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ПОРОДИЧНИ КОНТЕКСТ, АУТОРИТАРНОСТ
И УСПЕШНОСТ У ВОЈНОЈ ПРОФЕСИЈИ

Резиме

Проблем којим се бави ова дисертација односи се на проучавање психосоцијалних

карактеристика припадника војне професије. Војни позив подразумева велику социјалну и

личну одговорност, захтева дисциплину и безусловно поштовање хијерархије војне

организације, спремност на премештај по потреби службе, живот одвојен од породице,

променљиво радно окружење и отежане услове рада, понекад опасне по здравље и живот,

а често се помиње и ограничена слобода изражавања сопственог мишљења, синдикалног и

политичког ангажовања.

У савременом свету војна професија је претрпела бројне трансформације. Породична

традиција, која доприноси изградњи личности профила који предиспонира особу за

успешно обављање војне професије, такође је претрпела значајне промене. Поставља се

питање шта данас у савременој војној организацији представља капацитет појединца за

прилагођавање војној професији и који фактори доприносе успешној каријери у војсци.

Процена успешности важна је због стицања увида о усклађености стварних

способности, знања и понашања официра са пожељним стандардима које пред систем

одбране постављају држава и различити захтеви међународних интеграција.

Адекватна процена успешности, поред награде за рад, важна је због планирања развоја

кадра, конципирања и вредновања програма образовања, кадровирања, а посебно је важна

као валидација поступака селекције и усложњавања критеријума пријема у војну

професију (Пајевић, 2006). У досадашњој војној пракси, успешност официра сагледавана

је кроз официрски чин, степен образовања/усавршавања, награђивања, дужности које је

официр обављао или тренутно обавља. Породично окружење, материјална способност и

стамбена обезбеђеност, утврђивали су се као подаци који употпуњују слику о официру без

дубље анализе о повезаности ових чиниоца са мотивацијом и успехом у војној професији.

У докторској дисертацији “Породични контекст, ауторитарност и успешност у војној

професији” сагледава се успешност у обављању војног позива из угла породице и њене

улоге у професионалном одабиру, напредовању и успеху. Под породичним контекстом се

сматра породица порекла и актуелна породица официра, тачније, емоционални квалитет

партнерских релација. Породица порекла сагледава се кроз перципиране васпитне



поступке родитеља према деци (прихватање и одбацивање). Актуелна породица официра

сагледава се као модерна институција која задовољава бројне психолошке потребе, као

што су припадност, оданост, заштита, заједништво, потпора и интимност. Квалитет

емоционалних односа у партнерским релацијама процењена је на основу субјективне

процене међусобног уважавања, комуникације, разумевања, прихватања и усаглашавања у

свакодневним односима емотивних партнера (актуелне породице официра).

Главни циљ истраживања представља утврђивање параметара који су повезани са

успехом у војној професији. У основи испитивања је породица, тј.  перципирани васпитни

стилови и поступци родитеља у породици порекла и њихов допринос у формирању

структуре личности особа чији је професионални избор војни позив, који оне релизују са

већим или мањим успехом. Поред тога, испитивана је веза наведених параметара са

квалитетом и задовољством партнерским односима, и како партнерски односи доприносе

задовољству и успешности у војној професији. Тачније, интересовало нас је да ли су

доприноси актуелних партнерских односа значајнији од доприноса породице порекла

задовољству и успешности у војној професији. Посебно важан циљ истраживања односио

се на испитивање доприноса васпитних стилова и поступака у породици порекла у

формирању ауторитарне структуре личности, као и повезаности ауторитарности са

параметрима успешности у војној професији.

У истраживању су коришћени Упитник успешности у војној професији (конструисан

за потребе истраживања), Упитник родитељског прихватања/одбацивања – PARQ (Parental

Acceptance/Rejection Questionnaire; Rohner, 1984), Ревидирана Ф скала за процену

ауторитарности (Рот и Хавелка, 1973) и Скала прилагођености у дијади - DAS  (Dyadic

Adjustement Scale; Spanier, 1976) за процену емотивног квалитета партнерских релација.

Поузданост примењених инструмената је добра (Алфа Кромбах коефицијенти су у

распону од 0,744 до 0,893).

Узорак истраживања је намеран и чине га официри Војске Србије (укупно 443), који су

разврстани у три подузорка (успешни, просечни,  неуспешни) професионалне успешности,

према критеријумима Министарства одбране и Војске Србије.

Резултати корелационе анализе су показали да постоји статистички значајна позитивна

повезаност између доживљаја прихваћености од стране родитеља (мајке, оца), с једне

стране, и образовних и професионалних успеха, позитивног доживљаја посла и људи,

добре сарадње и комуникације како са претпостављенима тако и са потчињенима, с друге

стране.



Такође, утврђено је да постоји статистички значајна негативна повезаност између

ауторитарне структуре личности – ауторитарности и критеријума објективне и

субјективне успешности. Испитаници са вишим степеном ауторитарности су чешће у

нижим чиновима и са нижим службеним оценама, док су испитаници са умереним

(нижим) степеном ауторитарности у вишим чиновима и са вишим службеним оценама.

Испитаници са вишим степеном ауторитарности проценили су вишим оценама сарадњу са

потчињенима у активности помагања око решавања приватних проблема.

Поред тога, утврђено је да постоје сложене релације између прилагођености

емотивних партнера и успешности у обављању посла. Нађена је статистички значајна

повезаност између прилагођености емотивних партнера и елемената објективне

успешности. Официри са вишим службеним оценама имају доживљај веће кохезивности у

партнерским односима, а официри са нижим чином задовољнији су слагањем у

партнерској дијади и емоционалним изражавањем. Такође је утврђена статистички

значајна повезаност између прилагођености емотивних партнера и елемената субјективне

успешности испитаници са: вишом самопроценом професионалне успешности, познавања

правила и прописа војне службе, добрих односа са потчињенима задовољнији су у

партнерској дијади.

Утврђена је статистички значајна повезаност између перцепције родитељског

прихватања/одбацивања и ауторитарности: испитаници који своје родитеље доживљавају

као одбацујуће и непријатељски настројене имају израженију ауторитарну структуру

личности. Такође, испитаници који су своје родитеље проценили као прихватајуће

успоставили су бољу прилагођеност са емотивним партнером по свим димензијама.

Резултати мултипле регресионе анализе показују, да је ауторитарност значајан

предиктор за предвиђање објективне успешности, док је емотивни квалитет партнерских

релација значајан предиктор субјективне успешности у војној професији.

Добијени резултати су у складу са свим постављеним хипотезама овог истражовања и

ранијих истраживања која указују да је за професионалну успешност важна усклађеност

породичних и професионалних улога. Надаље, резултати и закључци се могу надградити

истраживањем другух релевантних фактора за професионалну успешност као што су:

психолошки профил личности, систем вредности, социјална и емоционална

интелигенција, вештине комуникације.

Такође, добијени резултати доприносе употпуњавању знања о факторима

професионалне успешности уопште, па и у војној професији (пре свега развоја



ауторитарне структуре личности из угла теорије родитељског прихватања/одбацивања и

важности емотивног квалитета партнерских релација) у циљу имплементације истих у

наставне програме војног школства (првенствено предмет Војне психологије) и планове

обуке запослених у Министарству одбране и Војсци Србије, иновацији селекционих

процеса и модификацији психолошких критеријума селекције и каријерног вођења.
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FAMILY CONTEXT, AUTHORITARIANISM
AND SUCCESS RATE IN THE MILITARY PROFESSION

Abstract

The subject of this dissertation relates to the study of psychosocial characteristics of military

servicemen. The military profession implies significant social and personal responsibilities,

requires discipline and unconditional compliance with the hierarchy of the military organization,

willingness to be transferred if required, possible separation from the family, changing work

environment and difficult working conditions, sometimes hazardous to health and life, and often

quoted is also a limited freedom to express personal opinions and to participate in trade unions

and politics.

The military profession has undergone numerous transformations in the contemporary

environment. Family tradition, which contributes to the development of the personality profile

that predisposes a person to successful military service, has also undergone significant changes.

The question is what represents the capacity of the individual to adapt to the military profession

in the modern military organization, and what factors contribute to a successful military career.

The success rate assessment is important for gaining insight into the proper balance of actual

skills, knowledge and behavior patterns of officers possessing the desired standards in the

defense system, set by the government and various requirements of international integration

processes.

Apart from rewarding the work, an adequate success rate assessment is important for

personnel development planning, conception and evaluation of educational programs, HR

policies, and is particularly important as a validation of selection procedures and in terms of

enhancing complexity of the selection criteria for admission to the military (Pajević, 2006). In

the military practice thus far, the officers’ success has been perceived through the officer’s rank,

level of education / training, awards, duties that the officer has performed or is currently

performing. Family environment, financial solvency and resolved housing issues have been used

as the data complementing the picture of the officer, without a deeper analysis of the connection

of these factors with motivation and success in the military profession.

The PhD dissertation Family Context, Authoritarianism and Success Rate in the Military

Profession deals with the success rate of the military profession performance from the

perspective of the family and its role in the professional selection, advancement and success. The



family context is considered to be both the family of origin and the current officer’s family, more

precisely, the emotional quality of partner relations. The family of origin is considered through

the perceived parental upbringing practices towards children (acceptance and rejection). The

current officer’s family is considered as a modern institution that meets numerous psychological

needs, such as affiliation, loyalty, protection, union, support and intimacy. The quality of

emotional relations in partnerships is assessed on the basis of subjective evaluation of mutual

respect, communication, understanding, acceptance and agreement in daily emotional partner

relations (current families of officers).

The main objective of the research is to determine the parameters associated with success in

the military profession. In the core of the research is the family, i.e. the perceived parental

upbringing styles and practices in the family of origin and their contribution in shaping the

personality of a person whose professional choice is the military vocation, performed with more

or less success. In addition, the relations between these parameters and the quality and

satisfaction with partnerships have been studied, as well as the ways those partnerships

contribute to the satisfaction and success in the military profession. Specifically, we were

interested whether the contribution of the current partnership to the satisfaction and success in

the military profession is more significant than the contribution of the family of origin. A

particularly important aim of the research was to study the contribution of upbringing styles and

practices in the family of origin in shaping the authoritarian personality structure, as well as the

connection between authoritarianism and the parameters of success in the military profession.

The study used the Questionnaire on Success in the Military Profession (designed for

research purposes), Parental Acceptance/Rejection Questionnaire - PARQ (Rohner, 1984),

Revised F scale of authoritarianism (Rot and Havelka, 1973) and Dyadic Adjustment Scale -

DAS (Spanier, 1976) to assess the emotional quality of partnerships. The reliability of the

applied tools is high (Cronbach's alpha coefficients range from 0.744 to 0.893).

The sample is purposive and composed of the Serbian Armed Forces officers (443 in total),

divided into three subsamples (successful, average, and unsuccessful) in accordance with the

criteria set by the Ministry of Defense and the Serbian Armed Forces.

The correlation analysis results have shown a statistically significant positive correlation

between the perception of the parental acceptance (mother, father), on the one hand, and

educational and professional success, positive perception of the job and people, good

cooperation and communication with both superiors and subordinates, on the other hand.



Also, a statistically significant negative correlation between the authoritarian personality

structure – authoritarianism, and the criteria of objective and subjective success was found. The

respondents with higher levels of authoritarianism are more commonly found in the lower ranks

and have lower performance grades, while the respondents with average (lower) levels of

authoritarianism have higher ranks and higher performance grades. The respondents with higher

levels of authoritarianism assessed the cooperation with the subordinates in helping to resolve

personal problems with higher scores.

In addition, it has been determined that there are complex relations between the conformity

of intimate partners and success in performing their jobs. A statistically significant correlation

between the conformity of the partners and the objective elements of success was determined.

Officers with higher performance grades perceive a greater cohesion in partnerships, while the

lower ranked officers of more satisfied with agreement in the partnership dyad and emotional

expression. Also, there was a statistically significant correlation found between the conformity of

intimate partners and the subjective success rates. The respondents with higher self-assessment

of their professional performance, knowledge of the rules and regulations of the military service,

good relations with the subordinates are more satisfied in the partnership dyad.

A statistically significant correlation between the perceived parental acceptance / rejection

and authoritarianism was determined. The respondents who perceive their parents as rejecting

and hostile have a more pronounced authoritarian personality structure. Also, the respondents

who assessed their parents as accepting have established a better conformity with their intimate

partners in all aspects.

The results of multiple regression analysis show that authoritarianism is a significant

predictor of the objective success rate, while the emotional quality of partner relations is a

significant predictor of the subjective success in the military profession.

The obtained results conform with all of the hypotheses and previous research suggesting

that the professional success depends on a proper balance between the family and professional

roles.

In addition, the results and conclusions can be further developed on the basis of research of

other relevant factors of professional success, such as: psychological personality profile, system

of values, social and emotional intelligence, communication skills.



Also, the results enhance the knowledge about the factors of the general professional success,

including the military profession (especially in terms of the development of authoritarian

personality structure from the perspective of the parental acceptance / rejection theory, as well as

the importance of the emotional quality of partner relations) in order to implement them in the

military education curricula (primarily in the Military psychology subject) and training plans for

the Ministry of Defense and the Serbian Armed Forces personnel, innovation in the selection

processes and modification of the psychological selection criteria, and career management.

Key words: parental upbringing style; parental acceptance / rejection; authoritarianism;
emotional quality of partner relations; objective and subjective success rate in the military
profession; officers; correlative, factor and multiple regression analysis.
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У В О Д

Екерман је у својим радовима још 1958. године, (Ackerman, 1966) изнео размишљање,

да је породица основа раста и развоја, искуства, испуњења, успеха, али и неуспеха сваког

појединца, као и основа здравља и болести. Породица, како исти аутор истиче „одређује

менталну судбину“ човека. Са том тврдњом слажу се многи научници који се баве

човеком из различитих научних дисциплина (психолози, социолози, антрополози,

психијатри, лекари). Истраживани су различити аспекти породице. Најчешће су то:

комплетност и бројчаност породице, социо-економске карактеристике породице, личност

родитеља и партнерски однос, ауторитети у породици и однос ауторитета унутар

породице, васпитање.

Теорије човековог развоја указују на целоживотно деловање релација између родитеља

и деце, посебно првих интеракција мајке и детета (Mahler et al.,1975; Winnicott, 1999;

Bowlby, 1969; Ainsworth, 1978; Klein,1983; Rohner,1984). Посебна важност придаја се

социјализацији и васпитавању деце и њиховој припреми за укључивање у друштвени

живот. Односи у породици, између осталог обликују аспирације и радну дисциплину и

повезани су са успехом на приватном и пословном плану. Успех у послу и задовољство

послом преносе се на квалитет породичних/партнерских односа и доприносе задовољству

животом уопште. Утицаји породице порекла преносе се трансгенерацијски и препознају

кроз капацитете и модалитете прилагођавања на актуелну породицу и професионалну

улогу.

Војна професија током новије историје српске државе претрпела је бројне

трансформације. Породична традиција која погодује изградњи личности одређеног

профила који предиспонира особу за успешно реализовање војне професије претрпела је

значајне промене. Поставља се питање шта данас у савременим условима ратовања и

савременој војној организацији, расподели моћи и војне и економске, представља

капацитет појединца за успешно прилагођавање војној професији и који родитељски

васпитни поступци доприносе успешној каријери у војсци.

Доминантни циљ истраживања јесте утврдити параметре који су повезани са успехом

у војној професији. У основи параметара које меримо је породица, тј  васпитни стилови и

поступци родитеља у породици порекла и њихов допринос у формирању структуре
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личности особа чији је професионални избор војни позив и који оне релизују са већим или

мањим успехом. Поред тога испитује се веза наведених параметара са квалитетом и

задовољством партнерским односима, и како партнерски односи доприносе задовољству и

успешности у војној професији, тј да ли су доприноси партнерских односа актуелно,

значајнији од доприноса породице порекла задовољству и успешности у војној професији.

Посебно важан циљ истраживања је испитати доприносе васпитних стилова и поступака у

породици порекла у формирању ауторитарне структуре личности, као и повезаност

ауторитарности са параметрима успешности у војној професији.

 Сагледавањем различитих параметара оних који потичу из породице порекла као што

су васпитни стилови родитеља, затим ауторитарна структура личности и емотивни

квалитет партнерских релација, очекујемо да ћемо установити њихове непосредне и

посредне доприносе успеху у војној професији и наравно задовољству у актуелној

партнерској релацији.

Деловање, улога и мисије Војске Србије условљене су безбедносним променама у

земљи и свету.

Нови безбедносни изазови умногоме су обликовали свет након Хладног рата,

идентификовани су нови ризици и претње, а самим тим, дошло је до промена у схватању

концепта безбедности (Иваниш, Роквић, 2009). Свет је постао другачији, али не и нужно

безбеднији. Међузависност држава на глобалном плану, увелико је смањила опасност од

избијања оружаних сукоба, али су се с друге стране идентификовали нови ризици и

претње, а самим тим, дошло је до промена у схватању концепта безбедности, како на

националном, међународном, тако и на глобалном плану. Нови безбедносни изазови и

промене у безбедносном окружењу утицали су и на промене у сектору безбедности у

смислу прилагођавања система безбедности, нарочито оружаних снага земаља на

новонастале безбедносне околности, и припремање државе и друштва за адекватне

одговоре, што је названо реформа сектора безбедности. Реформа сектора безбедности има

значајну улогу у процесу професионализације војске у смислу дефинисања улоге и

структуре оружаних снага ради прилагођавања новим безбедносним изазовима. Да би се

на адекватан начин одговорило на нове безбедносне ризике и извршила потпуна

професионализација Војске Србије, неопходно је постојање одговорајуће законске

регулативе, економских могућности земље, воље и спремности политичких субјеката, али

и стално прилагођавање професионалних селекција, програма војног образовања,

континуирано усавршавање официрског кадра (Иваниш, Роквић, 2009).
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Ханс Борн (Борн, 2003) проучавајући новонастале безбедносне околности после

Хладног рата, све савремене изазове, ризике и претње сврстава у четири групе: политичке

(попут унутрашње политичке нестабилности, тероризам, сепаратизам, екстремизам,

кршење људских права), економске (сиромаштво, растући јаз између богатих и

сиромашних, међународне финансијске рецесије, утицај неког привредно моћног или

нестабилног суседа, пиратерија), еколошке (нуклеарна катастрофа, планератне еколошке

промене, деградација земљишта и воде, недостатак хране), друштвене (сукоб мањина и

већина, пренасељеност, организовани криминал, транснационални шверц дроге, људи и

оружја, неконтролисано масовно насељавање и заразе). Процене савремених изазова,

ризика и претњи основа су дефинисања подручја деловања система одбране (Борн, 2003).

Како ће се протумачити карактеристике савременог света које се означавају

терминима изазова, ризика или претњи безбедности у великој мери зависи од оног ко их

тумачи. Семјуел Хантингтон, војни социолог приступ професионалних војника

безбедносним изазовима објашњава тзв. “војничким умом” као препознатљивом особином

војске. Војничком уму може се приступити са три различите тачке гледишта: према

његовим способностима или квалитету, његовим атрибутима или карактеристикама,

његовим ставовима или садржају (Хантингтон, 2004).

Из наведеног следи, да је битан елемент адекватног одговора савременим

безбедносним изазовима, ризицима и претњама садржаних у задацима и мисијама Војске

Србије образовање официрског кадра, као једног од елемената успешности у војној

професији и једног од значајних питања реформе сектора безбедности.

Све бржи друштвени и технолошки развој, као и развој наоружања, условили су

константност сукоба у сфери вредности и интереса, сукоба у сфери униполарности и

мултиполарности, сукоба богатих и сиромашних, сукоба националног, наднационалног,

верског и цивилизацијског (Форца, 2009). Све параметре врста сукоба карактерише

значајна улога оружаних снага као инструмента спољне политике. Утицај нових сукоба

условљава промене профила официра Војске Србије која се дешава кроз реформу система

одбране и трансформацију Војске Србије. Два су основна захтева од будућег официра:

способности (лидерство и психофизичке способности) и знања. Официр новог доба мора

поседовати знања из области међународне политике, организације, дипломатских

вештина, обичаја и културолошких разлика, религијe, језика и начина комуникације

народа, савременог наоружања и метода ратовања. Официр који поседује знања из ратне
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вештине (стратегије, оператике и тактике) али и вештине преговарања јесте официр

будућности.

Напредак технике и технологије, нови невојни и нетрадиционални изазови

безбедности, захтевају виши ниво образовања, нарочито официрског кадра (Tagarev,

1997). Поред неопходне техничке стручности, кадрови војске треба да буду припремљени

на рад у условима несигурности и непредвидљивости безбедносног окружења 21. века.

Нису више потребне само посебне вештине и знања, већ и виши ниво апстрактног

размишљања које се може добити на основу академског образовања и система доживотног

образовања. Општи циљеви образовања официра обезбеђују јединство војне професије

одрживе без обзира на промене у савременом друштву, савременом ратовању и

савременим политикама одбране. То су циљеви: учешће, креативност, флексибилност,

критичко мишљење, способност прикупљања и организовања информација, способност

комуникације и размене информација, друштвена свест, способност прихватања

одговорности и критике. Кроз образовни систем студенти и официри треба да стекну

знања о врстама и облицима нових, невојних изазова, различитостима култура,

међународном и хуманитарном  праву, људским правима, напредним информационим и

комуникационим технологијама као и да овладају страним језицима. Иако је војно

образовање политички неутрално, војни професионалци морају познавати основне

политиколошке категорије, савремене политичке системе као и организацију власти у

сопственој држави. Без ових знања не могу схватити природу војске као друштвене

институције, нити поуздано процењивати војно-политичку и безбедносну ситуацију

(Младеновић, 2001). Учествовање у мировним мисијама под покровитељством

Уједињених нација (УН) захтевају од официра дипломатске вештине насупрот војним

вештинама. Овакве мисије захтевају знања из области психологије и друштвеног

понашања, језика, културолошких и религијских специфичности супростављених страна,

док вештине комуникације добијају кључни значај на свим нивоима (Иваниш, Роквић,

2009).

На развој Војске Србије утиче и унутрашња и спољна политика у два правца:

оријентације према интеграцији у Европску унију (ЕУ), учешће у програму Партнерство

за мир (ПзМ) и изградња демократских институција. Први од њих захтева образовање и

обуку за ПзМ, што води ка будућој интероперабилности војних снага, док други правац се

односи на изградњу демократских цивилно-војних односа. Ови задаци захтевају од

официра разумевање и прихватање цивилне контроле у свим аспектима имајући у виду да
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су цивилно-војни односи с једне стране односи између власти и војске, а с друге стране да

је војска друштва интегрални део са правима и слободама које имају чланови друштва,

осим оних ограничених Законом о војсци.

За потпуно остварење улоге у систему одбране, од официра у модерним конфликтима

се захтева да спознају физиономију савременог рата, поседују иницијативу, културну

осетљивост, лингвистичку компетенцију и независност у доношењу одлука за дејство у

задатим оквирима употребе снага (Милковски, 2009).

Професионални припадници све више постају стратези, визионари, лидери и

специјалисти, нису само извршиоци већ и креативци задатака, све се више афирмише

пројектни, тимски рад и кооперативност (Бојковић, 2009).

У складу са актуелним мисијама војске, неопходно је формулисати психолошки

профил официра који може са успешношћу обављати професионалне дужности. С једне

стране од официра се тражи способност добре процене односа у свету, брзе адаптације на

новонастале услове рада, решавање проблема, а са друге стране очување традиционалних

вредности, које омогућавају реализацију официрских дужности и опстанак војне

професије. Традиционалне вредности које се негују у војној професији су: патриотизам,

искрена посвећеност слободи отаџбине, јунаштво и чојство, подређеност уставној улози

војске и демократски изабраној влади, обученост, дужност и самодисциплина, оданост

својим друговима и јединици, поштовање хијерархије, дисциплине и војне организације

(Доктрина Војске Србије, Кодекс части припадника Војске Србије)

Процена успешности официрског кадра важна је због стицања увида о усклађености

стварних способности, знања и понашања официра са пожељним стандардима које пред

систем одбране постављају савремени безбедности изазови, ризици и претње. Намена

процене успешности поред награде за рад важна је и због планирања развоја кадра,

конципирања и вредновања програма образовања, кадровирања, а посебно је важна као

валидација поступака селекције и усложњавања критеријума пријема у војну професију

(Пајевић, 2006). С једне стране, проценом успешности официра, као и различитих фактора

који су повезани са успехом, војни систем добија информацију о способностима, знањима

и мотивацији, на основу којих формира критеријуме награђивања, а официри

појединачно, с друге стране, добијају јасну слику свог успеха у односу на остале, на

основу које могу да ускладе своје понашање, како би постигли стандарде војне

организације.
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У војној професији праћење и оцењивање је стални процес, а коначне оцене које се

дају на крају године од велике су важности за сваког појединца и у вези су са

професионалним напредовањем.

Проблем мерења успешности у војној професији отежава чињеница да успешност

једног појединца може варирати зависно од радне средине, породичне ситуације,

временских услова, психофизичког стања (Пајевић, 2006).

Војна професија захтева више од запосленог него што је то случај у другим

професијима (Гостовић, 2009). Захтева идеолошку, интересну и страначку неутралност

професионалних припадника, забрањује истицање страначких обележја и изражавање

политичких уверења, политичко деловање и чланство у политичким странкама.

