроме того, результаты 
показывают, что влияние стилей родительства отца и матери на самоуважение детей 
практически одинаково. Полученные данные способствуют лучшему пониманию влияния 
родителей на развитие самоуважения подрастков, а также могут быть полезными в  
практической консультативной и педагогической работе.

   самоуважение, стили родительства, качества личности, подростковый 
возраст. 
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