Дозвољава синдикално организовање, уз ограничавање синдикалне активности, без права

на штрајк. Захтевна по специфичним унутрашњим односима субординације и

једностарешинства, придржавања строге хијерархије и обавеза извршавања наређења,

санкционисања одбијања наређења, захтева придржавање правилима међународног ратног

и хуманитарног права, дисциплуну (Гостовић, 2009). Професија без радног времена,

променљивог радног окружења, животно и здравствено ризична, потом часна, високо

одговорна, хијерархијски организована, дисциплинована, све су то синоними војне

професије. Специфичности војног позива огледају се и у повећаном психофизичком

напрезању на радном месту, честом и дугом одсуствовању од породице, безусловном

поштовању хијерархије војне организације, спремношћу за премештај по потреби службе,

ограничавању слободе изражавања сопственог мишљења, синдикалног и политичког

ангажовања (Ћирић и сар. 2009).

Који су чиниоци у војној професији пресудни за успешност? Индивидуалност

запосленог (официра) или његово шире окружење, тј околности у професионалном

развоју? Питање је мултидисциплинарно и тражи детаљно разматрање.

У садашњој војној пракси, успешност официра сагледава се кроз официрски чин,

степен образовања/усавршавања, награђивања, дужности које је официр обављао или

тренутно обавља, знања страних језика тј. броја и степена језичке компетенције, броја

учешћа и показаних професионалних способности у мировним операцијама (Критеријуми,

Службени војни лист бр 13 из 2012.; Одлука, Службени војни лист број 10 из 2012.).

Породично окружење, материјална способност и стамбена обезбеђеност, утврђују се као
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елементи који употпуњују сазнања о официру, без дубље анализе о повезаности ових

чинилаца са мотивацијом и успехом у војној професији.

У овом раду сагледава се успешност у војној професији из угла породице и њене улоге

у професионалном одабиру, напредовању и успеху. Под породичним контекстом се

сматра породица порекла и актуелна породица односно емотивно партнерски однос

официра. Породица порекла сагледава се кроз опажене васпитне поступке родитеља према

деци (прихватање и одбацивање). Актуелна породица сагледава се кроз емотивни

квалитет партнерских релација официра, односно релација која задовољава многе потребе

као што су: припадност, оданост, заштита, заједништво, потпора и интимност, а кроз

свакодневни однос партнера сагледава се њихово међусобно уважавање, комуникација,

разумевање, прихватање, усаглашавање, једном речју емотивни квалитет партнерских

односа.


Пројекат: „Вредносни систем Војске Србије – препоруке или препреке за безбедносне интеграције“,

(студија пројекта класификована строго поверљиво), Институт за стратегијска истраживања, Београд,
2009; Пројекат: „Јавност Војске Србије о реформи Војске и безбедносним интеграцијама“ (студија
пројекта класификована строго поверљиво), Институт за стратегијска истраживања, Београд, 2009;
Пројекат: “Јавност Министарства одбране о актуелном стању војне организације” (студија пројекта
класификована строго поверљиво), Институт за стратегијска истраживања, Београд, 2012.
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I ТЕОРИЈСКИ ДЕО

1. ПОРОДИЦА И ВАСПИТНИ СТИЛОВИ РОДИТЕЉА

Људске потомке у односу на потомке других врста, карактерише беспомоћност по

доласку на свет. Неспремна да сама опстану, беспомоћна и зависна, упућена су у потпуности

на особе из околине које брину о њима. Мајка, која у првом периоду најчешће, и највише

брине о новорођенчету, временом научи да препознаје сигнале детета (плач, осмехивање,

смех) којима га је природа обдарила, како би опстало у прво време свог живота. Ти сигнали су

први вид комуникације детета са средином и темељ комуникација које ће се касније развити.

Припадањем породици, дете задовољава своје основне потребе важне за биолошки опстанак,

а небрига о детету у раном периоду представља стварну угроженост (Болби, 1969, Ивић,

1978, Зазо,1980).

Беспомоћност детета, чини га пријемчивим за ране социјалне утицаје који потичу из

породице, чија је улога и припрема потомства за живот у друштвеној заједници. За већину

родитеља, рођење детета представља највећу радост, али и изазов и одговорност, јер су поред

улоге одгајатеља, добили и улогу васпитача свог детета. Зато се у литератури с правом

истиче, да је од свих занимања најтеже бити родитељ тј. особа која је обавезна да пружи прво

и основно васпитање, да се континуирано и систематски брине о дететовом развоју,

васпитању и учењу, како би се дете формирало у здраву, одговорну, слободну, критичну и

креативну личност (Ђорђевић, 1985,1991).

За дететово срећно детињство и младост, за његов успешан психофизички раст и развој и

квалитетан живот и рад, није првенствено битно, да ли је рођено у просечним условима или у

богатству. Битно је, да ли ће бити васпитавано са љубављу и на здравим основама (Кубурић,

2012). Такође, битно је да ли ће дете бити уважавано као равноправни члан породице, хоће ли

се уважавати његова индивидуалност, његове могућности, изражене склоности и

способности. Срећно и успешно одрастање детета у зрелу, способну и креативну личност,

зависи од тога какви су му родитељи и остали чланови породице, односно од темперамента и

карактера родитеља, као и да ли родитељи уважавају и прихватају дете онаквим какво оно

јесте. Посебно је битно, какав став родитељи имају о васпитању детета и да ли су по том

питању родитељи усаглашени. Родитељи уче дете понашањима која су пожељна у култури из
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које потичу. Циљ родитеља је да упуте децу да добро функционишу у друштву, па се и

претпоставља да ће свако од родитеља изнаћи модел преноса социјалних вештина на своје

дете. Понекад, пренос вештина и није у потпуности прилагођен детету, па целокупан однос

родитеља према детету може добити обележја занемаривања његових потреба. Многи

проблеми, до којих долази и самим развојем детета, могу бити последица не разрешених

развојних конфликта између родитеља и њихове деце.

До проблема током развоја свакако долази, па се на развој може гледати као на адекватно

решавање нових проблема, где под адекватним, можемо сматрати решење које води даљем

развоју и задовољству, а не стагнирању и фрустрацијама. Да ли ће родитељски циљ бити и у

којом мери остварен зависи и од детета. Нека деца су спремнија да се прилагоде захтевима

родитеља а нека не. Узроци недостатка капацитета детета за прилагођавање родитељским

захтевима, могу бити различити: неприлагођеност захтева узрасту детета, неразвијеност

способности детета, неадекватни васпитни поступци. Родитељи могу бити разочарани

поступцима своје деце и да своја разочарења јасно или прикривено испољавају. Разочарења

родитеља у децу, кроз слику о себи, деца носе кроз читав живот. Таква деца, иако се по

критеријумима друштва оцењују адаптираном и без патолошких индикација, могу носити у

себи осећања неадекватности, која су последица неостварених очекивања њихових родитеља

(Капор-Стануловић, 1988).

Породица би требала бити извор добробити за своје чланове, мада савремена

истраживања показују да то баш и није тако. Друштвене промене рефлектују се и на

породицу, на њен живот и развој. Социо-економско окружење, радне активности родитеља,

партнерски односи, све су то чиниоци који боје односе унутар породице, родитеља и деце.

Породице које успеју да пронађу пут и начин да разреше своје проблеме и конфликте на

опште задовољство чланова, сматрају се функционалним породицама. Породице које одлажу

решавање проблема, које умањују значај проблема за функционисање породице, породице

које се чврсто држе устаљених образаца понашања које не усклађују са новонасталом

друштвеном ситуацијом, доводе до незадовољства чланова породице, која са своје стране,

могу довести до различитих болести чланова или до коначног распада породице. Такве

породице сматрају се дисфункционалним (Riskin&Faunce,1970, Милојковић, Срна, Мићовоћ,

1997). Однос деце и родитеља, може бити испуњен проблемима који су последица психичког

и физичког развоја појединца: поласка у школу, пубертет, промена модела партнерства,

одвајања, дневних распореда активности, ванредних догађаја, а који се, ако је породица

функционална могу превазићи и створити нови квалитет у функционисању.
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Циљ васпитања је изградити вредносни систем, унутрашњу инстанцу личности која би

постала регулатор понашања и носилац интернализованих друштвених забрана

(Тодоровић, 2005). Тешко је одредити меру усклађености љубави и подршке, с једне

стране и забране и захтева, с друге стране. Прихватање васпитних циљева код деце,

могуће је, ако се сачува љубав, јер страх од губитка љубави је моћно васпитно средство.

Васпитни поступци се мењају у зависности од узраста детета, улога које узимају

родитељи у дететовом животу, економских и образовних могућности родитеља.

1.1. Функција и улога породице кроз време

Термин породица је у употреби од 18. века. Различито је дефинисан у појединим

историјским периодима и у различитим срединама. Најчешће, породица се дефинише као

најмања јединица друштва, променљива примарна група, био-сексуална, био-социјална и

социо-економска веза мужа и жене и њихове рођене или адоптиране деце, која је повезана

браком, удружена у циљу лакшег задовољења различитих потреба личности и друштва

(Кубурић, 1994).

Велике патријархалне породице бројале су много чланова, а савремена породица данас

подразумева родитеље и њихову децу. Породицу карактеришу присне емотивне везе и

узајамна помагања. Функције породице временом су се мењале и усклађивале са

променама друштвеног уређења, али најчешће су: сексуална, економска, репродуктивна и

васпитна. Биолошки циљ постојања породице је стварање следеће генерације младог

нараштаја (Тодоровић, 2005). Овај циљ породице уједно је и друштвена функција

породице тј омогућавање биолошке, културне и друштвене репродукције и пружање

члановима породице задовољење потреба. У савременом друштву, економска функција

породице мање се истиче, а услед битно измењених улога полова у савременом друштву

(права на школовање и запошљавање припадника оба пола) што омогућава економску

самосталност и независност супружника. У савременој породици, функције породице које

избијају у први план су: међуљудски односи чланова породице и њихови начини

комуникације. Савремену породицу по мишљењу Рота, карактерише задовољавање више

потреба: афилијативне потребе, потреба за личном афирмацијом, за афективном

везаношћу, за зависношћу, доминацијом и сигурношћу (Рот, 2002).
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Без обзира на временски период о коме мислимо о породици и њеном типу, функција

породице која је заједничка свим типовима је фомирање људске јединке. Породица, има

задатак да појединца од биолошке јединке трансформише у социолошко биће, у личност

која поседује своје специфичне карактеристике и која испољава (или не) социјално

пожељне облике понашања. Поред породице, на истом задатку су и други друштвени

агенси, школа, вршњаци који помажу у усвајању социјалних норми и стандарда

понашања, али је породица она која има највећу важност у контроли и усмеравању.

Породица на неки начин поједностављује захтеве средине и приближава их дететовим

могућностима разумевања.

У породици дете савладава језик, усваја полну улогу, прве обрасце понашања, развија

радне навике, моделе успешности, систем вредности, стилове живљења, развија

интересовања и хобије. Утицаји породице су свакодневни, неки су планирани и намерни, а

други су ненамерни и спонтани односно одвијају се кроз свакодневне активности

породице.

Размишљања о породици и механизмима којим она делује на своје чланове, увек су

актуелна тема истраживача и научника. Још, Скинер (према: Тодоровић, 2005) наводи

неколико одлика породице која је оптимална за психолошки развој: отвореност за

сарадњу, двосмерна комуникација са члановима породице и другим људима, породица у

којој је доминантно поверење, поштовање, негована издвојеност, индивидуалност,

самосталност у мишљењу и понашању, породица у којој се негује директна, јасна и

отворена комуникација са чврстом коалицијом родитеља, породица у којој постоји

договор између родитеља и деце насупрот ригидној контроли и непроменљивим

правилима, са спонтаном интеракцијијом чланова, која негује духовитост и хумор, развија

интересовања за спортске и културне активности, породица у којој постоји иницијатива и

креативност, и у којој се охрабрује посебност.
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1.2. Теоријски приступи породици

Из психоаналитичких теорија развиле су се психолошке теорије о породици. Фројд и

сарадници као и њихови настављачи его-психолози ,,динамику породичног живота

сагледавају кроз интернализоване објекте у несвесном,, (Тодоровић, 2005).

Неоаналитичари Хорнај (Hornay), Адлер (Adler), Саливен (Sullivan), Фром (Fromm) и

Ериксон (Ericson), породицу виде као цивилизацијску творевину у којој се могу

задовољити биолошке потребе али и потребе за љубављу, припадањем, удруживањем и

стваралаштвом (Хол, Линдзи, 1982). Болби (Bowlby, 1969), истиче искуства емоционалне

привржености мајци, као кључног животног искуства

Теорије објектних односа, баве се емоционалним односом мајке и детета (објектни

однос) и његове улоге у дететовом психолошком развоју.

Мелани Клајн (Klein,1983) истиче да се рани објектни односи одражавају у свим

психосоцијалним релацијама појединца, представама о себи и другима, менталним

процесима.

Ово гледиште је блиско и социјалним психолозима, Кулију и Миду који говоре о

огледалном самству (Mead, Cooly, према: Опачић, 1995). Огледално самство, формира се

посредством поунутрених представа о нама самима, насталим уз помоћ интеракција са

родитељима. Исти аутори нагласак стављају на интеракцију детета са околином, дете је

пасивни прималац утицаја из околине, а мајка прво друштвено биће са којим се дете

сусреће, она је својеврсни преводилац околине детету као и околини дететових намера и

жеља. Мајка кроз интеракцију са дететом, детету преноси обрасце понашања и структуру

улога и положаја. Све што родитељи говоре и како се понашају, детету служи за

својеврсно огледало, у коме се одражавају ефекти сопственог понашања. Дете формира

постепено своју индивидуалност путем идентификације са родитељем истог пола.

Паралелно са изграђивањем своје идивидуалности, дете успоставља и границе сопственог

идентитета. Како стварамо представе о другима, зависи и од представа које имамо о себи

и обрнуто. Овај двоструки процес, стално утиче на обликовање наших осећања, ставова,

поступака. Процес ,,социјалног огледања,, омогућава заузимање позиције другог. Помаже

нам при процени туђег понашања на основу претпоставки како би се ми понашали у

сличној ситуацији. Иако не знамо мотиве видљивог понашања друге особе, можемо

претпоставити, а на основу аналогије са сопственим понашањем у сличној ситуацији, шта

може бити узрок таквом понашању.
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Виникот (Winnicott, 1999), однос мајке и детета сматра значајним за развој дететовог

Ега. Да ли ће дете бити јако или слабо зависи од мајке и њене способности да прихвати

зависност детета. Виникот сматра, да на дете трауматично делују претње родитеља у бесу

или у васпитне сврхе. Дете се боји од родитеља да своју љутњу испољи директно, па своје

агресивне жеље премешта према себи или према другима или стварима које не могу да

узврате.

Маргарет Малер (Mahler et al.,1975) сматра, да се нормалан развој огледа у достигнућу

сопствене индивидуалности, у смислу интрапсихичке диференцијације Селфа од

симбиотског објекта и одвија се при стварном присуству мајке. Да би до диференцијације

стварно дошло, потребно је да дете осећа мајчину емоционалну приступачност и

пријемчивост. Према М. Малер развојни процес сепарације-индивидуације, треба да

доведе до формирања независног идентитета. Процес се дешава кроз три фазе: од

препознавања лика мајке и осталих особа блиских детету, временом кроз физичко

удаљавање од мајке која треба да подстакне просторно истраживање које је од значајна за

развој самопоштовања и самопоуздања на раном узрасту. На основу посматарања деце

Малерова је закључила, да самопоуздање које дете испољава утиче на наредну фазу

зближавања у којој је важна и улога оца. Отац треба, да подржи дете у његовом

осамостаљењу и да спута мајку у њеним покушајима да бригом и стрепњом отежава

дететово увежбавање личне аутономије. Неким мајкама, не полази за руком да коригују

своје понашање према детету, па сувишним надзором и кориговањем дететових

активности, не дозвољавају детету да осети сигурност у простору и вештинама које

савладава. У таквој ситуацији, дете се све више везује за мајку и допушта да она мисли и

ради уместо њега (Клајн, 1997). Мајка би у овом периоду требала да дозволи детету да

развије своју иницијативу, тиме што ће допустити емоционално и физичко одвајање од

себе, а да ипак остане поуздан ослонац који је присутан кад то детету затреба. Такав однос

омогућава стварање оптималне психолошке дистанце између мајке и детета. Ова

ситуација доводи до поновног зближавања са мајком и блискост тог облика траје до 18.

месеца. Ова фаза је важна због коначног превазилажења симбиотског односа и разрешења

развојног процеса сепарације-индивидуације. Важно је да мајка разуме потребу детета за

зближавањем и да га прерано не одгурне без обзира на наставак процеса осамостаљења

детета. Одбацивање мајке у овој фази може да успори и омете сепарациони процес. Ако

све буде у реду и фаза протекне без већих ометања, идентификацијом са родитељем истог

пола разрешава се процес индивидуације.
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Џон Болби (Bowlby,1969,1973,1980) заступа мишљење, где је тражење близине

одређених особа базични облик људског понашања. На самом почетку, новорођенче

тражи контакт и мајчину близину. Из свакодневних искустава са мајком дете развија

одређен облик афективне везаности, која је такође и показатељ поверења у родитеље.

Поремећени односи између родитеља, доводе у питање постојање адекватних релација

између родитеља и између родитеља и деце. За Болбија су важни сигурност и

приврженост, а не сексуални нагон. Болби наводи да су резултати истраживања показали

да анксиозне, несигурне и пасивне особе, особе са депресивним и фобичним реакцијама су

под утицајем једног или више патогених образаца родитељства.

1979. године Болби је изнео класификацију патогених образаца родитељства (A.

Kraigher- Guzina, 1999. према Тодоровић, 2005):

1. Родитељ (један или оба) нису умели да одговоре на потребе детета да брину о њему,

или су га активно потцењивали и одбацивали.

2. Родитељи су више пута напуштали дете што може бити и последица

хоспитализације и институционализације.

3. Сталне претње родитеља да неће волети дете које васпитавају.

4. Претње једног или оба родитеља да ће напустити породицу, или чак убити другог

родитеља, или дете или самог себе.

5. Изазивање осећања кривице код детета, јер ће се родитељи разболети или умрети

због његових поступака.

Ови обрасци су патогени, првенствено због тога што се дете не осећа прихваћено од

стране родитеља и у сталном је страху да ће изгубити вољену особу и њену љубав. Тада

дете веома лако развија анксиозну приврженост, коју манифестује и у ситуацијама које

нису повезане са родитељима већ у игри и другим активностима.

Болби ((Bowlby,1988) својим радом и радом својих сарадника, такође даје допринос

идеји да деца свакодневним искуством са одраслима (првенствено мајком) стварају

одређен модел себе и модел других, које касније користе за предвиђање резултата

интеракција у свом окружењу. Сматра се, да ће дете које развија образац сигурне

привржености са родитељима, имати унутрашњи радни модел поузданог родитеља, који

пружа љубав, а представу о себи као бићу достојног љубави и пажње. Ове стечене моделе

испољаваће и у другим ситуацијама у свом животу.
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Несигурно привржено дете, свет доживљава као опасно место и према људима може

испољити опрез, подозрење. Исто дете, себе ће видети као мање вредно, неспособно и

недостојно љубави. Несигурно привржена деца, чешће имају проблеме у понашању, теже

контролишу своје импулсе, претерано реагују на баналне ствари, у честим су сукобима са

родитељима, вршњацима а не ретко и са законом, склона су разним врстама зависности

(психоактивним супстанцама, алкохолу).

Какав модел привржености ће дете стећи, у многоме зависи од тога какав је модел

привржености стекла његова мајка са њеним примарним објектом љубави, од њеног

животног искуства, од њеног односа према оцу детета, јер је отац детета својеврсна

пројекција мајчиног примарног објектног односа. Интеракција детета са мајком, помаже

детету да научи прихватљиве облике изражавања незадовољства и агресије, што је неопходно

да би се дете укључило у социјалне активности.

Болби је створио теорију афективног везивања, покушавши да сагледа механизме којима

се утицај детињства одражава кроз читав живот. Својим радом дистанцирао се од става

психоаналитичара, упознао се са радом етолога, напредком упоредне психологије и

кибернетике, интегрисао је различите научне дисциплине у јединствен и продуктиван начин

размишљања о људским емоцијама.

Психоанализа пре Болбија истакла је неопходан блиски однос мајке и детета за нормалан

развој, а на чињеници да мајка осигурава задовољење дететових примарних потреба. Овај

однос дефинисали су као однос емотивне зависности. Џон Болби у свом раду, пошао је од

психоаналитичког става, да први однос који дете успостави је камен темељац његове

личности, а дошао до закључка, да се однос мајка - дете дефинише односом афективне

везаности.

Мери Ејнсворт (Ainsworth, 1978) је пратила породице, а највише дијадни однос мајке и

детета. Дошла је до закључка, да је породична сигурност у раним стадијумима базични тип

зависности, на основу којег особа формира нове вештине и интересовања у другим

областима, особа је осакаћена тамо где не постоји породична сигурност. Исти аутор истиче,

да се односи који се успоставе до пете године живота одржавају и касније, током процеса

осамостаљивања и у адолесценцији. Неправилности које су постојале у раном односу

родитеља према детету, испољиће се и касније на старијем узрасту. Током Другог светског

рата, за послове војске, Мери Ејнсворт се бавила интервјуисањем, тестирањем и саветовањем

професионалног састава и војно ангажованог становништва. Кроз њихове приче о животу
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увидела је велике индивидуалне разлике код својих испитаника и закључила о раним

породичним интеракцијама, осећањима сигурности, поверења и неповерења.

Данас су утицајне системске психолошке теорије породице. Породицу сагледавају као

систем релација и базирају на идејама, да је породица са другим социјалним групама један

систем чије су особине веће од збира особина њихових појединачних делова. Такви

системи подлежу општим правилима, имају полупопустљиве границе чије су

карактеристике важне за разумевање рада система и имају потребу да достигну релативно

стабилно стање. Раст и еволуција система су могући и промене се могу догодити на разне

начине. Повратне спреге између делова система важне су за финкционисање. Тада се

понашање појединаца може боље разумети када се посматра системом циркуларне

узрочности, уместо системом линеарне узрочности. Породични системи имају циљ,

састоје се од подсистема, а истовремено су делови већих супсистема (Милојковић, Срна,

Мићовић, 1997).

Џексон (Jackson), Хејли (Haley), Бејтсон (Bateson) и Вацлавик (Watzlawick) системски

породични терапеути, своја разумевања породице темеље на проучавању различитих

типова комуникације, који се формирају по први пут у оквиру породице, кроз време и

интерперсоналне односе чланова породице (Тодоровић, 2005).

Бејтсон (Bateson) ослањајући се на сазнања кибернетике као науке о саморегулишућим

системима, формулисaо је бројне концепте којима је објаснио функционисање хуманих

система (концепт о информацијама, циркуларности, фидбеку, пунктуацији, мапе и

територије). Формирао је групу истраживача коју су чинили Хејли (Haley) и Џексон

(Jackson). Тема њиховог истраживања је комуникација код људи и животиња и стилови

комуникације. Закључили су да људи и животиње имају могућност комуникације на више

нивоа, укључујући и ниво апстрактне и метакомуникације (поруке у поруци), и да

различити нивои комуникације могу бити у контрадикцији. У основи закључака је главни

концепт тзв. Бејтсонова двострука веза која означава посебан склоп околности у релацији

који се може јавити када учествују два или више саговорника. Такође, може се јавити и у

поновљеном искуству, примарном и секундарном негативном налогу, као и терцијалном

налогу који забрањује жртви да побегне из поља опасности. Негативни налози не морају

бити само експлицитни и вербални већ и афективни, симултани на различитим нивоима

комуникације.
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Други важан концепт ове групе је Џексонов (Jackson) концепт хомеостазе или

“релевантна константност унутрашње средине која се одржава кроз континуирану

међуигру динамичних сила”. Наиме, стабилност породичне комуникације се одржава тако

што чланови утаначе владајућа правила о томе ко, коме, шта, како и у ком контексту може

рећи, јер сваки члан породице има своју динамичку снагу која одржава статус quo у

породици и која се одупире променама. Џексон у сарадњи са Хејлијем (Haley) развија

психотерапеутске технике које анализом и интервенцијом у процесу комуникације међу

члановима породице омогућују терапеуту активно истраживање породичних конфликата

и моћи.

Хејли (Haley) утемељује и развија стратешки приступ у породичној терапији, приступ

који породичне проблеме види као последицу поремећене хијерархије структуре породице

која доводи до дисфункционалних образаца интеракције.

Вацлавик (Watzlawick) и Џексон (Jackson) дали су велики допринос у разумевању

породичних комуникација описавши три аспекта људске комуникације: синтаксу

(разговоре где су речи састављене у реченице и параграфе да би се изразило неко

значење), семантику (бављења значењима речи, принципима који владају односима

између речи или реченица, јасноћом речи и њиховом употребом у одређеним ситуацијама)

и прагматику (проучавање понашања која проистичу из комуникације. Вацлавик

(Watzlawick) са сарадницима предлажио је аксиоме комуникације: немогуће је

некомуницирати (и кад се ћути нешто се казује), комуникација има аспекте међуодноса

као и контекста (често иста реченица изговорена на различите начине може да укаже на

различите односе), интерпункција (нагласак на узроку понашања и проблем понашању),

комуникација може бити аналогна и дигитална (дигитална - употребом вербалних кодова,

аналогна су сви облици невербалне комуникације), интеракција може бити симетрична и

комплементарна (симетрична учесници су равноправни, комплементарна одвија се на бази

неједнакости), комуникација може бити парадоксална (исказ о исказу).

Иако су теорије породице различите и специфичне, оне су у многоме и сличне, њихову

сличност објашњавамо тиме што су прве системске теорије настале захваљујући ауторима

који су били психоаналитичке оријентације.



18

1.3. Породица и њена васпитна улога

У стручној литератури највећа важност у процесу социјализације се придаје породици,

јер је породица прво место у које дете по рођењу долази. Породица је место на коме дете

стиче своја прва искуства а преко породице долази у додир и са широм околином.

Схватање скоро свих аутора је да су услови породичног живота, посебно у првим

годинама одлучујући за формирање личности (Рот, 2002). Такође, исти аутор настоји да

прикаже да је породица, не само институција преко које се усвајају друштвене норме, него

да је породица и фактор од кога зависи у какву ће личност дете израсти. Породична

атмосфера и емоционални односи у породици, део су васпитног деловања који породица

директно или индиректно остварује. Родитељи награђујући-кажњавајући дете одређују не

само норме понашања детета, него детерминишу и његову личност (Рот, 2002).

За нормални емоционални, интелектуални и социјални развој детета од пресудног

значаја је квалитет односа родитељ-дете. О теми квалитета односа родитељ-дете се пуно

говори и пише што охрабрује, али и обавезује да добијени резултати истраживања буду

правилно и функционално примењени.

Родитељи теже да формирају стабилне обрасце опхођења према деци, које заснивају на

процени дечијег понашања, као и на прихватању или не прихватању дечијих особина.

Поступци родитеља вођени су личним и друштвеним очекивањима. Својим поступцима,

родитељи теже да пожељна понашања устале, а елиминишу понашања која не очекују од

своје деце.

Васпитни стил подразумева процену родитеља којим ће васпитним поступцима на

најбољи могући начин остварити своје васпитне циљеве а да при том не наруши

емоционални однос према детету тј. да поступци проистичу из базичног осећања

прихватања и љубави или одбацивања и условне љубави (Piorkowska-Petrović, 1990).

Љубав, нежност, хладноћа, мржња су најважније компоненте васпитног стила родитеља.

Емоционални део васпитних поступака у највећој мери одражава ставове родитеља,

прожима васпитање и кроз све време односа родитељ-дете задржава своју постојаност.

Пиорковска у својим радовима наводи Канерову (Kanner, 1935, према: Piorkowska-

Petrović, 1990) прву поделу родитељских ставова према детету и понашање детета као

последицу родитељских ставова.
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Врста ставова Говорни искази Поступци са дететом Последице за развој

Прихватање и
љубав

Највише ме дете
интересује

Нежност у игри,
мажење, стрпљење

Осећање сигурности,
нормалан развој личности

Јавно одбацивање

На подносим
дете, нећу да се

мучим због
детета

Запостављање, грубо
понашање, избегавање

додира, разговора

Агресивност, разбојништво,
кочење емоционалног развоја

Прекомерни
захтеви

(перфекционизам)

Не желим такво
дете, морам да га

направим да
буде нај...

Избегавање похвала,
критицизам, честе

грдње, преувеличавање
безначајних грешака

детета

Фрустрације, недостатак
поверења у сопствене
могућности, стрепња

Претерана брига
Све радим за

дете, жртвујем се
за дете

Мажење, претерано
попуштање, или

ускраћивање слободе

Касније друштвено морално
сазревање, неспособност за

самосталан живот

Несумљиво је да су намере родитеља према деци усмерене ка правилном васпитању и

усмерењу. Али грешке које на путу ка том циљу чине родитељи, нису ретке а свакако

имају и своје последице. Поремећен однос родитељ-дете, доводи до поремећаја у развоју

личности детета, може створити отпор и агресиван однос према окружењу, несигурност

детета, нереалну представу о себи и свету који га окружује.

Роберт Бартон (Perris, C. 1988, према: Шаула 1989) у делу „Анатомија меланхолије“ из

1921. године описује различите поступке родитеља при васпитавању деце. Од претеране

грубости, строгости, вређања деце, физичког кажњавања који код деце изазивају страх са

трајним последицама, па до попустљивости родитеља без границе које дете такође воде „у

пропаст“.

Макарович је 1977. (Макарович, према К. Piorkowska-Petrović, 1990) издвојио четири

врсте ставова мајке према детету:

Монархијски тип, где сва власт припада мајци, коју она спроводи са пуно наклоности

према детету, па и дете добровољно прихвата мајчину водећу улогу.

Демократски тип, мајка која максимално подстиче независност детета (јер сматра да

је корисна), детету даје пуну слободу и пружа помоћ детету кад увиди да му је помоћ

неопходна.
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Тиранијски тип, мајка која поседује сву власт над дететом и дете користи за своје

нарцистичке циљеве.

Анархијски тип, мајка дозвољава пуну слободу детету, не занимајући се пуно за

његове активности, избегава контакте и разговоре са дететеом чиме себи даје пуну

слободу.

Зјемска (Ziemska, 1973., према: Piorkowska-Petrović, 1990) истиче у својим радовима

штетне негативне васпитне стилове родитеља које карактеришу одбацивање,

избегавање, претерани захтеви и претерана заштита. Пожељни су сарадња, прихватање,

умерена слобода и поштовање права детета. Какав ће однос мајке бити према детету,

зависи од тога како мајка доживљава улогу мајчинства. Ако јој је та улога претешка

обавеза, трудиће се да дете што пре осамостали и удаљи од куће или ће испољавати

стално разочарење дететом (критике детету, не хваљење, пуно захтева, кажњавање,

застрашивање). Насупрот оваквом моделу понашања мајке, модел који је пожељан

подразумева прихватање дететове нарави, способности које се манифестује кроз пријатан

однос и испољавање нежности, јавно похваљивање, задовољство при дружењу са дететом,

поштовање дететових потреба, допуштање емотивне независности детета, подразумева се

и критика уз поштовање дететових осећања и личности.

Компоненте родитељског васпитања разматрали су разни истраживачи (према: Шаула,

1989): Symonds (1939) димензије: прихватање-одбацивање, доминантност-субмисивност;

Baldwin, Kalhorn, Breese (1945) синдроми: демократија у кући, прихватање детета,

попустљивост; Baldwin, Kalhorn, Breese (1949) кластери: топлина, прилагођавање,

рестриктивност, јасноћа (доследност), мешање, уплитање. Roff (1949) фактори: брига за

дете, демократско руковођење, пермисивност, складност односа родитељ-дете,

руковођење родитеља, неспремност на сарадњу; Lorr i Jankins (1953) фактори: зависност-

независност, демократичност у подизању деце, организација и последице контроле;

Schaefer (1959) димензије: аутономија-контрола, љубав-непријатељство; Zuckerman,

Ribback, Norton (1958) фактори: ауторитарност-контрола, непријатељство-одбацивање.

Arindell (1983) фактори: одбацивање, презаштићивање, емоционална топлина, „омиљено

дете“.

Овај преглед генерално указује на проблеме у теоријском приступу односа родитељ-

дете. Истичу се два приступа опису и дефиницији емоционалног односа родитеља према

деци: отвореном и спонтаном испољавању љубави, прихватању, задовољству,

испољавању поштовања и разумавања дететове личности као и пружању подршке.
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Топао однос родитеља према деци код свих аутора, истиче се као неопходан за развој

личности детета и његову социјализацију. Насупром топлој атмосфери, дефинише се

хладна атмосфера у којој се дете осећа одбачено, невољено, атмосфера која у каснијем

периоду развоја доводи до агресивности и несигурности детета. Од топлине родитеља

зависи и дететова спремност да прихвати родитељске захтеве, или да их одбије и понаша

се потпуно супротно од жеље родитеља. У топлој атмосфери лакше и брже долази до

развоја одговорности и осећања кривице за погрешне поступке тј. за поступке који нису у

складу са очекивањима родитеља. Топао однос родитељ-дете је важан за развој

емоционалне стабилности детета, сигурности, стварању позитивне слике о себи и свету

који га окружује.

Родитељска контрола је нејасна тј. недоследно одређена варијабла, јер је емоционални

квалитет родитељског старања веома сложен. Говори се о степену контроле коју испољава

родитељ над дететом (јака-блага контрола), начину на којем контролу спроводи (грђење,

вређање, физичке казне или разговор, објашњавање, савети, ускраћивање повластица).

Емоционални однос родитеља према детету је вид контроле кад родитељ незадовољан

дететовим поступком детету ускраћује љубав и пажњу. Ефекат ускраћивања љубави,

зависиће од квалитета љубави и предходном периоду, уколико су родитељи иначе нежни

и топли ускраћивање има јак ефекат на промену понашања. Неки аутори, наводе да је и

претерана брига својеврстан вид контроле родитеља над дететом методом изазивања

кривице код детета.

Остали видови контроле су: подстицање детета на пожељно понашање, спутавање

непожељних облика понашања (кажњавањем на различите начине), уплитање у

активности детета.

Мотиви родитеља за контролу детета су различити (свесни и несвесни) од чега и

зависи степен и начин контроле као и последице контроле. Сами аутори, контролу

дефинишу и другим појмовима као што су – рестриктивност, доминантност, принуда,

притисак и тд. Слагање већине аутора је, да ни претерана контрола, али и недостатак

контроле, нису добри за адекватни развој детета.
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1.4. Родитељски циљеви и вредности, родитељски васпитни стил,
специфични родитељски поступци

Породица и родитељство су два појма која заузимају подручје одлуке о родитељству,

рађању деце, преузимања одговорности и прихватања родитељских улога, редифинисања

личних циљева, улагања психофизичких напора, усмеравања развоја, стварања емотивне

повезаности, васпитних стилова односно поступака родитеља који од детета као јединке

стварају друштвено прихваћено и остварено биће.

Интеракција родитељ-дете је веома сложена. Три су међусобно повезана појма која

прожимају димензије родитељства: родитељски циљеви и вредности, родитељски

васпитни стил и специфични родитељски поступци (Чудина-Обрадовић, Обрадовић,

2006).

 У основи васпитних поступака родитеља су циљеви и вредности тј. јасни развојни

резултати које родитељи желе постићи код своје деце. За наше истраживање најважније је

сагледавање родитељских васпитних поступака који доводе до циљева и вредности

успешности у војној професији. Родитељски циљеви и вредности одређују родитељски

васпитни стил и директно се односе на активности које родитељ спроводи са својом децом.

Родитељски васпитни стил утиче на дететово прихватање родитељских утицаја, на дететову

спремност да буде социјализовано, али и на то како ће дете прихватити родитељске

активности и конкретне поступке.

Произилази, да је родитељски васпитни стил контекст у којем дете опажа, интерпретира и

прихвата различите поступке родитеља. У почетку родитељски васпитни стил највише је

видљив кроз конкретне резултате, али је такође повезан и са дететовим тумачењем и

прихватањем родитељских васпитних поступака, па је васпитни стил родитеља тако

централни појам и модератор свих васпитних поступака.

У свим друштвима и културама постоје неки општи циљеви који произилазе из

родитељских функција (здравље детета, остварење осамостаљења, професионална успешност,

морални ставови, лична срећа). Нека друштва теже да се васпитавањем подмлатка друштва

настави традиција, а друга истичу важност јединствености и индивидуалности (Martin,

Colberg, 1997). У кинеској и јапанској култури главни васпитни задатак је послушност,

пристојност, поштовање других и ауторитета. На Блиском истоку, Африци, југоисточној

Азији, Јужној Америци послушност и поштовање ауторитета је главни васпитни задатак, док
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је у америчким и другим западним културама типична брига родитеља усмерена на дететово

постизање самосталности и вештина за одбрану властитих права (Adams, 2004).

Васпитни циљеви у ужем смислу односе се на посебна подручја функционисања,

постизања одређених вештина (друштвених, комуникативних) као и особина:

радозналост, мотивисаност, самосталност, самопоштовање. Ови ужи васпитни циљеви су

под директним утицајем друштва и културе. У неким друштвима више се цени

послушност и прилагођавање ситуацији, а у другим самосталност, самопоштовање,

друштвена одговорност.

Најчешће дискутована типологија родитељских васпитних стилова је Диане Баумринд

(Baumrind, 1967) која је закључила, да је родитељска контрола најважнији елемент

родитељске функције и према тој димензији дефинисала различите родитељске стилове:

ауторитаран (аутократски родитељ који од детета пуно очекује и строго га контролише, с

тим што контрола није усклађена са узрастом детета, често кажњава и обесхрабљује не

дајући довољно топлине и подршке детету; такво понашање родитеља код детета развија

осећај мање вредности, ниских самопроцена што се манифестује на дететову

социјализацију и осамостаљење; ова деца нису спонтана у социјалним ситуацијама,

несигурна су, без иницијативе, траже себи ауторитета који ће заменити ауторитарног

родитеља; главни циљ је учење самоконтроле и послушности, важни су дисциплина и

инфериорност, родитељ је ауторитет који поставља правила и не даје објашњења; задатак

родитеља је да постави јасне границе и да кажњава прекршаје; деца која одрастају у

оваквој атмосфери променљивог су расположења, повучена, невесела, бојажљива,

раздражљива), ауторитативан (демократски родитељи постављају велике захтеве,

одређују границе, контролишу прилагођено узрасту детета са честом вербалном

комуникацијом, али и пружају велику топлину и подршку; родитељи у васпитању деци

објашањавају зашто од њих захтевају одређено понашање; главни циљеви су развити код

детета самосталност, мотивисаност, радозналост, креативност, срећу; основни однос је

однос прихватања, родитељска улога је саветничка а не контролна; деца из оваквог

животног окружења су спонтана, слободно изражавају мишљења и осећања, мање

послушна него деца из ауторитарног окружења; ауторитативан васпитни стил је добар

предиктор оптималног прилагођавања у раној адолесценцији), пермисиван

(препопустљивог родитеља карактерише ниска контрола и ниски захтеви уз опште

прихватање и топлину у односима, родитељи мање надгледају своју децу у односу на

друге родитеље, прихватају дечије жеље, импулсе и активности, али у овом моделу не
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постоји конзистентна дисциплина, деца ових родитеља су љубазна, социјализована,

недовољно одговорна и незрела; овакво васпитање погодује развоју егоизма, подстиче

импулсивно и агресивно понашање и неспособност за прихватање друштвених обавеза);

занемарујући (неангажовани или немарни, запуштајући родитељи постављају детету

мале захтеве, не контролишу га, не пружају ни топлину ни подршку; родитељи или

емоционално одбацују дете или немају снаге ни времена да о њему брину; дете постаје

непријатељски настројено, гневно, пружа сталне отпоре, због чега не успева да постигне

успех у школи нити касније у друштву).

Као што смо указали, две су димензије које одређују родитељске васпитне поступке:

родитељска топлина и родитељска контрола. У свим истраживањима родитељска топлина,

подршка и прихватање су се показали као благотворни за добре развојне резултате као

што су: комуникативност, изражавање мишљења и осећања, успешност, самосталност,

самопоштовање, мотивисаност, радозналост (Rohner, 2004). Психолошка контрола,

подршка и прихватање су пожељни за добре развојне резултате, док су притисак од стране

родитеља, ограничавање, повезани са лошим развојним резултатима, као што су:

нерасположење, импулсивност, агресивност, деликвенција (Barber, 1996). Ови резултати

показују, да контрола не сме надјачати емоционалну топлину родитеља, јер ће дете

негативно доживети контролу и неће прихватити социјализацију у најширем смислу.

Усклађеност емоционалне топлине и подршке са контролом коју дете неће доживети као

наметљивом, највећа је вештина родитељства (Чудина-Обрадовић, Обрадовић, 2006).

Имајући у виду родитељске васпитне стилове који доприносе пожељним или

непожељним развојним резултатима, један од циљева нашег истраживања јесте да

утврдимо деловање родитељских васпитних поступака и породице као целине на

формирање особина личности за које сматрамо да су повезане са успехом у војној

професији. Пре свега мислимо на особине које су у тесној вези са ауторитарном

структуром личности.
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1.5. Емпиријска истраживања породичних односа

Емпиријским истраживањима сагледавају се различити аспекти породице и квалитета

односа у њој. Најчешће су то истраживања: родитељске улоге, последице родитељског

понашања на развој детета, афективне везе - адолесценти - партнерске везе -

прилагођеност захтевима професије, васпитни стилови родитеља и њихови резултати.

Закључци ових истраживања доприносе разумевању резултата овог рада.

Мајке и очеви се различито понашају према деци: очеви су мање топли, чешће користе

грубље поступке контроле, ауторитарнији су, мајке се више понашају заштитнички,

отвореније исказују љубав детету, користе суптилније методе контроле (Perris, C., 1980

Ross, W., 1983., према: Шаула, 1989).

Јаче негативне последице по развој детета има лишавање љубави (хладноћа,

непријатељство, одбацивање од стране родитеља), него губитак једног или оба родитеља

услед смрти, развода, одвајања (Perris, C., 1980, према: Шаула, 1989).

Емоционална топлина мајке, позитивно се одражава на интелектуални развој детета.

(Hurley, J., 1965, према: Шаула, 1989)

Деца која су подизана у топлој породичној средини, са мање строгим захтевима и

забранама, показују више самосталности, оригиналности и креативности од деце чији су

родитељи такође топли, али врло рестриктивни. Ова деца такође показују већу

сарадљивост, социјалну зрелост и пријатељска осећања према другима, а мање

непријатељства, несигурности и незадовољства од деце чији су родитељи врло

рестриктивни. (Watson, G., 1957, према: Шаула, 1989).

Деца са несигурном шемама афективног везивања мање времена проводе истражујући,

тако да за исто време стекну мање података о свету, па самим тим и о свету рада. (Lopez,

1995, према: Scharf, 1997). Такође, иста мање времена проводе истражујући и стичу мање

података о друштву. (Blustein, Prezioso & Palladino Schultheiss, 1995). Деца са сигурним

обрасцем везивања слободније истражују свет који их окружује и временом постају

компетентнија у односима са људима (Lopez, 1995). Временом ова деца теже да имају јачи

осећај професионалног идентитета и да су самосталнија за доношење одлука везаних за

каријеру, делом и због тога што су имали више прилика да истраже свет рада (Blustein,

1995).
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Приврженост мајци и емотивна независност од оца је употребљив предиктор поверења

које особа има у сопствене одлуке везане за каријеру, као и за избор неконгруентних

занимања (O`Brien, 1993, према: Scharf, 1997).

Адолесценти који су привржени родитељима, способни су за независно одлучивање,

мање од осталих доносе ране, слабо промишљене одлуке у вези каријере (Blustein, 1995).

Адолесценција је период за који је карактеристична реорганизација породичних

односа (Grotevant, Cooper, 1986; Steinberg, 1990). Односи између адолесцента и његових

родитеља су и даље важни (Montemayor, 1983, Kapor-Stanulović, 1988; Steinberg 1990), око

90 процената адолесцената своје родитеље сматра значајним особама у свом животу, и

већина њих је задовољна квалитетом односа са родитељима (Капор-Стануловић, 1988).

Утицаји родитеља и вршњака подједнако су јаки и важни адолесценту, само је питање

области у којој ће се ценити мишљење вршњака, односно родитеља. Родитељи ће се

следити у питањима у вези са новцем и професионалном оријентацијом, док је мишљење

вршњака важније кад се ради о облачењу, социјалним активностима и забави. Такође,

многе студије су показале да адолесценти извештавају да су интимнији са својим

вршњацима него са родитељима, као и да их вршњаци боље разумеју (Buhrmester, 1996;

Buhrmester&Furman, 1987; Hunter, Youniss, 1982).

Квалитет односа са мајком и оцем у периоду адолесценције се знатно разликује

(Петровић, 2006). Испитаници су наводили да су највише везани за мајку и имају највише

поверења у трајност и чврстину ове везе. Мајка је особа са којом испитаници имају

најмање конфликтних ситуација и која најчешће пружа инструменталну помоћ. Очеви су

се показали као особе од којих адолесценти добијају најмање инструменталне помоћи.

Степен бриге и интимности са очевима је најнижи у односу на све остале односе. Овај

податак говори о ниском квалитету односа са оцем током адолесценције, што нам отвара

питања о месту и улози оца у животу адолесцената. Многа претходна истраживања

показују да очеви генерално проводе мање времена са децом од мајки, чак и кад су оба

родитеља код куће, што не значи мањак способности доброг родитељства, већ да брига о

детету није типичан облик њихове интеракције с децом. Пуно чешћа интеракција отац-

дете подразумева физичку стимулацију и игру, посебно када је реч о дечацима. Мајка је та

која је ангажована и у другим областима живота свог детета, у свакодневним искуствима

и доживљајима, она је особа којој се адолесцент више поверава. Однос са мајком у

адолесценцији је смеша ауторитета и сарадње, блискости и поштовања. Присни однос оца
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са дететом се губи када дете уђе у адолесценцију, посебно када је реч о детету супротног

пола (Kapor-Stanulović, 1988).

Карактеристична развојна промена унутар односа родитељ-дете је прелаз са

унилатералног ауторитета ка зрелом ауторитету у коме адолесцент активно учествује у

доношењу одлука (Youniss & Smollar, 1985, према: Капор-Стануливић, 1988). Ова

промена резултира трансформацију образаца породичних интеракција. Позитивни односи

у породици доприносе квалитету осталих односа, како породичних, тако и

ванпородичних. Адолесцент учи социјалне вештине од својих родитеља, и испробава их

са браћом и сестрама пре него их употреби изван породице. Пружајући добар модел за

учење социјалних вештина, родитељи могу помоћи својој деци да изграде високо

квалитетне односе са вршњацима и партнерима. У оквиру расправа о адолесценцији

сматра се да утицај вршњака јача у односу на утицај родитеља. Аутори сматрају да су

вршњачки односи и односи са родитељима конструисани на фундаментално различит

начин (Furman and Simon, 1999; Youniss, 1980). Односи са вршњацима су базирани на

једнакости, реципроцитету и договорној валидацији. Односе са родитељима карактерише

хијерархија, где је родитељ пошиљалац информације, а дете пасивни или активни

прималац (Youniss, 1980).

Адолесценција је период у коме долази до првих значајних заменских фигура (Weiss,

1982,86,91, према: Стефановић-Станојевић, 2004). Током основношколског доба, деца се

друже првенствено са особама истог пола, често избегавајући интеракцију са вршњацима

супротног пола (Maccoby,1990). Али у адолесценцији и девојчице и дечаци почињу да се

укључују у активности са особама супротног пола. Већ око 16. године, најчешћи контакти

су управо са партнером, много чешћи од контаката са родитељима, братом или сестром,

или чак са пријатељима. Јављају се прва партнерска везивања, па овај период омогућава

истраживање афективне везаности за родитеље са партнерским везама. Партнерске везе у

адолесцентном периоду највише корелирају са квалитетом раних афективних веза, што

упућује на могућност преношења унутрашњег радног модела из раних афективних веза ка

првим партнерским (Steinberg, 1990. према: Стефановић- Станојевић, 2004).

Укључење у хетеросексуалне односе утиче на развој интимности и идентитета (Dyk,

Adams, 1987; Erikson, 1968; Furman, Shaffer, 2003). Неки теоретичари сугеришу да ова

прва хетеросексуална искуства помажу стварање аутономије у односу на родитеље

(Furman, Shaffer,2003; Gray, Steinberg, 1999), као и да могу утицати на касније блиске везе

и односе, укључујући ту и брак (Erikson, 1968; Furman, Flanagan, 1997).
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Берлин и Кесиди сугеришу да афективна веза између родитеља и детета утиче на

квалитет односа са вршњацима (Berlin, Cassidy, 1999). Поједини истраживачи сматрају да

тражење подршке или савета од вршњака може представљати покушај компензације за

незадовољство односом са родитељима (Fuligni, Eccles, 1993; Berndt, 1979).

Фурман и Шефер (Furman, Schafer, 2003) тврде да постоји више различитих начина на

које родитељи могу утицати на партнерске односе своје деце. Један од њих је путем

директних социјализацијских утицаја.

Колинс и Шроуф (Collins, Sroufe, 1999) сматрају да респонсивно понашање од стране

родитеља појачава осећање самопоштовања код адолесцента, што с друге стране повећава

његову сигурност у домену хетеросексуалних односа. На пример, адолесцент који је

одрастао у породици где је примењиван ауторитативни васпитни стил од стране родитеља

лакше иницира ове односе и узима учешћа у њима.

Путем механизма социјалног учења, деца могу имитирати неке понашајне обрасце

својих родитеља, нпр. њихов начин комуникације, решавање конфликата, итд. (Gray,

Steinberg, 1999). Истраживања показују да вршњаци имају најјачи утицај на обликовање и

природу односа са партнером (Brown, 1999; Connolly, Goldberg, 1999; Furman, Simon,

1999; Shulman et al, 1997).

Литература новијег датума која примењује теорије о групном процесу у животу

организације такође користи концепт унутрашњих модела, тврдећи да људи користе

унутрашње (интернализоване) моделе ауторитета у оквиру живота својих организација

(Czander,1993; Hirschhorn,1990; Shapiro & Carr,1991).

Запослени са сигурном шемом афективног везивања теже да се боље прилагоде послу

(Hazan & Shaver, 1990), а запослени са анксиозно-амбивалентним шемама везивања били

су анксиозни и при обављању дужности у својој професији (Hardy & Barkham, 1994).

Истраживачи Кан и Крам (Kahn&Kram, 1994, prema: Pistole, 2003) у свом раду

објашњавају да се унутрашњи модели афективне везаности имплицитно тичу и

ауторитета. Родитељи су прве ауторитативне фигуре, које као такве постављају модел

(матрицу) за оно што људи очекују у односима са ауторитетом. Такође, наводе да се

унутрашњи модели ауторитета, као и унутрашњи модели афективне везаности (Bowlby,

1988, prema: Pistole, 2003), покрећу појавом анксиозности. Када људи доживљавају

несигурност или стрес у ситуацији на послу у организацији, њихови унутрашњи модели се

активирају, наводећи их да одбацују или успостављају афективну везу, све док се поново

не осете сигурним.
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У животу модерне организације и у друштву у транзицији какво је наше, где више не

постоји никаква гаранција сигурности на послу, запослени морају наћи алтернативне

изворе да задовоље своје потребе за сигурношћу и припадношћу. Такође, наводе да

идентификовање модела привржености неке јединке може пружити драгоцене

информације о томе како ће та особа поступати када се ради о ауторитету, било да је то

надређени (професор, старешина, командант, менаџер) или подређени (Kahn&Kram, 1994,

prema: Pistole, 2003).

Хазан и Шејвр (Hazan&Shaver,1990) били су први који су повезали афективно

понашање са радним ангажовањем запослених у организацијама. Они су указали на то да

се радна активност запослених у организацијама може схватити слично ономе што Болби

назива „истраживањем“. У истраживању, радном ангажовању запослених приступили су

као форми истраживања запослених, у којем се различито ангажују према стилу

афективне везаности. Ангажовање запослених у организацији се, дакле сагледавало и

испитивало као активност.

Истраживачи Харди и Баркхам (Hardy&Barkham,1994) допуњују рад Хазана и Шејвера

сачинивши скале како би истражили везе између индивидуалних разлика у

проблематичним међусобним односима и оријентације у раду, с обзиром на стил

афективне везаности. Дошли су до сазнања да је висок збир бодова на

анксиозно/амбивалентној скали у значајној мери у корелацији са наведеном анксиозношћу

везаној за обављање посла и бригом о односима на послу; док је висок збир бодова на

избегавајућој скали у корелацији са општим незадовољством послом запослених, свађама

са колегама, бригом због радног времена и тешкоћама у социјалном животу и односима

код куће.

У лонгитудиналној студији с матуранткињама гимназије (Davila, J. Burge, D., &

Hammen, C. 1997) истражили су везу између стила афективне везаности, школског успеха,

и радног функционисања у организацијама, само две године касније. Резултати показују

да је стил афективне везаности био у корелацији са напором на послу, задовољством на

послу, тенденцијом ка претераном обавезивању и анксиозношћу у обављању посла. Бурге

и сарадници (Davila, J. Burge, D., & Hammen, C. 1997) су закључили да њихова открића

подржавају хипотезу да сигуран стил афективне везаности даје сигурну основу која

допушта младим женама да успешно преговарају о свом пријему на радно место, тј. да

истраже своје радно место.
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Хат (Hutt,1991, prema: Pistole, 2003) је истраживала утицај стила афективне везаности

на решавање свакодневних проблема испитивањем везе надређени-подређени. Дошла је

до закључка да разлике у стилу афективне везаности утичу на то како ће менаџери

управљати питањима персонала. Несигурно афективно везани менаџери имају више

проблема у проналажењу задовољавајућих радника него што је то случај са сигурно

афективно везаним менаџерима.

Нелсон и Квик (Nelson&Quick 1987,1990, prema: Pistole, 2003) су претпоставили да

понашање афективне везаности је значајно у животу успешних менаџера. Претпоставили

су да подржавајући ментор (супервизор, послодавац) може да помогне менаџеру али и

запосленом да развије самопоштовање и самопоуздање, на основу идеје да ће менаџери

који користе менторе као фигуре афективне везаности бити способнији да одржавају

уравнотежене, задовољавајуће и мање стресне међуљудске односе него они који

покушавају да управљају на своју руку. Њихови резултати били су засновани на

идеографској студији о шест менаџера, (Nelson& Quick,1991, prema: Pistole, 2003) али су

дали значајан подстицај даљим истраживачима. Примењујући теорију афективне

везаности у испитивању социјалне подршке, они су открили да социјална подршка, више

од инструменталне или техничке подршке, резултира вишим степеном задовољства у

послу а нижим степеном стреса.

И Болби (Bowlby,1988, prema: Pistole, 2003) и Ејнсворт (Ainsworth,1991, prema: Pistole,

2003) су уврстили радне односе на послу у своје концепције могућих афективних веза.

Болби : „... истражује парадокс садржан у самопоуздању: појединци су способни да буду

потпуно самопоуздани само када доживљавају себе као подржане и афективно везане за

друге особе од поверења. Када организација тражи да се чланови упуштају у пословне

ризике на непознатој територији, стварају начине да повећају вредност и да иновирају, ти

чланови доживљавају као да их организација напушта, препушта им да се сами боре за

себе у трци за ресурсе, пројекте и клијенте.“ (Pistole, 2003). Тај осећај напуштености

производи врсту стреса и анксиозности која покреће понашања тражења сигурности и

спречава преузимање ризика (Kahn,1996, prema: Pistole, 2003).

Бихејвиоралне компоненте везаности код одраслих сличне су онима које се опажају у

раној доби. Одрасли, такође показују: жељу за близином фигуре афективне везаности када

су под стресом; повећану пријатност у њеном присуству; стрепњу када је неприступачна и

задовољство и радост код поновног појављивања (Shaver 1988; Weiss 1982, 1984, prema:

Pistole, 2003).
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Приликом губитка фигуре афективне везаности осећа се туга (Bowlby 1989; Weiss

1994, prema: Pistole, 2003). Према Болбијевој теорији: “Током одраслог доба,

расположивост и респонзивност фигуре везаности остају извор осећања сигурности.”

Психичка и физичка безбедност запослених од највеће су важности у организацијама, где

су питања конкуренције и оцене стални извори стреса. Без осећаја сигурности не може се

очекивати да запослени преузимају ризик ангажовања у култури организације. Може се

десити да запослени у таквој организацији нису у стању чак ни да идентификују, још

мање да артикулишу, оно шта омета и онемогућује њихово радно ангажовање. Чак ће и

начин на који запослени траже безбедност (сигурност) вероватно бити одређен њиховим

претходним покушајима у том правцу, од којих се најранији јавља у најранијем детињству

са њиховим родитељским фигурама. У свакој организацији запослени се такмиче око

похвале, признања и унапређења, које су ограничене, па је очекивати и претпоставити да

ће се, доживљавајући или само очекујући стрес због оцене, многи радници вратити

понашањима афективне везаности користећи безбедну луку (базу сигурности) или

тражећи заштиту од грубе реалности радног места. Запослени би могао да проверава са

менаџером одлуке које нормално и неоптерећено доноси сам; други запослени би могао

застати поред канцеларије свог менаџера како би чешће него обично иницирао разговор.

Ово су примери како надређени тј. менаџер обезбеђује функцију одржавања близине.

Понашање афективне везаности запослених усмерено према менаџеру највероватније ће

се активирати у случају конфликта у комуникацији у организацији, када незадовољство и

фрустрација навeде запослене да се осећају мање сигурним а више осетљивим и рањивим

на напад. Можемо претпоставити да ће запослени који су сигурно афективно везани имати

мање конфликта у комуникацији него они који су несигурно афективно везани. Постојали

су покушаји да се испитају компатибилност стилова афективне везаности и стратегија

комуникације у оквиру веза надређени – подређени.

Кан и Крам (Kahn & Kram, 1994, prema: Pistole, 2003), везе надређен-подређен назвали

су „хијерархијским паровима“. Устакли су да несигурни унутрашњи модели ауторитета

дестабилишу способности парова да обаве посао кроз узајамно одбијање личне

одговорности. Они су извели теорију да ће и поред тога бити присутан известан степен

пристајања на везу због сличних претпоставки и стратегија обе стране. Једна студија је

показала да компатибилност система уверења менаџера и запослених (подређених) утиче

на задовољство послом (Rowley, Rosse & Harvey, 1992, prema: Pistole, 2003).
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За емоционални и социјални развој детета изузетан значај има породична клима коју

одређују квалитет комуникације између чланова породичне групе и атмосфера сигурности

и прихватања коју она обезбеђује (Кубурић, 2009)

Постоји висока повезаност комуникације родитељ-дете и квалитета дететове слике о

себи, што су бољи односи у комуникацији родитеља и адолесцената, боља је

адолесцентова слика о себи (Офера и сар. 1982).

Став и слика о себи, повезана је са одређеним поступцима родитеља као што су

топлина, љубав и прихватање. Родитељ својом личношћу и понашањем утиче на

формирање дететове слике о себи, која потом утиче на  будућност и срећу, као и на

животне избори и одлуке, на избор пријатеља, школе, емотивног партнера, професије,

каријере (Van Pelt, 1976).

Истраживања Маса (Lindzey & Aronson, 1964) у којима је испитивао класне разлике

родитеља и њихов утицај на начин подизања деце показала су да: родитељи средње класе

више прихватају равноправне односе и приступачнији су са својом децом него ли

родитељи радничке класе, док су очеви из радничке класе мање расположиви и доступни

детету, него очеви из средње класе.

Истраживања Searsa, Maceoby i Levina (Lindzey & Aronson, 1964) показују да су: мајке

из средње класе много пермисивније у начину подизања деце него мајке из ниже класе,

родитељима из ниже класе спремнији да примене кажњавање, да социјално-класне

разлике утичу на независност и конформизам. Росен (Lindzey & Aronson, 1964) је утврдио

да су деца из средње класе у поређењу са децом радничке класе изражено независноснија

у раном детињству. Да су виша очекивања удружена са школским постигнућем, већим

веровањем у могућност успеха и већом спремношћу праћења активности и могућности

остваривања постигнућа.

Особине васпитног понашања родитеља значајне за степен отпорности њихове деце на

социјални притисак (Мајсторовић и сарадници, 1999), односно да васпитни стил родитеља

именован као хладно ограничавајући има највећи утицај на конформизам деце и то

највише код њиховог субмисивног држања. Породична клима коју карактерише слаба

афективна размена између детета и родитеља комбинована са стриктном контролом

дететовог понашања, уз захтев да се правила без изузетка поштују, код детета развија

повлачење у социјалној комуникацији, препуштање утицаја “јачима” и избегавање да се

предузима одговорност и утапање у масу.
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Родитељи су у исто време фигуре привржености али и први и најважнији модели

идентификације својој деци. Понашање родитеља према деци, уједно одређује и

понашање детета, а у одраслом добу, утиче на перцепцију себе, света око себе, ставове и

мишљење о свету у којем живи.

Идеја да се бавимо испитивањем васпитних стилова родитеља и утицајем породице на

одабир и успех у одабраној професији, потекла је из многобројних интервјуа са

кандидатима у селекционом процесу за потребе одабира и каријерног усмеравања кроз

школовање и усавршавање у оквиру војног школства.

Мотиви кандидата су разнолики у зависности од фазе у  каријерном развоју (пријема

или даљег каријерног усмеравања) и могу се сврстати у различите категорије васпитних

стилова родитеља.

На пример:

„Желим да будем као мој тата, пилот борбеног авиона“ (овај одговор можемо разумети

као резултат прихватања родитеља и његових васпитних поступака, као и потреба да се

идентификује са својим родитељем);

„Желим да покажем да и ја нешто могу сам, и да ми за све није потребна толика

помоћ“ (једна од мисли детета које своје родитеље доживљава „као смараче“ који би све

уместо њега да заврше);

“Желим да потврдим досадашњи успех и даље развијам каријеру, уједно да наставим

породичну традицију” (показатељ упорности и истрајности у реализацији породичних и

личних каријерних циљева уз прилагођавање новим захтевима војне професије, као

показатељ родитељске прихваћености, потребе и жеље да се реализују породичне

вредности, најчешће и настави традиција).

Утврђивање васпитних стилова родитеља за војни образовни систем и професију је од

велике важности. Важно је због потребе континуираног образовања и васпитања

старешинског кадра. Наученим васпитним методама којим су васпитавани до уласка у

војни систем, припадник система ће лакше прихватати нове захтеве професије. Познавање

последица васпитних метода тј. понашања које је резултат истих, разумеће се актуелно

понашање припадника система (у нашем узорку официра различитих категорија

успешности) и свакодневним искуством у војној професији, образовним и ванобразовним

активностима усмераваће се даље васпитање и образовање будућих официра.

Интересантно је сазнати, да ли понашање које родитељи захтевају од своје деце (и које
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усмеравају разним васпитним методама) временом се преноси, па деца у моменту када

бирају свој професионални пут, испуњење истих захтева траже и од будуће професије.

Истраживање о повезаности доминантних васпитних поступака родитеља и

успешности у војној професији до сада није рађено у нашој земљи и несумљиво је да једно

истраживање не може дати пуно, али може допринети сагледавању доминантних

васпитних стилова као чинилаца одабира и успешности у будућој професији. Претеча ове

истраживачке теме је истраживање афективних веза, васпитних стилова и професионалне

зрелости као предиктора одабира војне професије (Ђорђевић, 2009).

Истраживања у окружењу наше земље показала су да је најважнија породична

вредност дете, а најважнији васпитни циљеви развој самосталности, послушности,

радозналости, сналажљивости, успешности (Јанковић, 1998. према: Чудина-Обрадовић,

Обрадовић, 2006). Интересантно је да се подједнака важност придаје самосталности и

послушности, што се може протумачити, да се послушност изједначава са дететовим

прихватањем родитељских утицаја и његовом спремношћу да буде социјализовано. У

истраживању Хоблај-Чрпић (Хоблај-Чрпић, 2000. према: Чудина-Обрадовић, Обрадовић,

2006), факторском анализом дошло се до сазнања о два фактора који се односе на

вредности које се требају постићи васпитањем код деце. Први фактор се односи на

традиционалне, колективистичке вредности и то штедљивост, послушност, лепо

понашање, марљивост, вера, несебичност. Други фактор обухвата индивидуалистичке

вредности: независност, машта, одлучност, толеранција, одговорност, несебичност

(Хоблај, Чрпић, 2000, према: Чудина-Обрадовић, Обрадовић, 2006).

За наше истраживање најважније је сагледавање родитељских васпитних поступака

који доводе до циљева као што су успешност у војној професији. Родитељски циљеви

одређују родитељски васпитни стил и директно се односе на активности које родитељи

спроводе са својом децом. Родитељски васпитни стил утиче на дететово прихватање

родитељског утицаја, на дететову спремност да буде социјализовано, али и на то како ће

дете прихватити родитељске активности и конкретне поступке. Произилази, да је

родитељски васпитни стил контекст у којем дете опажа, интерпретира и прихвата

различите поступке родитеља.
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1.6. Теорија родитељског прихватања/одбацивања
Роналда П. Ронера

Основа овог истраживања је теорија родитељског прихватања/одбацивања Роналда П.

Ронера (Parental acceptance/rejection theory – PARTheory, Rohner, 1984) која је у основи

теорија социјализације и која покушава да објасни и предвиди главне узроке, последице и

корелате родитељског прихватања/одбацивања на бихејвиорални, когнитивни и

емоционални развој детета, као и на функционалност и успешност у одраслом добу.

Роналд Ронер је родитељски стил као одредницу развојних резултата заменио важном

димензијом родитељског понашања према детету, а то је прихватање/одбацивање. Темељ

теорије је мишљење, да у свакој култури постоји понашање којим дете тумачи, да ли је

прихваћено и вољено или није од стране родитеља. У различитим културама постоје

различити начини на које родитељи деци показују топлину и љубав, кроз које деца

препознају основни однос родитеља према њима. То су најчеше вербални и телесни знаци

љубави и непријатељства/одбацивања.

Истраживања су показала да деца свих култура имају велику жељу за родитељском

љубављу и подршком и да се захваљујући њој у одраслом добу развијају способности

неопходне за успех у животу: здравље односно одсуство психосоматских тегоба, добра

комуникација са окружењем и људима, прилагођавање ситуацији и налажање решења,

флексибилност, радна мотивисаност и задовољство, емотивно задовољство, пријатељство,

животна срећа. Ако родитељи не задовоље потребе детета, стварају агресивне,

емоционално хладне људе, ниског самопоштовања, емоционално нестабилне,

проблематичног понашања, бутовне, депресивне, деликвентне и генерално животно

неуспешне људе.

Теорија настоји да одговори на три групе питања и може се поделити у три субтеорије.

Субтеорија личности, настоји да да објашњење, шта се догађа са децом која опажају да су

од родитеља вољена/невољена, и какви су одрасли људи који су се у детињству осећали

прихваћеним/одбаченим од стране родитеља. С обзиром на проблем истраживања, а то је

породични контекст и успешност у војној професији овај део теорије биће доминантан у

раду. Субтеорија суочавања, настоји да објасни шта доводи до тога да се нека деца боље

суочавају са родитељским одбацивањем у детињству од већине друге деце, а касније кроз

живот лакше подносе фрустрирајуће ситуације. Ова субтеорија такође одговара проблему

нашег истраживања, с обзиром на радно ангажовање и потешкоће у војној професији, а
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које се преносе и на брачни/емотивно партнерски однос. Субтеорија социокултурних

обележја/карактеристика настоји да објасни, зашто су неки родитељи топли и воле своју

децу, а други су хладни, агресивни, одбијају их и занемарују тј да ли постоје

карактеристике друштва која подстичу родитељске поступке и субјективни доживљај деце

да су од родитеља прихваћена односно одбачена.

У теорији родитељског прихватања/одбацивања, родитељем се сматра свака одрасла

особа, која дуготрајно примарно брине о детету и васпитава га (Rohner, 1984). Димензије

топлине родитеља о којој се говори у теорији, повезана је са квалитетом афективне везе

између родитеља и деце тј са физичким и вербалним понашањима које родитељи користе као

израз својих осећања. Један крај континуума је означен као прихватање и односи се на

топлину, пажњу, негу, бригу, забринутост, васпитање, љубав коју родитељи осећају и

показују према својој деци. Други крај континуума је означен одбацивањем које се односи на

одсуство или немање осећања и понашања повезаних са прихватањем уз присуство

различитих повређујућих психичких и физичких понашања (Rohner, Khaleque, Cournoyer,

2003).

Кроскултурална истраживања показују да се родитељско одбацивање може приказати

кроз комбинацију три основна утиска: непријатељство или агресију, занемаривање,

недиференцирано одбацивање.

Топлина и насупрот ње непријатељство су интерни психолошки осећаји родитеља.

Родитељ за своје дете може осећати топлину или бити хладан тј. не осећати љубав

односно осећати непријатељство, љутњу, иритабилност, горчину, нестрпљење. Родитељ

према свом детету може осећати индиферентност, не бринути се о детету, имати смањен

осећај за дететове физичке и емоционалне потребе (Rohner, Khaleque, Cournoyer, 2003).

Кад родитељ реагује на темељу свог осећаја љубави, он је нежан, брижан, негујући,

подржавајући, физички љуби, грли и милује дете, вербално дете хвали и исказује му

комплименте. Кад родитељ реагује на основу љутње и непријатељства, понашање је

уопште сагледано - агресивно. Према ПАРТ теорији агресија је свако понашање у којем

постоји намера повреда себе или другог. Физичка агресивност се испољава ударањем,

гурањем, гребањем, вербално ружним речима, цинизмом, невербално негативним

симболичким гестовима родитеља према детету. Веза индиферентности као интерног

психолошког осећаја родитеља и занемаривања као бихејвиоралног одговора није

директна као веза непријатељства и агресије (Rohner, Khaleque, Cournoyer, 2003).

Родитељ може занемаривати дете из више разлога који нису нужно повезани са
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индиферентношћу. Занемаривање је немогућност родитеља да примерено одговори на

емоционалне и социјалне потребе детета, не само ускраћивање материјалне и физичке бриге

за дете. Занемаривање се исказује кроз не обраћање пажње на дететове потребе за утехом,

пажњом, бригом, недоступношћу фигуре привржености у физичком и психичком смислу.

Оваква понашања доводе до дететовог осећаја да је невољено или одбачено. И у топлим

породицама, испуњеним љубављу, деца могу повремено осетити нека од повређујућих

понашања.

Сам Рохнер указује на важност субјективне процене родитеља и њихових поступака од

стране испитаника, а не објективно оцењивање исправности поступака при васпитавању.

Дететово опажање родитељског односа према њему је основа са које дете посматра и оцењује

ваљаност родитељских поступака, који ће онда деловати на њега и његово понашање.

Субјективност дететовог доживљаја родитељског односа према њему је најјача страна појма

прихватање/одбацивање. У испитивању васпитних стилова родитеља постоји проблем јер се

испитаници (у нашем истраживању лица од 23 године живота па навише, одрасли људи)

испитују о прошлим догађајима и осећањима. Мора се имати у виду, да памћење тих догађаја

и односа може бити обојено развојним резултатима који нису само последица родитељског

односа.

Појам родитељско прихватање/одбацивање, указује на важност родитељске љубави и

опасност од родитељског занемаривања. Али, овај појам јасно не указује, да ли су за повољне

развојне исходе васпитања довољни топлина, љубав, јасне границе, контрола или само

субјективни доживљај прихваћености/одбачености.

Субтеорија личности је део ПАРТ теорије, која је с обзиром на проблем нашег

истраживања породичног контекста (примарне породице и емотивног партнерства) и

успешности у војној професији доминантна у раду.

Субтеорија личности покушава да објасни и предвиди главне психолошке последице

перцепције родитељског прихватања или одбацивања. Како се теорија темељи на

предпоставци да су људи током еволуције развили трајну, биолошки предиспонирану

емоционалну потребу за позитивним одговором других људи који су им важни. Потреба за

емотивним одговорм укључује жељу за пажњом, бригом, негом. Особе које те потребе могу

задовољити за децу су родитељи или особе које се брину о деци (баке, деке, браћа, сестре) а за

одрасле емотивни партнери тј у оба случаја фигуре привржености. По ПАРТ теорији фигуре

привржености су било које особе с којима дете или одрасла особа има дуготрајну

емоционалну везу тј особа која је емотивно важна и незаменљива неким другим (Ainsworth,
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1989, Bowlby, 1982, Colin, 1996, према: Rohner, Khaleque, Cournoyer, 2003). Детету су

родитељи важни јер сигурност и емоционална стања детета су зависна од квалитета односа са

родитељима. ПАРТ теорија постулира да родитељско прихватање/одбацивање има

неупоредив утицај на обликовање дететове личности. Надаље, доживљај емоционалне

сигурности и општег благостања одрасле особе показује повезаност са опажајним квалитетом

односа те особе са фугуром привржености. Због тога се сматра да прихватање/одбацивање

интимног партнера такође има велики утицај на личност и њену психолошку прилагођеност.

Концепт личности у субтеорији личности дефинисан је као мање више сталан скуп

предиспозиција за афективно, когнитивно, перцептивно и мотивационо реаговање у

различитим ситуацијама и животним контекстима (Rohner, Khaleque, Cournoyer, 2003).

Емоционалне потребе за позитивним одговором од фигуре привржености снажан су

мотиватор и ако потребе детета или одраслог нису адекватно задовољене јављају се

специфичне емоционалне реакције и понашања. Особе које се осећају одбачено најчешће су

анксиозне и несигурне. У покушају да сузбију емоције настале услед неадекватних одговора

фигуре привржености, одбачено дете/одрасли интензивира потребу за позитивним одговором

тј. има тенденцију да постане више зависно. Зависност се дефинише жељом за емотивном

подршком, нежношћу, бригом, пажњом, негом (Rohner, Khaleque, Cournoyer, 2003).

Зависност је схваћена као континуум од зависности до независности. Независни људи су

они чије су потребе задовољене на адекватни начин и не теже за честим и интензивним

понашањима према фигурама привржености од којих траже такве одговоре. Јако зависни

људи су са честом и интензивном жељом за позитивним одговорима па у складу са тим

усмеравају своја понашања. Велики део варирања од независности до зависности може се

објаснити степеном перцепције прихватања/одбацивања. Зато многа одбачена деца/одрасли

осећају константну потребу за потврђивањем и емоционалном потпором.

Деца и одрасли који често перципирају родитељско одбацивање или одбацивање од

стране фигуре привржености поред зависности имају тенденцију осећања љутње, немира, као

и других деструктивних емоција које доводе до емоционалног затварања особе како би се

заштитила од нових неугодних искустава. Такве особе имају проблема у исказивању и

прихватању љубави као и способности да воле. Неки одбачени појединци постану

дефанзивно (одбрамбено) независни односно не траже много позитивних одговора, траже

топлину и подршку али их не препознају или их поричу. Дефанзивна независност може

довести и до контра-одбацивања, где одбачена особа одбацује своје одбациваче, што може

резултирати низом интерперсоналних конфликата.
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Према субтеорији личности, перцепција родитељског одбацивања или одбацивања фигура

привржености доводи до последица које утичу на развој личности: непријатељства,

агресивности, пасивне агресивности као и до проблема контроле непријатељства и

агресивности, недостатка емоционалних одговора или емоционалне хладноће, дефанзивне

независности, оштећења самопоштовања и самоадекватности, емоционалне нестабилности,

негативног погледа на свет (Rohner, Khaleque, Cournoyer, 2003). Ове диспозиције битни су

елементи социјалне когниције и менталних репрезентација особе која се осећа одбаченом од

фигуре привржености. Концепт менталне репрезентације се односи на концепцију веровања о

себи, другима и опажајном свету, конструисаних на основу емоционалних искустава из

прошлости као и актуелних. У складу са својим емоционалним стањем и менталним

репрезентацијама појединац перципира, конструише и реагује на нова искуства укључујући и

интерперсоналне везе. Перцепија одбачености индукује тражење или избегавање одређених

ситуација и људи. Одбачени често конструишу менталне репрезентације емоционалних веза

као непредвидивих, несигурних самим тим тешко могу веровати другим људима у

емоционалном смислу, могу постати плашљиви и преосетљиви и на најмањи знак

емоционалне независности. Због селективне пажње и перцепције, погрешних тумачења

узрочно последичних веза, погрешних когнитивних процесирања информација одбачени

сами себе наводе на квалитативно другачији развојни пут у односу на прихваћене појединце.

Особе које се осећају одбачено имају предиспозиције да развију недовољно самопоштовање и

осећај неадекватности, као резултат тежње да виде себе онако како сматрају да их виде

родитељи или друге фигуре привржености. Ако осећају да су невољени могу осетити да нису

вредни љубави и пажње, да нису компетентни да изводе свакодневне активности и да

задовоље личне и потребе у окружењу. Негативна осећања која су резултат пада

самопоштовања и самоадекватности због перципиране одбачености смањују капацитет за

превладавање стреса. Зато се одбачене особе често осећају узнемиреним, емоционално

нестабилним (Rohner, Khaleque, Cournoyer, 2003).

Показало се да и појединци који долазе из прихватајућих средина, топлих породица

показују психолошке проблеме карактеристичне за одбацивање. У теорији такви се појединци

називају проблематичнима и предпоставља се да су имали искуство одбацивања са фигуром

привржености која није родитељ. Такође, теорија предпоставља да ће одређен мањи број

појединаца бити прилагођен, иако има доживљаје одбацивања од фигуре привржености.

Такви се појединци у теорији називају “борци” у центру су субтеорије суочавања (Rohner,

Khaleque, Cournoyer, 2003).
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Субтеорија суочавања (превладавања) ПАРТ теорије, бави се разрешавањем питања,

како се неке одбачене особе (деца/одрасли) успешно суочавају са деловањем свакодневног

одбацивања, без негативних последица на ментално здравље, за разлику од већине одбачених

људи. Истраживања су показала да утицај родитељског (или фигуре привржености)

одбацивања није једнак за сваку особу (дете/одраслог). Ронер (1978, према: Rohner, 1984)

наводи да постоје социјално-ситуациони фактори и одређени начини размишљања који особи

омогућавају суочавање са тешкоћама, то је социјална когниција.

Један од облика социјалне когниције је деперсонализација али не схваћена у

психопатолошком смислу, већ ступањ у којем је особа способна да деперсонализује догађаје

и тиме се лакше суочи са перципираним одбацивањем. На пример, особа која перципира

непријатељство фигуре привржености, њено непријатељско не приписује себи и својим

карактеристикама, већ одбацујуће понашање разуме у ситуационом контексту фигуре

привржености, што јој омогућава суочавање са перципираним одбацивањем.

Осећај индивидуалности је свесност особе о личној јединствености, посебности,

различитости од других и представља други облик социјалне когниције. Јасан осећај

индивидуалности, одбаченој особи (детету/одраслом) даје могућност одлучивања, односно

способност психолошког функционисања независно од фигуре привржености (родитеља или

значајног другог) што јој помаже, да се лакше суочи са одбацивањем, јер је под мањим

негативним утицајем порука из блиског окружења.

Самодетерминација (самоодређење) је трећи облик социјалне когниције и представља

степен веровања одбачене особе да има утицаја на свој живот. Неке особе (деца/одрасли)

склоне су веровању да све што им се дешава је због деловања виших сила, судбине, ,,среће,,

то су особе са ниским самоодређењем, док друге особе верују да својим поступцима имају

донекле утицаја на свој живот. Према ПАРТ теорији, непријатељско понашање

родитеља/фигуре привржености према особи која је више самодетерминисана-

самоодређенија имаће мањег негативног учинка односно, таква особа има веће капацитете за

суочавање са перципираним одбацивањем  и његовим савлађивањем (Rohner, 1984).

Социјално-ситуациони фактори могу помоћи одбаченој особи (детету/одраслом) да се

суочи са перципираним одбацивањем. Суочавање са одбацивањем је успешније, ако постоји

алтернативна топла и подржавајуће особа која ће својим понашањем пружити емоционалну

подршку одбаченој особи (Rohner, Khaleque, Cournoyer, 2003).  Други ситуациони начини су

настојање одбачене особе да проводи што мање времена са особом која га одбацује и тако

смањи деловање негативног понашања одбијајуће фигуре привржености (Rohner, 1984).
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ПАРТ теорија описује тзв. инструменталне и афективне борце. Инструментални борци

су они који добро функционишу на реализацији задатака (деца у школи, одрасли у

професији) али њихово физичко и психичко здравље је оштећено. Они задржавају висок

степен реализације задатака, професионализма, без обзира на перципирано одбацивање.

Афективни борци добро функционишу на реализацији задатака, уједно њихово је

психофизичко здравље очувано,  без обзира на перципирано одбацивање фигуре

привржености (Rohner, Khaleque, Cournoyer, 2003). Иако је код афективних бораца

психофизичко здравље очувано у односу на здравље других одбачених особа, њихово

здравље није истог квалитета као здравље особа са перципираним прихватањем фигура

привржености.

Предпоставка ПАРТ теорије је, да ће одбачене особе током живота имати других

позитивних искустава која ће им помоћи у савладавању негативних осећања, когниција и

понашања која су понели из породице. У комбинацији позитивних искустава,

професионалних резултата, задовољавајућих пријатељских и емотивних веза, одбачени

(деца/одрасли) имају могућности за добро прилагођавање без обзира на искуство

одбацивања, мада мања је вероватноћа да ће бити психолошки добро прилагођени као

деца која не познају искуства одбацивања фигура привржености (Rohner, Khaleque,

Cournoyer, 2003).

Субтеорија социокултурних обележја/карактеристика настоји да објасни, зашто су

неки родитељи топли према својој деци, а други су хладни, агресивни, занемарујући тј. да

ли постоје карактеристике друштва које подстичу родитељске поступке и субјективни

доживљај деце да су прихваћена-одбачена.

Родитељско прихватање-одбацивање дешава се у срединском контексту (шира

породица, друштвена заједница, религија, култура). По ПАРТ теорији, родитељ ће

најчешће испољити понашања према детету, која од њега очекује друштво у коме живе,

односно понашања која одржавају то друштво за које се деца васпитавањем и процесом

социјализације припремају. Такође, родитељско прихватање/одбацивање утиче на развој

дететове личности и његово понашање, али важну улогу у том развоју имају и друга

искуства из друштвеног окружења, као што су вршњачке групе, образовање, култура,

медији.

Интеракција родитељ-дете је веома сложена, а у основи свих васпитних поступака

родитеља јесу циљеви и вредности тј. јасни развојни резултати које родитељи желе

постићи код своје деце. У свим друштвима и културама постоје неки општи циљеви који
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произилазе из родитељских функција (здравље детета, остварење осамостаљења,

професионална успешност, морални ставови, лична срећа). Нека друштва теже да се

васпитавањем подмлатка настави традиција, а друга истичу важност јединствености и

индивидуалности (Martin, Colberg, 1997). У кинеској и јапанској култури главни васпитни

задатак је послушност, пристојност, поштовање других и ауторитета. На Блиском истоку,

Африци, југоисточној Азији, Јужној Америци послушност и поштовање ауторитета је

главни васпитни задатак, док је у америчким и другим западним културама типична брига

родитеља усмерена на дететово постизање самосталности и вештина за одбрану властитих

права (Adams, 2004).

Истраживања у окружењу показала су, да је најважнија породична вредност дете, а

најважнији васпитни циљеви развој самосталности, послушности, радозналости,

сналажљивости, успешности (Јанковић, 1998, према: Чудина-Обрадовић, Обрадовић).

Интересантно је, да се подједнака важност придаје самосталности и послушности, што се

може протумачити да се послушност изједначава са дететовим прихватањем родитељских

утицаја и његовом спремношћу да буде социјализовано. У истраживању Хоблај-Чрпић

(Хоблај-Чрпић, 2000, према: Чудина-Обрадовић, Обрадовић) факторском анализом дошло

се до сазнања о два фактора који се односе на вредности које треба постићи васпитањем

код деце. Први фактор се односи на традиционалне, колективистичке вредности и то

штедљивост, послушност, лепо понашање, марљивост, вера, несебичност. Други фактор

обухвата индивидуалистичке вредности: независност, машта, одлучност, толеранција,

одговорност, несебичност (Хоблај, Чрпић, 2000, према: Чудина-Обрадовић, Обрадовић).

За наше истраживање најважније је сагледавање родитељских васпитних поступака

који доводе до циљева као што су успешност у војној професији. Родитељски васпитни

стил утиче на дететово прихватање родитељских утицаја, на дететову спремност да буде

социјализовано, али и на то како ће дете прихватити родитељске активности и конкретне

поступке.

На основу истраживања доминантних васпитних стилова родитеља ученика војне

гимназије (Ђорђевић, 2009) дошли смо до података да ученици васпитне поступке

родитеља описују кроз ајтеме поштовања договора, реда, дисциплине, чистоће, критике а

ако се договори непоштују долази до родитељске љутње и ускраћивања повластица које је

имао ученик. Предпостављамо, да искуства из породице порекла усмеравају

професионални избор тј деца од будуће професије траже оно што се и од њих  тражило у

породици: ред, дисциплину, организованост, што су јасне асоцијације за војну професију.
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У средини која је слична по захтевима са породичном, предпостављамо да је

адаптација лакша и да је већа шанса за постизање успеха. Доласком у војни образовни

систем, ученик/кадет долази у нову средину, са новим (или сличним) и строжим

захтевима, улази у нове односе са наставницима и официрима, који као и родитељи

представљају узоре које он подражава и преко њих усваја нове ставове и понашања. Војни

систем, путем образовања настоји да код кадета развије одређене особине, које се у војној

организацији сматрају пожељним, а да спречи стварање оних које нису пожељне за војни

систем. Организација школског живота у војном систему, више него било где, почива на

принципу ауторитарности или на више-мање развијеним демократским односима међу

свим учесницима у процесу наставе. Свакодневним образовним и васпитним

активностима наставља са формирање структуре личности будућег официра у складу са

будућим дужностима, тежећи да се нове генерације интегришу у постојећи војни систем.

Васпитни поступци родитеља спроводе се карактеристичним говорним исказима који

изазивају поступке детета, и имају последице на развој и понашање. Војни систем има

карактеристичне говорне исказе (начине обраћања), који организују и омогућавају

извршење свакодневних задатака војске, као и формиране критеријуме понашања који су

пожељни у професији. Војска поседује хијерархију, ауторитете, што је још једна

чињеница која нас је усмерила, да ће успешнији у војној професији бити они појединци,

чији су родитељи у васпитању неговали традиционалну организацију породичних односа

која се базира на поштовању хијерархије породичних улога и породичног васпитања као и

правила понашања.
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1.7. Нека истраживања васпитног стила родитеља
у нашој војној средини

1.7.1. Aфективна везаност, васпитни стилови
и професионална опредељења адолесцената

Прво емпиријско истраживање у војној систему, које је сагледало важност примарне

породице (за развој личности која ће на основу својих афинитета одабрати и испунити

селекционе услове војне професије) је истраживање за потребе израде магистарске тезе,

аутора ове докторске дисертације која је логички след бављења проблемом утицаја

породичних односа на успешност у војној професији.

Пре првог емпиријског истраживања којим је ближе сагледана улога примарне

породице у одабиру војне професије, чиниоцима мотивисаности омладине за одабиром

војне професије бавили су се Пајевић 1983, Шарановић, Миленковић, Ђорђевић, Вишацки

2008. Међутим, интересовање ових аутора за деловање примарне породице на

мотивисаност за војни позив базирало се на структури примарне породице (комплетност,

некомплетност), њеним социо-економским карактеристикама (величина места становања,

месечним примањима и образовањем родитеља, бројем деце), као и интересима и

интересовањима омладине (интереси: образовни, економски, социјални, политички,

уметнички, интересовањима: хоби, бављење спортом, количином и изворима

информисања о Војној академији, војном позиву, карактеристикама војне професије,

разлозима за (не)одабир војне професије), вредносним системима (нематеријалним -

образовање, васпитање, углед, војна традиција у породици, материјалним - остварењима

моћи, припадање одређеном ,,слоју људи,,, власт, официрски чин). Резултати емпиријских

истраживања (иако временски удаљени) показали су предиктивну вредност појединих

обележја у избору војне професије, што је у теоријском смислу значајно. Такође,

резултати су показали да се извори попуне Војне академије, упркос свим друштвеним

променама, за последњих двадесет година нису значајно променили, као и да је остао

скоро исти утицај појединих психолошких и социо-економских фактора као детерминанти

у избору војне професије.

Непроменљивост утицаја психолошких фактора на мотивисаност за војни позив,

подстакла је аутора да испита порекло тих психолошких фактора. Полазиште је била

породица као природно полазиште сваког појединца.
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Узорак емпиријског истраживања “Aфективна везаност, васпитни стилови и

професионална опредељења адолесцената” били су ученици гимназија, укупно њих 356.

Узорак ученика Војне гимназије чинило је 156 ученика првог и четвртог разреда и 202

ученика цивилних гимназија (Ниша и Алексинца).

Проблем истраживања била су питања: да ли постоји повезаност између образаца

породичне афективне везаности, доминантних васпитних стилова родитеља, социо-

економских карактеристика породице са одабиром средње школе (са акцентом на одабиру

војне професије тј Војне гимназије), као и питање да ли постоји повезаност између

образаца породичне афективне везаности, доминантних васпитних стилова родитеља,

социо-економских карактеристика породице са професионалном зрелошћу.

С обзиром да је емпиријско истраживање „Афективна везаност, васпитни стилови и

професионално опредељење адолесцената“ претеча потоњих истраживања примарне

породице и њене улоге у одабиру војне професије, као и емпиријског истраживања ове

докторске дисертације, а како у многоме појашњава деловање породице порекла у

разумевању одабира војне професије и помаже у разумевању новог емпиријског проблема,

приказаћемо најважније резултате опширније од уобичајеног приказа резултата

предходних истраживања.

На укупном узорку истраживања добијена је очекивана расподела образаца породичне

афективне везаности (ПАВ). Најфреквентнији је Сигурни образац ПАВ (који је процењен

код 70,2% испитаника), остали типови ПАВ заступљени су: Одбацујући 20,2%, Плашљиви

3,7%, Окупирани 3,4,%. Овај податак је охрабрујући, јер он указује да ученици гимназија

позитивно вреднују себе и друге, као и свет око себе, што ће им у многоме помоћи при

испуњавању животних циљева. На основу истраживања која су спроведена у страним

земљама, овај податак нам говори да: ће ови ученици слободније истраживати свет који их

окружује и постати компетентнији у односима са људима, (Lopez, 1995), тежиће јачем

осећају професионалног идентитета, биће самостални у доношењу одлука везаних за

каријеру, јер су имали више прилика за истраживање света рада (Blustein, 1995), по

одрастању и запошљавању тежиће бољем прилагођавању послу и професионалним

активностима (Hazan & Shaver, 1990). Резултате које смо добили указују, да не постоји

статистички значајна разлика између аритметичких средина образаца ПАВ код ученика

првог и четвртог разреда Војне гимназије, што иде у прилог мишљењу да услови

школовања и нова искуства са протоком времена проведеног у војној средини (Војној

гимназији, војном интернату) не мењају стечене радне моделе ПАВ.
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На укупном узорку истраживања, расподела доминантних васпитних стилова

родитеља (ДВСР) мајке је - Презаштићивање, а оца – Одбацивање. На узорку ученика

Војне гимназије најфреквентнији ДВСР мајки и очева је Емоционална топлина, као и

очева ученика цивилних гимназија, док код мајки ученика цивилних гимназија –

Презаштићивање. Сагледавањем добијених резултата ученика по ДВСР можемо

закључити, да најчешћи васпитни стил јесте – Емоционална топлина код оба родитеља.

Овај стил по теорији афективног везивања подразумева прихватање детета, његових

потреба и права, давање умерене слободе и подршке кад је она потребна детету. Овакав

ДВСР утиче на нормални развој личности детета, које расте у особу са осећајем

сигурности.

По питању социо/економских карактеристика породица ученика гимназија утврдили

смо, да су ученици обе гимназије у прилично уједначеном проценту по месту боравка

породице порекла, по структури породица тј. по комплетности, а разлика постоји у броју

деце. Ученици Војне гимназије чешће имају брата или сестру, а ученици цивилних

гимназија чешће су јединци. Статистички значајне разлике ученика гимназија

регистроване су по варијаблама образовања родитеља и месечних примања у породици.

У жељи да сагледамо породицу што комплетније интересовало нас је, да ли одређене

социо/економске карактеристике утичу на емоционалне односе унутар породице, тј. да

ли утичу на формирање одређеног обрасца ПАВ и ДВСР.

Резултати, показују да не постоји статистички значајна повезаност између Сигурног

обрасца ПАВ и социо/економских карактеристика породице. Податак је у сагласју са

резултатима истраживања Стефановић-Станојевић из 2000. године, и дискусијом да на

формирање Сигурног обрасца афективне везаности код деце не утичу социо/економске

карактеристике породице, већ Сигирни образац везаности родитеља, који родитељи кроз

свакодневне поновљене активности преносе на своју децу (Стефановић-Станојевић, 2004).

ДВС оца – Емоционаална топлина, позитивно је повезана са варијаблама брат/сестра и

образовањем оца. ДВС мајке – Одбацивање је позитивно повезан са образовањем мајке.

Испитаници који имају мајку са вишим образовањем и брата/сестру имају чешће мајке и

очеве са ДВС - Презаштићење. Испитаници који имају браћу/сестре као и јединци и који

имају образованије очеве, имају чешће мајке са ДВС – Недоследност у васпитању. Очеви

који имају виша месечна примања, чешће имају доминантни васпитни стил родитеља –

„Омиљено дете“. ДВС мајке – „Омиљено дете“, позитивно је повезан са комплетном

породицом.
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Предпоставили смо да одлуку о школовању у оквиру војно-образовног система и

одабиру војне професије, лакше ће донети ученици који су са својoм породицом

успоставили Сигурни образац ПАВ. Као и свака професија, тако и војна има своје

специфичности. Да би се припремили за војну професију ученици током пријема, али и

школовања у војно-образовном систему, пролазе строгу селекцију. Услови живота и рада

ученика војне гимназије (а касније Војне академије) су специфични и у многоме се

разликују од живота и рада ученикa и студената у цивилству.

Најчешћи период одвајања од родитеља у нашој средини, а поводом наставка

школовања на факултетима је са 19 година. Међутим, мањи број ученика је спремaн и

способан да се одвоји од породице са 15 година, да се адекватно адаптира на услове

живота и рада у новој средини. Ово размишљање потврђује податак, да процентуално

мањи број ученика за које се проценило да ће успети у Војној гимназији, нису испунили

очекивања и напустили су Војну гимназију. Специфичност Војне гимназије је рано

напуштање породице и породичног окружења, живот у интернату, ограничена могућност

коришћења слободног времена, заједнички целодневни и свакодневни живот са осталим

ученицима. Све ово свакако представља значајну промену, којој не може свако да

одговори. Претпоставили смо да такву промену може поднети само ученик који је

успоставио Сигурну везу са породицом, која му представља сигурну подршку за

остварење животних жеља. Такав ученик поседује сигурност у себе и своје способности,

лако успоставља однос са другим људима и вршњацима, брзо се прилагођава просторним

променама и променама окружења, људе доживљава доступним и сарадљивим, што у

случају Војне гимназије олакшава адаптацију на новонастале услове живота. Такође,

поседује реално самопоуздање и спремност да даље настави са развојем својих вештина,

као и да себе опроба у веома захтевној професији – официр. Анализа показује да постоји

статистички значајна позитивна повезаност између одабира врсте гимназија и Сигурног

обрасца ПАВ. Ученици Војне гимназије везују се сигурним стилом чешће него ученици

цивилне.

У идеју утврђивања ДВСР, пошли смо са претпоставком да породично уређење,

ауторитети и однос према ауторитету, усмеравају професионални избор.

Предпоставили смо, да деца која расту у породицама у којој постоји хијерархија улога,

организација послова, такво уређење захтеваће и од будуће професије. Војска поседује

хијерархију, ауторитете, што је још једна чињеница која нас је усмерила, да ће Војну

гимназију чешће бирати ученици чији родитељи у васпитању негују хијерархију
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породичних односа. Закључак је да постоји статистички значајна позитивна повезаност

између, врсте гимназије и ДВСР оца – Одбацивање. Ученици Војне гимназије чешће се

изјашњавају да је ДВСР оца – Одбацивање, а мајке „Омиљено дете“. Резултати до којих

смо дошли о повезаности ДВСР и одабира врсте гимназије приказују реално виђење

родитеља и њихових васпитних поступака од стране њихове деце. Специфичност ових

резултате је у томе, што васпитне поступке својих родитеља ученици гимназија другачије

доживљавају, па самим тим и вреднују. Ученици цивилних гимназија све време су у својој

породици поред својих родитеља, па је доживљај ДВС њихових родитеља другачији.

Ученици Војне гимназије су одвојени од својих родитеља. У таквој ситуацији родитељи

сасвим другачије реагују на своју децу, па и деца другачије доживљавају понашање

родитеља према њима. Зато и не чуди што је ДВСР „Омиљено дете“ више повезан са

одабиром Војне гимназије. Дете које је само понекад у кући (близу мајке) и јесте

омиљено. Мајка тада допушта и реално испуњава више од уобичајеног. Ситуација у кући

ученика цивилне гимназије је сасвим другачија, мајка и дете су свакодневно заједно, па је

и однос умеренији, са умеренијим дозволама за понашање и емотивним реакцијама са обе

стране.

Уочивши значај обрасца ПАВ на целокупно животно постигнуће човека,

претпоставили смо, да постоји статистички значајна повезаност обрасца ПАВ и

постигнутог степена професионалне зрелости. Професионална зрелост позитивно је

повезана са Сигурним обрасцем ПАВ односно, ученици са постигнутим вишим степеном

професионалне зрелости чешће су у категорији Сигурне ПАВ. Професионална зрелост

негативно је повезана са Окупираним и Одбацујућим обрасцем ПАВ. Ова повезаност је у

складу са теоријом афективног везивања тј. да деца са Сигурним обрасцем везивања више

истражују свет око себе и лакше успостављају односе са људима. Самим тим ова деца

више истражују свет рада, боље су информисана о поступцима остварења каријерних

жеља. Све те врсте сазнања, сврставају их у категорију са постигнутим вишим степеном

професионалне зрелости према Суперовој теорији.

Такође, предпоставили смо, да постоји статистички значајна повезаност између ДВСР

и степена професионалне зрелости. Постоји статистички значајна повезаност између

професионалне зрелости и одређених ДВС оца. И то: постоји статистички значајна

позитивна повезаност између професионалне зрелости и варијаблама ДВС оца -

Одбацивање. Анализом ајтема увидели смо, да се васпитни стил Одбацивање мери

ајтемима који се односе на поштовање договора, реда и дисциплине у породици,
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вредновање коректних поступака детета. Овај резултат можемо протумачити у складу са

друштвеном реалношћу која се пресликава на породицу. У продуженом периоду

друштвене и економске кризе која је највише погодила породицу, највећи терет стварања

материјалних добара пао је на оца породице. Желећи да одговори традиционалној улози,

отац породице пуно времена проводи ван куће на радним активностима. Улогу оба

родитеља често преузима мајка која на свој начин носи терет друштвене и економске

кризе. Дете такву ситуацију доживљава као да га отац одбацује, а мајку доживаљава као

ону која ће му све испунити. Такво друштвено и породично окружење утиче на дете, на

неопходност да свестрано и дугорочно сагледа професије које постоје и могућности које

оне пружају. Нашим узорком обухваћени су само испитаници мушког пола, па је и сасвим

очекивано да ће они свесни традиционалне улоге коју ће временом добити, озбиљније

приступају одабиру будуће професије. Више истражују, упоређују, консултују се са

родитељима који су и даље битни усмеривачи развоја, прате припаднике професије и

њихове радне активности, а све у циљу одабира оне професије која ће омогућити

сигурност и која им поприлично одговара по успостваљеним односима и организацији

унутар ње. Сама професија може бити модел идентификације, што војна професија реално

и јесте, с обзиром да има епитет мушке професије. Такође, војна професија нуди

могућност сигурног запослеља у струци, брзог осамостаљења, што омогућава остварење

потреба за економском сигурношћу и независношћу.

Постоји статистички значајна повезаност између професионалне зрелости и одређених

ДВС мајке. И то: позитивна корелација између професионалне зрелости и ДВС мајке -

„Омиљено дете“. Испитаници који процењују ДВС мајке - „Омиљено дете“, чешће имају

више скорове на професионалној зрелости. Овај резултат требамо сагледати у светлу

измењених односа мајка –дете на узорку ученика цивилних и Војне гимназије. С обзиром,

да је ученик Војне гимназије ретко у породичном окружењу и близу мајке он и јесте

фаворизовано дете. Очекивано је, да је већа позитивна повезаност ДВС мајке и

професионалне зрелости. Овај резултат можемо тумачити у светлу теорије афективног

везивања, да мајке које одговарају потребама детета на начин како дете очекује, тиме дају

самопоуздање детету да слободније и више истражује, упознаје свет око себе па и свет

рада.
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Претпоставили смо, да на степен професионалне зрелости у многоме утичу

карактеристике окружења у којем живи породица, као и карактеристике саме породице

(место боравка, комплетност, број деце, укупна месечна материјална примања, образовање

родитеља).

Добијени резултати показују, да постоји статистички значајна повезаност између

професионалне зрелости и неких социо/економских карактеристика породица.

Испитаници са постигнутим вишим степеном професионалне зрелости имају нешто мање

образоване родитеље. Такође, резултати показују да постоји статистички значајна

негативна повезаност између варијабли укупних месечних примања и професионалне

зрелости. Овај податак је у складу са предходним, родитељи са просечним и нижим

образовањем (средња школа и ниже) најчешће имају нижа месечна примања (20.000

динара и ниже). Родитељи вишег образовања већ су упознати са светом рада,

могућностима које пружају различите професије, па из свог личног искуства могу лакше

усмеравати професионални развој своје деце. Њиховој деци лакше је да више

информација сазнају о професијама које их интересују. Добијени резултати показују да не

постоји статистички значајна повезаност између места становања породице и

комплетности породице. Као што показују напред презентовани резултати,

професионална зрелост повезана је са социо/економским карактеристикама породице и то

са образовањем родитеља и материјалним стањем породице. Овај податак поред сазнања о

зрелости ученика при одабиру будућег занимања, указује и на општу зрелост, која се

огледа у свестраном сагледавању света рада и могућностима које пружају различите

професије, како би себи и својој породици у будућности омогућили што квалитетнији

живот.

Узевши у целини, можемо закључити са извесним опрезом, да постоји статистички

значајна повезаност између образаца ПАВ, доминантних ВСР, социо/економских

карактеристика породица и одабира врсте средње школе (ЦГ или ВГ) и скорова

професионалне зрелости адолесцената. С обзиром на резултате истраживања до којих смо

дошли, нагласили смо значај породичног окружења и њену повезаност са формирањем

образаца ПАВ и ДВСР, али и породице као посредника између различитих утицаја из

друштвене средине на целокупни развој појединца, самим тим и на професионални развој

и одабир будуће професије.
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Тематски проблем заокружићемо истраживањем родитељског прихватања/одбацивања, на

формирање карактеристичне структуре личности (ауторитарне) која је један али не и једини

предуслова одабира војне професије и професионалне успешности (кроз развој слике о себи и

свету) на избор и квалитет партнерских односа (задовољство партнерским односом,

кохезивност партнерског односа, слагање у партнерској дијади, емоционално изражавање).

1.7.2. Димензије породичног функционисања и избор војне професије

Друго емпиријско истраживање, које указује на важност породице порекла у војном

систему је истраживање реализовано за потребе израде мастер рада, аутора Дејана

Вучинића. Приказ овог рада нашао је место у докторској дисертацији због сагледавања

примарне породице ученика Војне гимназије кроз породично системски приступ који

указује, да способност за доношење одлуке о професионалном опредељењу може бити

директно условљена квалитетом породичне интеракције, границама и одржаваном

емоционалном међузависношћу унутар породице. Тема нашег истраживања сагледава

утицај и пренос модела понашања из примарне породице у касније брачну-емотивно

партнерску везу. Резултати овог истраживања, употпуниће слику о карактеристичној

породици порекла официра, а посебно са освртом на димензије као што су: породична

кохезивност, флексибилност, породична и брачна комуникација и задовољство

породицом (које аутор утврђује упитником FACES IV).

Аутор, указује на постојање бројних теоријских модела, који на породицу гледају

из различитих перспектива. Своје интересовање о породици порекла аутор базира на

знањима о теоријама избора занимања Рое, Супера, Готфредсона, Холанда који су

донекле уважили утицајну улогу породице на индивидуално каријерно понашање

(Roe&Siegrlman, 1964, Super, 1957, Gottfredson, 1981, Holland, 1997, према: Hargrove,

Creagh & Burgess, 2002, према: Вучинић 2012), психоаналитичара који истичући

механизам идентификације (Crites, 1962, према: Вучинић 2012) и да неодлучност у

избору професије треба посматрати као рефлексију поремећаја интерперсоналних

односа дете-родитељ (Пајевић, 1983). Адлеровој теорији - поредка рођења и породичне

конфигурације, примени теорије афективног везивања на каријерни развој и породично

системски приступ развоју каријере односно да способност за доношења одлуке о

професионалном опредељењу може бити директно условљена квалитетом породичне
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интеракције, границама и одржаваном емоционалном међузависношћу унутар

породице. (Hargrove, Creagh & Burgess, 2002, према: Вучинић 2012). Испитивањем

ученика цивилних и Војне гимназије аутор је покушао утврдити постојање

специфичности социо-економских обележја и специфичности перцепције аспеката

породичног живота између наведених узорака, а које се могу разматрати у контексту

професионалног опредељења.

Аутор долази до закључака, да ученици Војне гимназије, за разлику од ученика

цивилних гимназија, имају више скорове на субскалама балансиране кохезивности и

балансиране флексибилности, а ниже скорове на скалама хаотичности и раздвојености.

Такође, ученици Војне гимназије показују и више скорове на скалама породичне

комуникације и задовољства породицом од ученика цивилних школа. У односу на тип

родитељства, ученици Војне гимназије углавном перципирају своје породице са

Пермисивним стилом родитељства, док ученици цивилних гимназија сматрају да су

њихове породице углавном Демократски васпитно оријентисане. Статистички значајне

разлике нису пронађене само на субскалама испреплетаности и ригидности.

Ученици Војне гимназије најчешће потичу из породица која имају следеће социо-

економске карактеристике: број чланова породице је углавном 4 или више; са два или

више детета; породична месечна примања су исподпросечна и просечна (испод 80.000

динара); ниво образовања родитеља углавном је средњошколски. Може се закључити,

да официрски позив припада професији средњих класа и као такав можда је

најпримамљивији нижим стратусима средње класе и нижој класи. Исто тако може се

претпоставити, а на основу утврђених социо-економских карактеристика ученика

Војне гимназије, да је очигледан утицај породице тј. родитеља у професионалном

опредељењу. Сходно поставци, да је утицај родитеља код сиромашнијих слојева

израженији него лична интересовања деце, вероватније је да су родитељи, оптерећени

економским недаћама, усмеравали своју децу ка војној професији.

На основу статистичких значајних разлика добијених на FACES IV, очигледно је да

ученици Војне и цивилних гимназија перципирају своје породице као функционалне.

Разлика између два узорка може се увидети у висини скорова на скалама и субскалама

упитника. На пример, ученици Војне гимназије имају више скорове на балансираним

скалама кохезивности и флексибилности, скали породичне комуникације и скали

задовољства породицом, док на небалансираним скалама разједињености и

хаотичности показују ниже скорове. Дакле, ученици Војне гимназије приказују своје
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породице функционалнијим од ученика цивилних гимназија, односно опажају их као:

високо кохезивне, са високом емоционалном везом чланова породице, умерене

флексибилности, што указује да породични систем добро балансира између

стабилности и промена, породицу са високим нивоом комуникације, односно чланови

породице су задовољни квалитетом и квантитетом породичне комуникације и

породицу са високим задовољством према аспектима породичног живота. У складу са

перцепцијом ученика Војне гимназије, ниво стреса у таквим породицама је низак

(Craddock, 2001, prema Olson et al., 2006). Перцепција ученика Војне гимназије указује

на високу породичну функционалност. Међутим, пошто други чланови породице нису

учествовали у истраживању, није могуће дати коначни суд да је описана реалност

породичног функционисања управо онаква како су је ученици описали, већ се пре

може говорити о индивидуалној перцепцији аспеката породичног живота. Поред

података о високој функционалности породице, преко FACES IV, а на основу података

на димензијама кохезивности и флексибилности, утврђено је да већина ученика Војне

гимназије потиче из породица са пермисивним стилом родитељства. Пермисивни стил

родитељства указује да дечији прохтеви представљаљу приоритет у породичном

функционисању и да родитељи не инсистирају на поштовању њихових стандарда

(Olson et al., 2006). Деца са оваквим стилом родитељства показују склоности ка

импулсивно-агресивном понашању, бунтовнија су и доминантнија. Диана Баумринд

(1995) наводи да пермисивни родитељи покушавају да се понашају некажњавајуће,

прихватајуће и афирмативно према дететовим импулсима, тежњама и акцијама. У

доношењу одлука родитељ се консултује са дететом и даје објашњења детету за

правила која важе у породици. Родитељ поставља мало захтева за одговорност у кући

(кућне обавезе детета) и правилно понашање и представља себе детету као извор који

оно може да користи како жели, а не као идеал који оно треба да подражава, нити као

активну особу која је одговорна за обликовање и мењање његовог текућег или будућег

понашања. Он дозвољава детету да управља својим активностима колико год је

могуће, избегава коришћење контроле и не охрабрује га да се повинује споља

(Baumrind, 1995, према: Вучинић, 2012). Процена ученика, да је стил родитељства

Пермисиван указује на две претпоставке. Прва претпоставка је, да родитељи губећи

контролу у васпитању над својом децом сматрају, да је војна школа једини спас да се

заустави њихово ,,слободно” понашање. Врло је вероватно, да родитељи са

Пермисивним стилом родитељства размишљају по принципу: ,,Даћу ја тебе у војну



54

школу, јер ћете они научити реду и дисциплини”. Дакле, родитељи имају потребу да

успоставе контролу над својом децом и то чине усмеравајући децу ка војном позиву,

јер војна професија нуди структуру (ред, дисциплину…). Из позадине родитељеве

потребе за контролом проистиче потреба родитеља за заштитом своје деце. Наиме,

сигурно да постоји брига родитеља да њихова деца неће отићи правим ,,животним

путем”, стога родитељи мисле да ће војна школа вероватно сопственим механизмима

контроле заштитити њихову децу и извести на прави пут. Друга претпоставка је, да

процена Пермисивног стила родитељства представља последицу идеализације

родитеља и њихових поступака од стране ученика. Наиме, ученици Војне гимназије су

заменили породични са интернатским и војним начином живота. Војска постаје нова

,,породица”, која је преузела одговорност за њихов даљи професионални и лични

развој. Међутим, за разлику од породице, војна средина је репресивна и не даје

довољно подршке појединцу у прилагођавању војним правилима и прописима.

Непрописно понашање регулише се дисциплинским мерама и казнама. Разумевања за

неадекватно и самовољно понашање у војној средини углавном не постоји. С тим у

вези, породица постаје један од најважнијих извора подршке у прилагођавању

условима и захтевима војне средине. Вероватно је, да ученици своје родитеље виде као

одобравајуће односно некажњавајуће, спремне да поштују њихове жеље и стандарде,

спремне да чују њихове одлуке и да родитељи немају потребу да намећу додатне

обавезе и одговорности. Сходно томе, идеализација представља детету подршку

породице у ,,преживљавању” репресивне војне средине. Дакле, недовољно подршке

које војно школство пружа појединцу односно константна фрустрација војне средине

можда су узроци да се породица, као можда једини прави извор подршке, сада

сагледава у пермисивном светлу.

Перспектива даљих истраживања повезаности породичног функционисања и избора

војне професије вероватно је у наставку проучавања породичних варијабли које пре

свега проистичу из породичне динамике. Наиме, јасно је да поједина обележја

породице, као што су социо-економска, утичу на професионална опредељења, али још

увек није разјашњено на који начин породични интерацијски односи и други аспекти

породичног живота утичу на избор војне или било које друге професије.

Приказани делови радова указују на континуитет бављења темом карактеристика

примарне породице припадника војног система, компаративном анализом узорка

ученика Војне и цивилних гимназија.
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Наиме, оба истраживања без обзира на различите психолошке инструменте

коришћене при утврђивању образаца породичне афективне везаности, породичне

климе, кохезивности, комуникације, доминантних васпитних стилова родитеља,

потврђују резултат и овог истраживања на узорку официра, да је примарна породица

основ професионалног успеха.

У наставку рада, указујемо на допринос васпитања у формирању ауторитарне

структуре личности. Приказаћемо различите теоријске приступе који с једне стране

ауторитарност објашњавају последицом васпитних поступака родитеља, с друге

потребом или мотивом понашања.
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2. ВАСПИТАЊЕ И
АУТОРИТАРНА СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ

У стручној литератури наглашава се, да је за развитак будуће личности детета

најважнији моменат осећање сигурности, осећање детета да га родитељи воле и да се

брину о њему (Рот, 2002). Важни су не само појединачни специфични поступци у односу

према детету већ и општа атмосфера у породици. Недовољна брига, недостатак љубави

постају узроци агресивног понашања детета, непријатељског става према околини,

повучености и пасивности. Деца из породица у којима постоји међусобно поверење,

љубав, другарски односи између самих родитеља и деце, вероватније је да ће постати

одрасли људи са позитивним особинама. Постаће људи са вером у себе, уравнотежени, са

добрим социјалним контактима. Срдачан родитељски однос, представља услов добре

социјализације у правцу у којем родитељи желе. Дете више подражава понашање модела

родитеља ако му модел пружа подршку, ако постоји топао/емотиван однос међу њима. У

ситуацији у којој постоји однос љубави и поверења, лакше долази до осећања

одговорности и лакше се јавља осећај кривице код детета, кад поступи супротно од

очекивања родитеља (Piorkowska-Petrović, 1990).

Други став о понашању родитеља према детету односи се на давање слободе или

контролу активности детета. Родитељи који остварују строгу контролу, који су

рестриктивни, али уједно имају изражен срдачан однос према детету, постићиће да деца

буду послушна, учтива, чиста, али мање креативна у односу на децу чији родитељи уз

срдачан став испољавају слабију контролу дететове активности (Рот, 2002).

Свакодневним васпитним поступцима родитељи формирају структуру дететове

личности. Као последица родитељског васпитања (Рот, 2002) које се базира на

дисциплини, организацији, испуњењу родитељских захтева, наглашавању дететових

дужности и обавеза, захтевима за уздржаним понашањима и манифестацијама емоција, а

умереним хваљењем и исказивањем љубави, настаје ауторитарна структура личности.

Ауторитарност се најчешће одређује као сложена црта личности, или као комбинација

ауторитарне субмисивности према вишим у хијерархији и ауторитарне доминантности

према нижима од себе (Рот, 2002).
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Психолошку основу и потпору ауторитарних односа, представљају извесне особине

личности, организоване у такав склоп, који се назива ауторитарном структуром. Како је

ауторитарна структура личности један од аспеката који се повезује са војном професијом,

изнећемо схватања најутицајнијих аутора, који су се бавили изучавањем овог феномена.

У проучавању ауторитарности историјско психолошки посматрано могу се раздвојити

две велике групе истраживања и теорија.

Избор теорија ауторитарности извршен је ослањањем на основну идеју рада о

породичном контексту, ауторитарности и успешности у војној професији, где се под

породичним контекстом првенствено указује на значај примарне породице за формирање

ауторитарне личности. Доминантни васпитни поступци родитеља доводе до формирања

ауторитарне структуре личности која (с обзиром на њене главне карактеристике) бира

хијерархијски систем пословне организације – какав је војни систем, у коме постиже виши

или нижи степен професионалне успешности.

С обзиром на један од циљева рада, а то је утврдити да ли постоји повезаност

родитељског прихватања/одбацивања и ауторитарности у даљем тексу приказане су

теорије које ауторитарност објашњавају последицом васпитних поступака родитеља Фром

(Fromm, 1980, 1989), Вилхејм Рајх (Reich, 1981), Адорно и сарадници (Adorno еt al. 1993).

У односу на циљ рада утврђивања, o постојању повезаности ауторитарне структуре

личности са успешношћу у војној професији приказане су теорије које ауторитарност

објашњавају потребом, односно покретачем понашања: Хенри Мареј (Murray, 2002) и

Стенли Милграм (Milgram, 1990), као и теорија која ауторитарност објашњава

карактеристичним погледом на свет: Маслов (Maslow, 1943),

Заједничко овим ауторима је да ауторитарног појединца описују као особу која грубо

користи своју моћ и ауторитет, укида слободу других и прогања све оне који нарушавају

устаљени ред и хијерархију. Ове особе према својим подређенима заузимају строг,

репресиван и владалачки однос, док према себи надређеним испољавају субмисивност и

некритичку послушност. У суштини ових, наизглед противречних видова испољавања,

стоји крајње некритички однос према ауторитету и принципу хијерархије, односно

обожавање моћи и ауторитета.



58

2.1. Фромово схватање ауторитарности

Фром (Fromm, 1980, 1989) је дао прве и најважније основе ауторитарности и ауторитарне

личности кроз своја дела «Ауторитет и породица» и «Бекство од слободе». Кроз њих је

исказао филозофске и социолошке аспекте, утицај и одступања од Фројда (динамизми и

подсвест) и утицај Маркса (историјски материјализам, економску теорију, поимање људске

природе и човекова отуђеност) док се схватањем мотивације приближио хуманистичкој

психологији (Печјак, 1984).

Када је писао о ауторитарности, Фром је био под утицајем два велика догађаја модерне

историје – друштвеним системима Хитлера и Стаљина који су изградили ауторитарне режиме

(Evans, 1976).

Фром настанак ауторитарности види у породици, нарочиту у односу сина према оцу. Отац

сину представља први ауторитет који се слуша одмах, без противљења и од којег син

страхује. Основа односа вођа-подређени, није увек само страх, па Фром наводи однос војника

према официру, где је у основи страхопоштовање и дивљење, у Војсци Немачке у време

Хитлера чак и љубав. Осећање љубави и страх од њеног губитка, јесте у основи односа вође и

подчињених. Понекад у основи ових односа стоји и моралност (религијски обреди), духовне

вредности које има ауторитет (Фром, 1980). Различити ауторитети условљавају различита

осећања која леже у основи ауторитет-подређени. О ауторитарности се говори онда, кад у

односу постоји добровољност.

 Фром делимично прихвата Фројдову теорију о настанку Над-Ја, кроз идентификацију са

оцем. Раздвајање ауторитета и Над-Ја је немогуће. Над-Ја постаје поунутрена спољна сила.

Сам Фром, Над-Ја види као динамичку инстанцу која се формира у детињству, али која је

подложна променама у зависноси од окружења у којем особа живи. Иако појединац

првенствено представља моћни ауторитет (нпр. вођа, професор, официр), Фром указује, да

ауторитет може бити и породица као целина. Породица је та, која кроз процес социјализације

посредује између друштвене средине и детета, као новог члана породице и друштва. Улога

породице јесте, да формира код детета друштвено пожељне обрасце понашања и тиме постаје

носилац ауторитарности.

Фром (Fromm, 1989) сматра, да је ауторитарност механизам бекстава од слободе, који

настаје кад се прекину примарне везе, које су особи пружале безбедност. Током развоја дете

се постепено ослобађа родитељске контроле, али и контроле коју намећу остале примарне
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групе. Та новостечена слобода може изазвати усамљеност и страх тиме што га емоционално

издваја из света. По прекиду примарних веза, постоје две могућности повратка личне

безбедности тражењем нових и делотворних веза са другим људима и групама. Први пут је у

позитивној слободи преко спонтане везе са светом преко љубави и радног ангажовања,

истинског изражавања емоција и интелектуалних способности и потпуне независности

сопственог Ја. Други пут је, потчињавање ауторитету и неумерено усаглашавање са

друштвеним прописима одступањем и одустајањем од слободе, као и покушај да се

усамљеност превазиђе одустајањем од интегритета и индивидуалности. Три су механизма

овог пута тј. бекставa од слободе: ауторитарност, саображавање, рушилаштво.

Фром, задовољство који многи подчињени имају када се покоравају и слушају

ауторитета објашњава појмом мазохистичке структуре личности као облика

ауторитарности. Према Фрому послушност није урођени нагон, већ историјски условљено

душевно стање. Став да покоравање изазива задовољство код свих људи објашњава

рационализацијом по којој је нужна власт човека над човеком, а да таква власт постоји јер

постоји и жеља за потчињавањем. Мазохизам тако постаје један од путева чији је циљ

ослободити се појединачног Ја, индивидуализма и “отарасити се бремена слободе” (Фром,

1989). Сматрао је да су мазохистички и садистички елементи прикладни за тзв “отворени

облик ауторитаризма” иако исти све више уступа место прикривеном ауторитаризму, који

се испољава кроз манипулацију људима помоћу сигнала (Evans, 1976). У наставку

објашњења, долази се до закључка да се ауторитарност као механизам бекства од слободе

преобраћа у механизам саображавања аутомата који је резултат социјализације која

уместо да развија индивидуалност ствара појединца који путем друштвених условљавања

постаје аутомат, карактер непродуктивне орјентације склон похлепи и самољубљу.

Структура мазохистичког карактера је у задовољству потчињавања, покоравања и

добровољног стављања своје индивидуалности у туђе руке. Буржуаско друштво је такво

стање свести сматрало нормалним и природним, а тек су патолошки облици

манифестације тог стања заокупиле пажњу јавности. Рајх (Wilhem Reich) и Карен Хорнај

(Karen Horney) указали су да је мазохизам не одвојив од задовољства и да су то усклађени

појмови. Милграм својим експериминтима показује да испитаници осећају  велику

непријатност док слушају захтеве ауторитета да повреде другу особу без видљивих

разлога.
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Супротан а везан за појам мазохизам је садизам. Имају заједнички корен у избегавању

осећаја усамљености и беспомоћности након прекидања примарних веза. Садизам

одликује жеља да се други учини инструментом личне воље, да се њоме влада, док у

патолошкој форми да се особа принуди на патњу. У реалности, ова два карактера су

неодвојива, с тим што је некад изражајнији мазохизам, а некада садизам. Садизам према

слабијима, а мазохизам према јачима. Мржња према јачима се мора потиснути или

преобразити, тако да је очигленија љубав, што временом доводи до последица по

човекову личност, док се у окрутности и неподношењу слабијег може уживати без

последица.

Вођа је једини који није потчињен никаквим захтевима. Њему Фром налази начин да

задовољи мазохистичке тежње у поштовању и слушању Бога, као врхунског ауторитета.

Са врхунским ауторитетом вођа се неретко и поистовећује, односно путем

идентификације задовољава своју потребу за величином и моћи. Тако, вођа добија

осећање сопствене снаге и смањује стрепљу која настаје при сусрету са непознатим

ситуацијама. Покоравање тако постаје начин којим човек може задовољити већину својих

потреба и скривених жеља, а истовремено и осети љубав коју очекује као накнаду за

испуњење захтева ауторитета.

Део своје теорије о садомазохистичком карактеру Фром је засновао на објашњавању

нацизма који је доживео велики успех у Немачкој. Сматра да је масовно прихватање

нацистичке идеологије последица унутрашње заморености и помирености појединаца да

не могу урадити ништа. Код већине народа нацистичка идеологија која се изражавала кроз

веровање и слепу послушност вођи и мржњи према расним и политичким мањинама

имала је и емоционалну драж. Ту већину су углавном чинили припадници старијих

генерација и средње класе која се услед сиромаштва после  Првог светског рата изгубила,

губећи тиме своје ослонце у породици и друштву. Као такви постали су следбеници нове

нацистичке идеолигије. Важан фактор који је допринео прихватању нацизма је снажно

пропагандно дејство. Хитлер, носилац нацистичке идеологије уочава да моћ коју исказује

говорник има снажан утицај на прихватање идеја и сугестибилност људи. Освешћивање

народа поклеклог под теретом послератног сиромаштва (да су припадници надмоћније

нације у односу на друге) у складу је са карактеристикама садомазохистичког карактера.

Мазохистичка страна нацизма видљива је у губљењу личног идентитета и уклапању у

шире масе. Фром је Хитлера препознао као најпознатијег представника типа карактера,

унутар непродуктивне орјентације тзв. “некрофилни” тип. Описује га човеком опседнутим
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деструкцијом, који је убедио себе и мноштво Немаца, да жели да спаси Немачку, а

исказана сувишна свирепост и убиство милиона људи, били су испољење једне

некрофилне особе (Evans, 1976).

Фром такође сматра да побуна против ауторитарног режима није уједно и побуна

против ауторитета. Најчешће се један ауторитет замењује другим, а не раскидањем са

ауторитетом. Такав став утемељује мишљење, да је немогуће створити друштво

ослобођено од ауторитета и да ће ауторитарне и мазохитичке особе и даље бити продукт

друштва (Фром, 1989).

2.2. Рајхово схватање ауторитарности

Вилхејм Рајх (Reich, 1981), Фројдов следбеник, 1933. године у својој књизи Масовна

психологија фашизма одбацује становиште о магичној привлачности Хитлерове личности

или збуњености народних маса под утицајем фашистичке пропаганде.

Узроке друштвено-политичке катастрофе проналази у карактерној структури ниже

средње класе у Немачкој. Анализом грађанске цивилизације посебно патријархалне

породице налази узроке великог броја присталица Хитлерове идеологије. Главни узрок је

спутавање телесне сексуалности.

Заступа становиште, да је патријархално друштво творац структуре и идеологије

породице и да је као такво пресудно за саму државу. Спутавање дететове природне

сексуалности чини дете уплашеним од ауторитета и послушним у грађанском смислу.

Породичне везе свих чланова носе са собом сексуално потискивање и патријархални

морал.

У грађанској породици, отац својим ауторитетом репрезентује државу и учи потомке

подаништву. Васпитање се одиграва наметањем сексуалних забрана, страха од ауторитета,

што доводи до несамосталности, подложности и мржње код детета. Деца поред страхо-

поданичког става према ауторитету и јаке идентификације са оцем, постају осетљива на

идентификацију са сваком влашћу.

У породици, дете пролази кроз ауторитарну државу у малом и ту се прилагођава њеној

структури онако како се касније прилагођава држави. Касније у току живота, дете долази

у додир са разним друштвеним институцијама и формира личност која своје проблеме

решава идентификујући се са вођом или са неком институцијом. Подлога за ово је управо
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васпитање, базирано на прикривању постојећих сексуалних импулса и савлађивања, која

доводе до стварања крутих представа о части и моралу. Такође, сматра да се већи степен

бунтовништва може очекивати и код угњетаваних група, наводећи жене из радничке класе

код којих сексуално потискивање и радно експлоатисање ствара конзерватизам, пасивну

субмисивност и активну подршку ауторитету.

По његовом мишљењу “растварање” малограђанског морала који се базира на

опонашању ауторитета, уједно је разумевање и деструирање ауторитарних система који се

на таквом моралу темеље.

2.3. Схватања Адорна и сарадника о ауторитарности

Адорно (амерички социјални психолог, јеврејског порекла) и сарадници у књизи

«Ауторитарна личност» (Adorno еt al. 1993), настављају са истраживањем ауторитарности.

Мотив за истраживање били су злочини над Јеврејима током Другог светског рата.

Адорно полази од хипотеза: да је индивидуа најпријемчивија за оне идеологије које

омогућавају најпотпунији израз њеној целокупној структури личности (Frenkel-Brunswick

I sar, 1947, према: Тодосијевић, 2008), да подсвесно непријатељство ,,настало из

фрустрације и потискивања и друштвено померено од свог правог објекта, има потребу за

заменским објектом кроз који може добити стварни облик” (Adorno et al.1950). Иако се

ауторитарна личност понекад представља као верзија теорије фрустрације-агресије или

теорије ,,жртвеног јарца,, (Broun, 1995, према: Тодосијевић, 2008) Адорно и сарадници су

експлицитно одбацили такву интерпретацију (Adorno et al.1950). По њиховом схватању

,,ауторитарна особа мора, због унутрашње неизбежности, да усмери своју агресију против

страних група тј. не услед спољашње фрустрације, рецимо финансијске оскудице (мале

плате). Циљне групе су замењени објекти ,,трансфера несвесних страхова (Adorno et

al.1950). Дакле, сматрали су, да постоји повезаност између антидемократских ставова

(идеологија) и одређене структуре личности која је склона предрасудама. Повезаност

између личности и политичких ставова и понашања објашњена је уз помоћ

психоаналитичких концепата. Главни фактори одговорни за развој ауторитарне личности

лоцирани су у оквиру породице тј. у одређеним начинима подизања и васпитања деце

(Тодосијевић, 2008). На тему ауторитарности у време њене највеће популарности 50-тих и

60- тих година, реализован је велики број истраживања и објављени су бројни чланци.
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Интригантно питање и данас је проблем повезаности породичних односа и каснијих

ауторитарних особина. Иако је критикован начин општег истраживања о ауторитарности,

Адорно и сар. применом различитих методолошких средстава (упитника, интервјуа,

пројективних техника) утврдили су, да постоји једна стабилна идеолошка орјентација,

која се састоји од анти-семитизма, етноцентризма и конзерватизма и која високо корелира

са одређеним склопом црта личности названим ауторитарност. Успели су да одреде

карактеристике ауторитарне личности и да их операционализују направивши скалу Ф

(Fascism). Скала је добила назив „Ф“ као асоцијација са фашистичком идеологијом која је

била најауторитативнија до тада, мада су каснија истраживања показала, да високе

скорове на овој скали постижу и припадници многих других идеологија, али је назив

остао - Ф скала ауторитарности. У скали не постоје директни ајтеми који указују на став

према некој националној групи, већ ајтеми који указују на тенденције реаговања

личности. На основу ове скале Адорно и сарадници, издвојили су девет карактеристика

ауторитарне личности:  конвенционализам (који се манифестује у прихватању вредности и

стандарда друштва/организације и њиховом ригидном одржавању), ауторитарна

субмисивност (зависност од ауторитета и манифестовање некритичног става о њему),

агресивност (која се испољава у тенденцији, да се спремно реагује према људима који

крше конвенционалне вредности и залагању да се исти адекватно казне),

антиинтрацептивност (супростављање свему субјективном, одбијање бављења личним

психичким животом и доживљајима),  поштовање власти и позитиван став према њој

(идентификовање према онима који имају моћ, наглашавање строгости), деструктивност и

цинизам (потцењивање хуманих вредности), често коришћење механизма пројекције,

ригидно мишљење, интересовање за сексуалне настраности (Рот, 2002).

За послушност ауторитету, најзначајнија је карактеристика ауторитарне личности

ауторитарна субмисивност, коју Адорно дефинише као жељу за јаким вођом,

подчињеност држави и послушност. Ова карактеристика је општи став према ауторитету:

родитељу, наставнику, официру, старијој особи, вођама. Адорно и сарадници сматрају, да

подређеност проистиче из неразвијености унутрашњег ауторитета. Исти аутори истичу

другу битну карактеристику ауторитарности: моћ и чврстину, дефинишући је као

пренаглашавање конвенционалних атрубута Ега. Психоаналитичари, указују да

инсистирање на снази и моћи говори о слабости Ега или о немогућности да се испуне

очекивани циљеви за неку културу.
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Везано за овај појам је и «комплекс моћи» који се огледа у навици, да се односи међу

људима посматрају кроз категорије јак-слаб, вођа-следбеник (Adorno et al., 1993). У овом делу

постоји повезаност студија Фрома и Адорна, који тврде да је тешко одредити који је од два

пола особи ближи. Истовремено, особа жели моћ али се и плаши да је преузме, па се радије

подчињава снажнијима у исто време презирући себе. Ова особина, подједнако је изражена и

код вођа и код следбеника, који задовољавају своју потребу за потчињавањем, која

имплицира наду, да ће идентификација са влашћу и подчињеној особи донети учешће у њој.

Адорно и сарадници описали су већи број посебних синдрома, како код особа са високим

тако и са ниским скоровима на Ф скали (Аdorno et all, 1950, Тодосијевић, 2008).

Међу особама са високим скоровима, описано је шест синдрома.

1) Синдром површинске огорчености – који се односи на особе које прихватају

стереотипије предрасуда прихваћене споља, као готове формуле у циљу рационализације

и психолошког превазилажења очигледне тешкоће у личном животу. То су особе из

популарне теорије о “жртвеном јарцу”.

2) “Конвенционални” синдром – особе које прихватају предрасуде “од споља” али као део

општег конформизма тј боље адаптације у групу.

3) Синдром ауторитарности – кључни резултат истраживања Адорна и сарадника – да би

се постигла “интернализација” друштвене контроле која више узима него што даје

појединцу, став појединца према ауторитету поприма ирационални облик. Појединац

постиже сопствено друштвено прилагођавање само уживајући у покорности и

потчињавању. У друштвеној средини овакав облик постаје садомазохистички облик

понашања, где садистичке као и мазохистичке тенденције налазе своје задовољење.

Образац за превођење задовољења у карактерне црте је специфично разрешење Едиповог

комплекса који ствара ауторитарни синдром. Део раније агресије је упијен и претворен у

мазохизам, док је други део преостао као садизам, који трага за одушком у правцу оних са

којима се појединац не идентификује нпр. спољашња група (члан спољашње групе

постаје замена за омраженог оца). Код овог типа ауторитарности, предрасуде играју

одговарајућу психолошку улогу.

4) Синдром побуњеника и психопате – је специфичан по побуни против ауторитета

родитеља, која води у ирационалну мржњу свих ауторитета, са јаким деструктивним

конотацијама. Са недовољно развијеним Супер Егом и агресијом као извором

задовољства, овај тип је кавгачија, грубијан, мучитељ за све који раде неки “прљави” и

неконвенционални посао.
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5) Особењак – одговара неприлагођеним људима, који нису успели да нађу баланс

између одрицања и задовољења, чији је читав унутрашњи живот дефинисан

ускраћењима која су им наметнута споља. Они су социјално изоловани “губитници” за

које су предрасуде јако важне као средство да се избегне акутна ментална болест

путем колективизације и изградње псеудореалности. Нарочито су склони идејама

завера.

6) Манипулативни тип – склон претераном реализму, све друге третира као објекте

који се обрађују, којима се манипулише. Трезвено интелигентни са потпуним

изостанком било каквог осећаја за друге људе – најнемилосрднији су од осталих

ауторитарних типова. Њихов организацијски начин гледања на ствари чини их

склоним тоталитарним решењима.

По резултатима и закључцима истраживачког рада Адорна и сарадника у популацијама се

најчешће јављају конвенционални и ауторитарни типови.

Међу особама са ниским скоровима, описано је пет синдрома.

1) Ригидни (ниско-рангирани) синдром – склони су стереотипијама као и високо

рангирани. Неумољив и присилни Супер-Егом нагиње их према тоталитарном

размишљању. Привид недостатка предрасуда потиче од “случајно” прихваћене

идеологије.

2) “Протестујићи” (ниско рангирани) синдром -  имају снажну интернализовану слику

оца, али су такође и против очевог ауторитера. Њихов снажни Супер-Его окреће их

против сопственог оца и свих спољашњих ауторитета. Склони су да компулзивно буду

на страни “жртава” из моралних разлога, али истовремено често немају довољно

психолошке снаге да се отворено одупру дискриминацији.

3) “Импулсивни” (ниско рангирани) синдром – имају релативно слаб Его и Супер-Его и

нестабилну политичку орјентацију. Али снага њиховог Ида, чини да се “симпатишу”

са свиме што им се чини да је потиснуто. Зато нису употребљиви за тоталитарне

идеологије.

4) “Нехајни” (ниско рангирани) синдром – динамичке црте су: развијени Супер-Его, Ид

сублимиран до “самилости” и неодлучни Его. Са жовотном филозофијом “живи и

пусти друге да живе”. Суштински неспремни и незаинтересовани да чине насиље ка

било коме. Особе које се никада и низашта неће прилагодити, ни подредити било којој

политичкој идеологији.
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5) Истински “либерал” – особа која је врло отворена у реаговању и мишљењу са снажним

осећајем слободе, аутономије и независности.  Ега који није слаб, али није ни

нарцисоидно “либидизован”, снажних моралних уверења и уравнотеженог Ида. Није

подложан на деловање политичких идеологија негативног предзнака (фашистичку

пропаганду итд), чак им се и супроставља.

Адорно сматра, да најважнији допринос формирању ауторитарне структуре личности

јесте однос родитељ-дете тј. начин подизања и васпитања деце. Карактеристике ауторитарне

личности настају као последица грубог, ригидног поступања са децом, тражења безусловне

послушности, наглашавањем дужности и обавеза, недовољне љубави и топлине у кући.

Очеви ауторитарних особа су описани као доминантни, мајке као склоне кажњавању, при

чему обоје захтевају строгу дисциплину и послушност путем манипулисања изразима

родитељске љубави, кажњавањем и претњама. Као последица таквог односа, код детета се

рађа несигурност, зависност и непријатељство, али и амбивалентност према родитељима.

Непријатељство се потискује и дете се идентификује са ауторитарним-родитељем. Страх од

сопствених лоших, непријатељских осећања, доводи до настанка ригидне, круте, затворене

личности, која избегава да мисли о себи и својим осећањима, стереотипно се понаша и мисли,

презирући све што је спонтано и необично. Оваква особа, научена да поштује ред, да слуша

ауторитет, да ставља дужности пре својих и туђих права, пример је човека који без поговорно

слуша наређења и извршава их без размишљања о евентуалним последицама – субмисивност

према онима “горе” и агресивност према онима “доле”.

Мало је истраживачких радова, који би се могли навести за проблем утицаја породичних

односа и васпитних поступака на ауторитарност. Већи број њих индиректно указује на

постојање тих веза. Позитивну корелацију између аутократских ставова о породици и

ауторитарности нашли су Левинсон и Huffman (Levinson, Huffman, 1955). Позитивну везу

између ускраћивања љубави као начина кажњавања деце од стране мајке и степена

ауторитарности мајке нашао је Харт (Hart, 1957). Ауторитарност код деце повезана је са

склоношћу родитеља ка кажњавању (Lyle, Levitt, 1955). Постоји висока позитивна повезаност

између конзерватизма (ауторитарности) и ауторитарног васпитања деце, описаног

димензијом попустљивост - строгост (Thomas, 1975). Студија о интергенерацијској

повезаности ауторитарних ставова, долази до сазнања да је ниво ауторитарности значајно

нижи код потомака него код родитеља, али не и да постоји корелација између ауторитарности

родитеља и ауторитарности деце. Закључак је објашњен већим уделом агенаса социјализације
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деце, па самим тим смањеним уделом деловања породице и родитеља (Bush, Gallagher,

Weiner, 1982).

Сматра се, да су ова истраживања више испитивала ауторитарност родитеља и њихове

методе васпитања деце, него утицај васпитних метода на развој ауторитарности код деце

или корелације ауторитарности родитеља и ауторитарности деце.

Поред недостатака релевантних истраживања, постоје додатни проблеми релевантни

за евалуацију хипотезе Адорна и сарадника о вези између породичних односа и

ауторитарности: а) употреба различитих операционалних дефиниција ауторитарности, од

дефинисања ауторитарности као црте личности до изједначавања ауторитарности са

конзервативном идеологијом, б) употреба различитих мера породичног функционисања и

васпитних поступака, базираних најчешће на ретроспекцији, в) културна специфичност

претпостављених релација (Тодосијевић, 2008). Културна специфичност претпостављених

релација проблематична је због културне универзалности синдрома особина које су

Адорно и сар. приписали ауторитарној личности. Тако описане личности су само део

популације која преферира ауторитарне ставове и идеологије, а проблем је и у

традиционалним васпитним поступцима родитеља различитих култура који могу створити

преференције и према ауторитарним режимима.

Једна од важних примедби и закључака о интелектуалној валидности налаза употребе

Ф-скале, по мишљењу Рота (Рот, 2002) и Рота и Хавелке (Рот, Хавелка, 1973) након

примене скале у Југославији су да: Ф-скала мери степен прихватања ставова и мишљења

карактеристичних за патријархалну средину, а не постојање и степен стабилних

карактеристика личности.

Слабљењем психоанализе, јављају се и друга тумачења основе ауторитарности.

Селзник и Штајнберг сматрају, да је основа ауторитарности когнитивна инсуфијенција и

недовољно образовање (Селзник, Штајнберг, према: Кецмановићу, 1999). Јака повезаност

ауторитарности са образовањем испитаника добијена је у истраживањима у нашој земљи

(Биро, 1994).

Данас, постоји више предпоставки о односу ауторитарности и социјалне средине:

динамика односа у породици уобличава ауторитарни карактер детета, ауторитарно

понашање је друштвена норма, ауторитарно понашање представља вид прилагођаваља

одређеној групи, ауторитарност је начин компензације осећаја личне некомпетентности,

ауторитарност као одговор на социјална-економска-политичка збивања у друштву.
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2.4. Хенри Мареј – потреба за покоравањем и поштовањем

Хенри Мареј проучавајући личност испољио је ретку комбинацију креативности и

руковођења, научног и литерарног приказивања и интересовања за људска бића. Није му

се свидело бихејвиористичко одбацивање интроспекције јер му је медицинско образовање

показало да човекови извештаји о сопственом унутрашњем искуству могу бити вредни

прилози информацијама добијених другим методама посматрања при изучавању личност

(Woodworth, 1971). За структуру своје теорије користи учења Фројда, Мек Дугала, Левина

али је значајно и његово познанство и аналитичко мишљење Јунга.

Мареј (Murray, 2002) структуру личности види кроз 44 потребе које прожимају свако

човеково дело (20 манифесних потреба, 8 латентних, 4 потребе унутрашњих стања, 12

генералних особина). За мотив послушности и покоравања, најинтересантније су потребе

за поштовањем или покоравањем и потреба за самопонижењем од манифестних, као и

потиснута потреба за самопонижењем односно пасивност и мазохизам од латентних

потреба. Потребе је груписао по међусобној повезаности и објаснио.

Према Мареју логична група потреба је: за покоравањем, поштовањем,

самопонижењем и њихове супротности: потреба за самосталношћу, доминацијом,

агресивношћу. Особа код које је изражена потреба за доминацијом и особа код које је

развијена потреба за покоравањем међусобно ће одлично сарађивати. Једна особа је

најчешће доминантна над онима испод ње, а покорна према ауторитетима изнад ње.

Интересантну потребу за покоравањем и поштовањем, Мареј објашњава дивљењем

ауторитету, који се сматра важним и супериорним, поштовањем истог са истакнутом

спремношћу препуштања ауторитету. Осећања и карактеристике ових особа су:

поштовање, дивљење, обожавање, покоравање, сугестибилност.

Најчешћи ауторитет коме се оваква особа диви је родитељ или нека моћна особа која

има потребу за доминацијом. Исказивање потребе за покоравањем праћено је телесним

манифестацијама: телесна наклоност, пажљиво слушање гледањем у очи уз дивљење. Ако

је ова потреба јачег интензитета од осталих потреба, она може прерасти у

идолопоклонство, следбеништво лику или делу ауторитета. У супротности са овом

потребом су све потребе које карактерише аутономност и независност.
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Мареј истиче, да у социјалном окружењу ова потреба је неопходна код свих државних

институција код којих се очекује покоравање (Murray, 1934). Карактеристичне тврдње као

израз ове потребе су: „Поштуј оца свога и матер своју“, „Прва дужност сваког грађанина

јесте, да себе види као службеника своје државе“, „Више уочавам добре него лоше

особине оних изнад мене“, „Радије прихватам савете, него што радим ствари на свој

начин“.

Прожимајућа потреби за покоравањем је потреба за самопонижењем - испољава се

спремношћу на пасивно потчињавање ауторитету, прихватању: личне инфериорности,

друштвене неправде, неоправдане критике ранијих мишљења и дела, релативизирања

личних вредности и резултата рада.

Сличан Марејевој потреби за самопонижењем је Мек Дугалов инстинкт

самопонижавања или потчињавања, који је урођен и као такав манифестује се у тренуцима

непријатности и стида, склањањем главе и погледа у страну уз опуштеност телесне

мускулатуре. Овај инстинкт је сличан горе објашњеној Марејевој потреби за

покоравањем, а може се рећи да је мешавина потребе за самопонижавањем и

покоравањем.

2.5. Послушност ауторитету – Стенли Милграм

Стенли Милграм (Milgram, 1990), бавио се мотивом послушности, теоријским и

емпиријским доказивањем. Својим експериментом доказао је, да је бит послушности у

томе да се човек више не сматра одговорним за своја дела. Одговорност преузима

ауторитет. Иако је послушност дуго времена сматрана за врлину, о чему говори и Хобсова

теорија, која указују да непослушност разара друштво и да је боље учинити неморално

дело које је наредио ауторитет, него раздрмати структуру друштва, а с обзиром да

учињено дело и не спада под одговорност учинитеља, већ наредбодавца. Тек злочини

Другог светског рата указују, да је потребно разматрати о мотиву послушности и потреби

да се индивидуално мора ставити изнад наређења ауторитета.

Милграмово истраживање показало је, да су они који су извршавали наређења

ауторитета реаговали и унутрашњим конфликтом између моралних норми и наређења,

што су манифестовали анксиозношћу, неодобравањем и протестом, али то их није

спречило да не испуне наређења. Чак и кад су показивали непослушност ауторитету,



70

својим негодовањем због наношења бола другој особи, извршиоци наредби су били

учтиви и помало понизни. Закључак експеримента и суштина Милграмове теорије је

подела одговорности. Ако извршилац има неког изнад себе, сву одговорност приписује

њему. Себе не сматра одговорним, иако он сам повређује другог, а не наредбодавац,

правдајући своје поступке тиме, да је поверени задатак обавио. Акценат је на

послушности а не на моралности. Не осећа се нелагодност због бола већ због не извршења

наређења. Чињеница, да је неко осећао бол тумачи се одговорношћу повређиваног јер сам

није испуњавао захтеве. Одговорност је усмерена и ка ауторитету, јер је наредио

понашање у случају нереакције, а извршилац је само слушао наредбе (Milgram, 1990).

Послушност произилази из диференцијације друштвене структуре. Не полази се од

предпоставке да смо исти јер неке особе од самог почетка имају виши статус (Evans,

1976). Милграм напомиње, да је за послушност важна хијерархијска структура. Људи нису

сами на свету, већ су организовани и делују унутар хијерархијски организованих група,

које омогућују човеку опстанак и решавање животних проблема. Процес еволуције код

човека је развио потенцијал за послушност, који је предуслов хијерархијске организације

(Milgram, 1990).

 Милграм не сматра да је послушност урођена, већ да код сваког појединца постоји

капацитет да се послушност испољи као еволуцијом испробан добар механизам опстанка.

Људи се прилагођавају реалности, правила понашања на неки начин одражавају та

прилагођавања. Ауторитет мора да постоји јер он обавља неку функцију. Једна

организована струпина људи може делотворније реализовати захтеве средине него група

без плана и усмерења (Evans, 1976).

За испољавање послушности, важно је и повољно друштвено уређење које послушност

вреднује и награђује (Milgram, 1990). Исти аутор, наводи услове послушности: породица

(први фактор, која намеће јасну хијерархијску структуру ауторитета, прихватање

моралних норми је усађивање послушности која остаје доследни елемент свих каснијих

одредница понашања), институционално окружење (дете из породице наставља развојни

пут кроз образовање, војску, радне организације), награде (битни услов послушности,

«највећа награда следује најпослушнијем»), непосредни предходни услови (услови који

настају у ситуацији у којој се дешава послушност, опажање ауторитета, улазак особе у

систем ауторитета (наредба официра војнику има значење), координација наредбе са

функцијом ауторитета). Најбитнија карактеристика ауторитарне личности јесте

покоравање ауторитету и показивање већег степена послушности. Може се рећи да је
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послушан човек најчешће ауторитаран, односно, да је ауторитаран човек увек и послушан.

Тешко је претпоставити, да су послушни увек и ауторитарни. Оно што битно разликује,

послушне-ауторитарне, од оних који јесу послушни али за које не бисмо могли рећи да су

и ауторитарни, јесте осећај непријатности који је последица увида свести о погрешном

поступку према другом човеку. У том моменту њима преовлађују механизми који њихову

савест потискују и надвладавају и дозвољавају човеку да се понаша по наређењу вишег а

не по својој савести и моралу.

Новије теорије (Goldhagen, Brannigan, 1998) критикују Милграмову теорију са аспекта

једне од карактеристика ауторитарне личности – антисемитизма. Аутори сматрају да је

немогуће објаснити страхоте холокауста само општом генерализацијом «да су сви

слушали ауторитета», по њима у основи злочина је антисемитизам. Односно, да је

немачко друштво било затровано мржњом према Јеврејима и пре почетка рата. Тако у

основи холокауста није страх од казне, ни конформирање, ни слушање ауторитета, већ

раније постојећи став, да су Јевреји нижа бића и због тога их треба истребити. Већина

немачких војника пре рата су били добри домаћини, њихово преображење у починитеље

ратних злочина је забрињавајуће, па је зато потребно посебно испитати проблем

послушности ауторитету. Посматрано из угла Колбергове теорије, непослушни појединци

су на вишем новоу моралног развоја (постконвенционалном) од послушних, што показује

да они моралност посматрају као аутономни чин. У Милграмовом експерименту исти

испитаници су реаговали са различитих нивоа моралности у зависности од личне

ситуације, што потврђује мишљења критичара Колбергове теорије, да особа може

деловати са различитих нивоа моралности без обзира на постигнути степен моралности

(Капор-Стануловић, 1988). Тиме се долази до закључка, да ће особа у зависности у каквој

се ситуацији налази послушати наређење, а да неће реаговати у складу са својим

моралним принципима. Хирше закључује да је забрињавајућа чињеница, да било који

човек или нација може под појединим културним, психолошким, политичким

околностима уништавати људске животе (Hirsch према: Кецмановић, 1999).



72

2.6. Ауторитарна структура карактера – Абрахам Маслов

Маслов (Maslow, 1943. према: Бојановић, 1995), под ауторитарном структуром

подразумева повезан систем особина у коме централно место заузима поглед на свет.

Суштина животне филозофије ауторитарне особе је опажање света као опасног и претећег

места, где велике зверке „прождиру“ мале. Она је несигурна и живи у психолошкој џунгли

у којој се сваки појединац бори против свих других, јер је то једини начин да опстане.

Људе посматра као себичне, зле или глупе, па их због тога презире или их се плаши. У

једном оваквом свету, сигурност појединца лежи у његовој снази, а његова снага

првенствено у моћи доминирања. Ако није довољно јак, једина алтернатива је да нађе

моћног заштитника.

Поред животне филозофије, Маслов наводи и низ особина ауторитарне особе:

2. Склоност ка хијерархији - ауторитарна особа друге људе посматра као ривале, који су

или супериорни или инфериорни. Ако их доживљава супериорнима онда их се боји,

удвара им се и диви, ако их доживљава инфериорнима онда их понижава, презире и

подређује себи.

3. Генерализација супериорности - с обзиром, да друге особе процењује сврставањем у

две категорије и то супериорне и инфериорне, ауторитарне особе показују склоност

генерализацији. Ако су неку особу процениле супериорном, она је за њих супериорна

у свему без обзира на реалност.

4. Тежња ка моћи - ауторитарну особу одликује тежња за моћи, за спољашњим

престижом и статусом јер су то једини механизми преживљавања у непријатељском и

опасном свету. Жели моћ над другим људима и остварење властитих циљева на груб,

себични и садистички начин. Маслов, потребу за моћи ауторитарних особа објашњава

блокадом основних психолошких потреба за сигурношћу, припадањем и љубављу.

Особа не жели моћ саму по себи, већ у циљу задовољења осујећених потреба.

5. Непријатељство, мржња, предрасуде - су прве асоцијације размишљања о ауторитарној

особи. Непријатељство према некој групи, најчешће оној која се не понаша

конвенционално. Из корпуса непријатељства, развија се мржња према групи и

појединцима у групи о којима се има низ негативних предрасуда.



73

6. Суђење према спољашњим критеријумима - друге особе ауторитарна особа процењује

на основу неких критеријума моћи: поседовања великих свота новца, припадности

познатој породици, имања високо вреднованих титула, моћи управљања другим

људима, припадности владајућој странци. На основу ових спољашњих критеријума,

особа је процењена или као инфериорна или супериорна. Ако процењивана особа има

могућност да повређује, онда се она опажа супериорном.

7. Једна или више скала вредности - ауторитарна особа има склоности, да користи само

једну скалу вредности и то димензију супериоран-инфериоран. Позиција на тој скали

вредности, заузима се искључиво постизањем високих материјалних вредности.

Поштовање, завређују само особе остварених високих материјалних вредности. Остале

су инфериорне и ,,невидљиве,,.

8. Поистовећење доброте са слабошћу - с обзиром, да свет који их окружује доживљавају

као својеврсну џунглу, у којој само снажни и велики владају, односно прождиру мале

и немоћне, и с обзиром, да људе вреднују кроз постигнуте материјалне вредности

(новац, моћ …) свака асоцијација на доброту, нежност, емотивност, дарежљивост је

асоцијација немоћи и инфериорности. Док се себичност, бахатост и бруталност

повезуја са снагом, чврстином и моћи.

9. Склоност ка коришћењу људи - с обзиром, да људе категорише у супериорне и

инфериорне, првима се диви а друге омаловажава, ауторитарна особа има потребу, да

људе користи као инструмент (оруђе) доласка до властитих циљева. Доласком до

остварења властитих циљева, ауторитарна особа користи друге по њеним спољним

критеријумима инфериорне особе, што се поклапа са њеном животном филозофијом

,,или ћеш убити или ћеш бити убијем,,.

10. Садомазохистичка тежња - Маслов верује, да су садистичке и мазохистичке

тенденције, део исте тежње и да само ситуација у којој се особа налази, одређује која

ће тежња бити доминантнија. Ако је појединац на вишој хијерархијској позицији има

моћ и могућност испољавања окрутности - садизма, док подређена ситуација

поспешује мазохизам.

11. (Не)могућност задовољења потреба – Маслов сматра, да ауторитарне особе не могу у

потпуности задовољити своје потребе. Ометач задовољења психолошких потреба је

јака потреба за моћи тј. моћи над свима. Али и кад би се моћ над свима и постигла,

ауторитарна особа не би била способна да верује било коме, јер не би имала пријатеља

и осећала би велико незадовољство због мржње потчињених.
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12. Осећање кривице и конфликти – радећи у пракси, Маслов је открио, да ауторитарну

особу у односу на друге, карактерише већи осећај кривице и израженији

интрапсихички конфликти, што су темељи непријатељских осећања и импулсивности.

Маслов наводи и одлике: идеал војника и амбивалентан однос према смрти, постизање

псеудосигурности кроз компулзивну рутину, ред и дисциплину, понижавање других у

циљу истицања личног статуса, тежња за избегавањем одговорности за властиту судбину,

тежња за одрицањем независности у корист снажног заштитништва, противљење

образовању инфериорних особа, понор између мушкарца и жене.

2.7. Нека истраживања ауторитарности у нашој војној средини

2.7.1. Ауторитарност и самопоштовање код студената Војне академије
у Београду

Резултати емпиријског истраживања, сепарат ,,Ауторитарност и самопоштовање код

студената Војне академије у Београду,, (Петровић, 2003) једини су од података ,,отворене

истраживачке грађе,,.

Испитиван је однос између ауторитарности и самопоштовања, као један од ретко

емпиријски испитиваних односа, у односу на бројност истраживачких радова сваког

феномена понаособ.

Аутор полази од Адорновог концепта ауторитарности коју мери петостепеном

ревидираном Ф скалом од 29 тврдњи (Рот и Хавелка, 1973) којој су додате још две нове

тврдње из скраћене скале ауторитарности Д. Попадића. Укупни скор је мера ауторитарности

испитаника. Унутрашња хомогеност (релијабилност) скале рачуната је преко алфа

коефицијента и износи 0,79. Самопоштовање је дефинисано преко Розенбергове скале

глобалног самопоштовања (10 тврдњи) и Безиновићеве скале глобалне некомпетентности (10

тврдњи). Збир скорова са скала је мера самопоштовања. Поузданост овако дефинисане скале

самопоштовања је 0,89.

Узорак истраживања су студенти Војне академије (прве године - 119, четврте године - 67

и пете године – 71) укупно њих 257 мушког пола. Такође, резултати емпиријског

истраживања са студентима Војне академије, упоређују са са резултатима студената

цивилних факултета различитих профила (Филозофског, Филолошког, Учитељског,

Економског и Правног).
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Једна од идеја за емпиријско истраживање ауторитарности на узорку студената Војне

академије је став, да се појава ауторитарности доводи у везу са породичним, али и социо-

културним окружењем. Војна институција по својим карактеристикама је високо

разрађени систем хијерархије легитимних ауторитета у коме је моћ вертикално

распоређена. Специфичност је одржавање високе координације рада организацијских

целина и јединица што омогућава брзо и ефикасно деловање свих снага.

Основно питање ауторовог емпиријског истраживања је: “Шта се дешава са извесним

аспектима личности учесника у оваквим интеракцијама?”. Допринос рада је расветљавање

односа између ауторитарности и самопоштовања у специфичном контексту, социо-

културном окружењу и условима живота и рада у војној институцији.

Аутор је на узорку студената Војне академије сагледао однос између ауторитарности и

самопоштовања, а наше емпиријско истраживање се бави односом ауторитарности и

субјективних и објективних елемената успешности (где кроз субјективне елементе

успешности меримо самопроцену успешности, односа са потчињенима и подређенима,

који зависи и од доживљаја себе и окружења), приказаћемо основне резултате и закључке.

Студенти Војне академије показују висок степен ауторитарности али истовремено и

јако висок ниво самопоштовања. Резултатом т-теста, аутор је дошао до закључка да

студенти Војне академије показују значајно виши степен ауторитарности (р=0,001) али и

нешто виши ниво самопоштовања (р=0,005). Повишена ауторитарност студената Војне

академије у односу на студенте осталих факутета се не може објаснити тиме да услови

студирања на Војној академији индукују ауторитарност код студената (што показује

резултат ауторитарност студената прве и четврте године), већ се може објаснити

схватањима о социо-културним изворима ауторитарности. С обзиром, да студенти Војне

академије у односу на остале студенте из узорка потичу из породица са нижим социо-

економским статусом и нижим образовањем, може се предпоставити да је код ових

студената утицај традиционалних патријархалних норми, схватање и вредности био

израженији током њихове социјализације. Високо слагање са знатним бројем тврдњи из

Ф-скале, можда више говори о уверењима (предрасудама) карактеристичним за мању и

патријархалну средину из које су испитаници дошли на школовање, него на постојање

трајних особина личности које чине ауторитарну структуру.

Резултати т-теста показују да се студенти прве и четврте године Војне академије

статистички значајно разликују (р=0,048) по степену ауторитарности тј. студенти прве

године ауторитарнији су од студената четврте године. Резултати показују, да се степен
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ауторитарности смањује са годинама студирања. Упркос смањењу ауторитарности, која је

и даље виша код студената Војне академије у односу на студенте цивилних факултета, не

може се са сигурношћу рећи да услови студирања у Војној академији смањују израженост

ауторитарности, јер не знамо степен ауторитарности студената четврте године кад су били

студенти прве године, а у прилог закључку нам иде сличност студената прве и четврте

године по социо-економским карактеристикама породица порекла. Можемо закључити да

услови школовања у Војној академији, не утичу на повећање ауторитарности студената.

Разлог смањења ауторитарности, може се наћи у односу претпостављених према

студентима прве и четврте године. На вишим годинама студирања, студенти постају

зрелији, са пуно стечених војних знања, па су по компетентности ближи својим

непосредним старешинама млађих чинова (потпоручника, поручника). Самим тим захтеви

за дисциплином су блажи, студенти су се већ кроз школовање прилагодили војничком

животу и раду и војнички распоред живота постао је део њихових (личних) животних

навика, с једне стране, с друге сами студенти имају осећај већег утицаја и права у војном

систему. Аутор предпоставља, да током студирања које је условило и промену примарне

породичне средине, долази и до разбијања ригидних когнитивних схема, повећања

толеранције на неодређеност, прихватање могућности постојања већег броја решења и

развијања флексибилнијег когнитивног стила.

Војна академија по својим карактеристикама може се сврстати у ауторитарну

установу, па је логично и очекивано, да су студенти са вишим степеном ауторитарности

уједно изразили и виши степен задовољства односима и целокупним системом

школовања. Постоји позитивна корелација између ауторитарности и задовољства

студијама (р=+0,165). Изражавањем ауторитарности на институционални начин (не

противљења наређењима, извршавање наређења без поговора, послушност и извршавање

свега што се затражи) води не само већем признавању ,,од стране других,, већ и већем

задовољству собом, услед похвале за добро владање и доказивања своје личности у

професионалном смислу.

Величина места рођења негативно корелира са степеном ауторитарности (р= -0,136,

р=0,001), овај податак иде у прилог о социо културним коренима ауторитарности, утицају

традиционалних система вредности и моралним нормама чије је поштовање наглашеније у

мањим срединама.
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Аутор је упоређујући групе студената који су завршили Војну гимназију и друге

гимназије или средње школе у цивилству дошао и до закључка да:

- ауторитарни услови студирања, не утичу на повећање ауторитарности (аутор

објашњава: с обзиром да су по социо-економским карактеристикама обе групе студената

прилично ујендачене, може се претпоставити да поштовање ланца команди, односа

субординације  и прописаних правила и војничких вредности не подразумева нужно

њихову интернализацију. Аутор наводи да се прихватање војних захтева од стране

студената, може објаснити једним делом усаглашавањем са профилом и вредносним

системом личности, другим као функционално прихватање (у циљу похвале, награђивања

и даљег напредовања).

- студенти који су одлуку о одабиру војне професије донели на основу личних

афинитета, показују израженију ауторитарност и самопоштовање од студената који су се

за овај позив одлучили из других разлога (т-тест, р=0,013). Такође, ови студенти се

статистиски значајно разликују од осталих студената и по прихватању услова студирања и

задовољству студирањем (т-тест, прихватање р=0,00, задовољство р=0,00). Статистички

значајна разлика у самопоштовању две групе студената није пронађена. Аутор објашњава,

да су професију ауторитарног типа одабрали студенти повишене ауторитарности, па је и

степен лаког прихватања и прилагођавања условима школовања (ограничености

испуњавања личних потреба) и задовољства школовања код ових студената већи.

Студенти који су војну професију одабрали из других разлога, теже се прилагођавају и

мање су задовољни условима школовања.

- студенти четврте године који су Војну академију уписали из личних разлога (за које

се претрпоставља постојање блажег облика ауторитарне структуре), упркос тенденцији

снижавања ауторитарности и задовољства студијама током школовања, показују значајно

више скорове на ауторитарности (т-тест, р=0,015) и задовољству студијама (т-тест,

р=0,015)  у односу на колеге који су се за студирање Војне академије одлучили из других

разлога. Аутор ову ситуацију објашњава: пошто се разликама у интензитету

ауторитарности између поређених група студената не могу најадекватније објаснити

добијени резултати (разлике постоје и када се контролише ауторитарност) може се

претпоставити, да су повишени скоровина на Ф-скали код студената који су одлуку о

уписивању Војне академије донели на основу личних афинитета, више израз њихових

личних карактеристика и уверења, него схватања средине. Може се претпоставити, да су

ови студенти потпуније усвојили (интернализовали) друштвена схватања и принципе
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понашања карактеристичне за средину у којој су одрасли (који су затим постали њихове

трајне, стабилне карактеристике) и да је управо ово разлог јављања афинитета према

установама ауторитарног типа. Ако су њихови повишени скорови на Ф-скали (пошто су више

изрази њихових личних карактеристика) у чврстој вези са ауторитарним понашањем и

реализацијом ауторитараних вредности, пријемчивошћу студената за односе базиране на

принципу моћи и ауторитета, могли би се објаснити због чега су ти студенти задовољнији

школовањем, али и адаптиранији на услове школовања. Испољавањем својих ауторитарних

склоности на интернализован, друштвено прихватљив начин, они су у извесном смислу

успели да се докажу на професионалном плану, али и потврде као личност. Услови студирања

и односи субординације их вероватно значајно не фрустрирају, јер се уклапају у њихово

ауторитарно виђење реалности. Инсистирање на послушности, реду и поштовању правила,

без чега војна институција не би могла да функционише, вероватно се поклапа са њиховим

личним уверењима о томе како треба водити и организовати свој живот, па их постојеће

стање на академији услед свега овога у много мањој мери фрустрира и успуњава

незадовољством.

- студенти који су задовољнији школовањем у Војној академији, показују виши ниво

ауторитарности и самопоштовања, бољу адаптираност условима школовања од својих мање

задовољних колега. Самопоштовање мање задовољних колега је на високом нивоу, што

указује да је задовољство важна, али не и пресудна детерминанта за самопоштовање.

Повишен ниво ауторитарности и израженије прихватање услова школовања код

задовољнијих студената, може се тумачити тиме да су управо ови студенти склонији

ауторитарним односима у глобалу (ауторитарност је код њих израженија), тако да их

постојећи систем хијерархије моћи и утицаја у Војној академији као и релативно

рестриктивно окружење, не ометају у задовољењу њихових основних потреба.

2.7.2. Карактеристике појединца као чиниоци
вредности припадника Војске Србије

Резултати емпиријског истраживања “Карактеристике појединца као чиниоци система

вредности припадника Војске Србије” за потребе израде докторске дисертације мр Драгане

Аларгић, део су ,,отворене истраживачке грађе”.

Основни налази истраживања ауторке могу помоћи у разумевању резултата истраживања

овог рада, а пре свега налази о степену преференције појединих вредности (место породице,
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професије, послушности на вредносној скали испитаника), повезаности одређених вредности

(породица, професија, послушност) са појединим демографским и социо/економским

карактеристикама испитаника (године старости, место одрастања, радни стаж у војсци),

повезаност особина личности (ауторитарност) са појединачним манифестним вредностима.

Ауторка, истиче да је у будућности потребно више пажње поклонити истраживању

улоге коју играју фактори личности у развоју вредности, доживљају значења у животу, те

проучавању начина на који људи проактивно доприносе усвајању личних и друштвених

вредности које чине суштинске компоненте њихових личности. Познато је да друштвено-

историјске околности у значајној мери обликују психичке процесе, схватања, функције и

личност у целини. У оквиру значајних друштвено-историјских детерминанти које су

психолошки обликовале свет и карактер наших људи, издваја оне које су трајније природе

и које представљају “историјско памћење”, као и оне новије или садашње које делују као

актуелна друштвено-политичка реалност. Две последње деценије, које су Србију довеле у

центар светске пажње, такође су донеле бројне промене релевантне за психичко

функционисање људи на овим просторима. Те промене су како унутрашње (везане за

распад бивше државе, ратове, санкције, транзицију и сл), тако и спољашње (економске

санкције, изолација, бомбардовање, негативни стереотипи о Србима, оптужбе). Какав је и

колики утицај тих новијих историјских и друштвено-политичких детеринанти на лични и

друштвени идентитет, самоопажање, вредности, мотивацију, личност у целини, питања су

која се често постављају у стручним и научним круговима. У скопу процеса глобализације

у свету и општих друштвених промена у нашој земљи, одвија се и трансформација Војске

Србије, која би требала у новим околностима да добије другачији стратегијски задатак,

који између осталог подразумева и укључење у међународне војне савезе и организације.

Може се сматрати да се реформа војске не може успешно реализовати без промене

система вредности њених припадника. Транзициони процеси у држави, а нарочито

реформа војске која се одвија веома дубоко и интензивно, несумљиво имају значајан

утицај на однос припадника војске према основним друштвеним и војним вредностима,

као и на ставове о појединим аспектима функционисања војске у таквим условима.

Сходно томе, истраживање вредности професионалних припадника војске неопходно је

посматрати у контексту реформе војске и транзиције државе.

Поред испитивања општег система вредности и посебних вредности везаних за војни

систем и актуелне реформе у друштву и војсци, ауторка испитује и карактеристике

појединца које се могу посматрати као могући чиниоци система вредности, као што су:
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особине личности (интроверзија-екстраверзија, неуротицизам, психотицизам,

ауторитарност (заједничка тачка са овим радом), конформизам, конзерватизам,

самопоимање или доживљај себе) и социо-демографске карактеристике (професионални

статус у војсци, године старости, образовање, националност, религиозност, брачно стање,

место одрастања). Ауторитарност као вредност (у Рокичевом смислу) и црта личности

(Ајзенкова теорија црта или особина).

С обзиром на општи концепт овог истраживања и постављене хипотезе, ауторка

издваја две групе варијабли – независне (особине личности, социодемографске

карактеристике) и зависне (систем вредности), које су у статистичкој обради података

подвргнуте факторској анализи и корелационим укрштањима.

Основни налази истраживања ауторке који нам могу помоћи у разумевању резултата

нашег истраживања су:

- Слика о степену преференције појединих вредности – у узорку испитаника

доминирају социјалне вредности, које су припадници војске у највећем степену

прихватили и сврстали у 10 најпожељнијих вредности а то су: породица, правда, част,

самопоштовање, безбедност земље, образовање, људска права, одговорност, срећа и

економски напредак државе. Иако се, у целини посматрано, може рећи да су све

испитиване вредности високо прихваћене, такође се може запазити да су најмање од свих

прихваћене оне вредности које описују конформистичку и авантуристичку оријентацију.

На дну ове скале рангова налазе се вредности као што су: вера у Бога, послушност,

демократски друштвени поредак, уметничко стваралаштво и узбудљив живот, али се

и њихове аритметичке средине налазе изнад просека. Вредности професионалних

припадника војске групишу се у три нивоа. Уочљиво је да доминирају социјалне

вредности, какве су: породица, правда, безбедност земље, људска права, иза којих следе

неке моралне вредности као што су: част и самопоштовање, или личне вредности, међу

којима највећи степен преференције има образовање. На самом врху по степену

прихваћености издвајају се изразито наглашене социјалне вредности – породица и

правда, за које се може рећи да чине традиционални облик вредности у свим културама и

темељ опстанка сваког друштва. Као што је већ истакнуто, најнижи степен прихваћености

међу нашим испитаницима имају вредности: вера у Бога, послушност, демократски

друштвени поредак, уметничко стваралаштво, узбудљив живот и улагање напора.

Може се рећи, да су то неке опште вредности које нису тесно повезане са војном

професијом, тако да им припадници војске придају најмањи значај. Највећи степен



81

слагања међу испитаницима постоји по вредностима породица и образовање. Са друге стране,

испитаници се међусобно најмање слажу у погледу процене вера у Бога, послушност,

демократски друштвени поредак, уметничко стваралаштво и узбудљив живот. Највишу оцену

испитаници су доделили чак за 20 манифесних варијабли (од укупно 31), при чему највећу

процентуалну заступљеност имају следеће манифестне варијабле: породица (95,6%), правда

(95,5%) и задовољство послом (94%).

Ауторка, констатује да су социјалне вредности, као што су: породица, правда,

самопоштовање, част, образовање и безбедност земље, оне вредности које су најчешће

оцењене не само највишом оценом, него и од стране највећег броја испитаника. Насупрот

томе, узбудљив живот, патриотизам, уметничко стваралаштво и демоктратија су вредности

које су најчешће оцењиване са најнижом оценом. На самом врху по степену прихваћености

налазе се вредности као што су породица, правда, безбедност земље, економски напредак

државе и људска права, као изразито наглашене социјалне вредности, које чине темељ сваког

друштва. На дну скале рангова налазе се вредности као што су: вера у Бога, послушност,

демократски друштвени поредак, уметничко стваралаштво и узбудљив живот.

- У зависности од година старости, поред патриотизма, значајне разлике у погледу

година старости су се испољиле и код следећих манифестних вредности: удобан живот, вера

у Бога, послушност, демократија, успех у животу, узбудљив живот и срећа. Млађи

испитаници већи значај придају вредностима које се односе на удобан живот, веру у Бога,

послушност, успех у животу, узбудљив живот и срећу. Насупрот томе, истицање демократије

и патриотизма као вредности је значајније код старијих испитаника. Овакав налаз, да млађи

испитаници више преферирају послушност и веру у Бога, а старији демократију је донекле

неочекиван. Аутор сматра, да је логично очекивати да млађи испитаници преферирају

узбудљив живот, успех у животу и срећу, али није очекивао да истичу послушност и веру у

Бога као значајне вредности. Резултат објашњава неком врстом ретрадиционализације код

млађих припадника војске, па тако и демократију виде као мање значајну вредност у односу

на старије испитанике. У новијим истраживањима вредности код нас (Кузмановић, 2010,

Пантић, 2005, према: Аларгић, 2013) утврђено је да се млађи испитаници враћају

традиционалним вредностима као што су религија, послушност и патриотизам, док

истовремено преферирају и неке модерне вредности као што су успех у животу, узбудљив

живот, које су у складу са либералним и тржишним тенденцијама у друштву. Ово би се могло

тумачити као дуализам код млађих категорија испитаника, где су истовремено присутне и

неке традиционалне , али и неке модерне вредности.



82

- Место одрастања испитаника има значаја за процену вредности. Значајне

разлике су се испољиле код вредности: вера у Бога, послушност и економски напредак

земље. Испитаници који су одрасли на селу до 15. године живота, већи значај придају

вери у Бога и послушности, док испитаници из малих градова и Београда већи значај

придају економском напретку земље. Разумљиво је да се у патријархалној средини где се

више цени послушност и вера у Бога ове вредности постицане у васпитавању тако да се

сада истичу као значајне код оних који су одрасли у таквим срединама. Насупрот томе у

већим градовима и Београду подстицан је економски напредак земље као значајна

вредност у коме су испитаници који су одрасли у тим срединама видели значај и за свој

лични развој и просперитет.

- Дужина стажа испитаника - уочавају се значајне разлике у погледу процене

следећих манифестних вредности: образовање, безбедност земље, вера у Бога, породица,

послушност, демократија, успех у животу, узбудљив живот и задовољство послом.

Испитаници са радним стажом до 5 година већи значај придају вредностима као што су

образовање, вера у Бога, породица, послушност, али и успех у животу, узбудљивом

животу и задовољству послом. Насупрот њима испитаници са дужим радним стажом у

војсци, нарочито они са стажом преко 25 година већи значај придају демократији.

Узимајући у обзир да су испитаници са стажом до 5 година, они из млађе узрасне

категорије онда и овај налаз показује извесну ретрадиционализацију, али и прихватање

модерних вредности.

- Добијене корелације испитиваних особина личности са појединачним

манифестним вредностима су у већини случајева ниске, али да поједине особине

личности ипак показују значајну корелацију са појединим вредностима. Највећи степен

повезаности са одговарајућим вредностима су показале особине: психотицизам,

неуротицизам, глобална компетентност, екстраверзија, ауторитарност и конформизам.

Постоји негативна повезаност између психотицизма и неуротицизма са једне стране и

посвећености послу и послушности с друге. Особине личности као што су искреност,

екстраверзија, ауторитарност и конформизам су позитивно повезане са вредностима

као што је посвећеност послу. Повезаност између религиозности и традиционализма са

особинама личности као што су: ауторитарност, конзервативност, конформизам,

екстравертност, социјалност (дају социјално пожељне одговоре и мотивисани су да се

прилагоде) и обрнута са екстерналношћу, у том смислу да већи степен изражености свих

особина сем екстерналности имплицира већи степен традиционалних вредносних
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оријентација и обрнуто. Односно, особе које су више ауторитарне, конзервативне,

конформисте, екстраверти, социјалне, социјалне-поверљиве-прилагодљиве и које

имају унутрашњи локус контроле, већи значај придају религиозним и

традиционалним вредностима. Насупрот томе особе које нису ауторитарне,

конзервативне, конформиране, које су више интровертне, мање социјалне и имају спољни

локус контроле, мање цене религиозност и традиционалне вредности.

Приказани делови радова који су у сагласју са проблемом овог рада на узорку кадета

Војне академије и запослених у Министарству одбране и Војсци Србије свих статусних

категорија, употпуњавају сазнања о испитаницима у војном систему.

Наиме, резултати потврђују да су припадници војне професије најчешће из

патријархалних средина у којима се негују и високо вреднују традиционалне вредности:

породица, безбедност земље, образовање, срећа, професија, успешност, ауторитарност,

послушност. Резултати ових истраживања која се понављају и као резултат овог рада су:

да је ауторитарност и послушност израженија у категорији млађих испитаника, да се

степен ауторитарности смањује са повећањем времена проведеног у војном систему, да су

ауторитарност и  послушност последица деловања захтева порекла из патријархалних

средина и породичног васпитања као и тренутних захтева дужности које испитаник

обавља у војном систему. Такође, и резултат да су особине личности као што су

искреност, екстраверзија, ауторитарност, комформизам повезане са посвећеношћу послу.
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3. ПОРОДИЦА,
ЕМОТИВНИ КВАЛИТЕТ ПАРТНЕРСКИХ РЕЛАЦИЈА
И УСПЕХ У ПРОФЕСИЈИ

Актуелни партнерски однос (брачни, ванбрачни, емотивна веза) треба да је ослонац, да

пружа подршку и разумевање за специфичност официрског позива. Претпостављамо, да је

функционалност партнерске везе у тесној вези са успешношћу у војној професији, али и са

породицом порекла. У актуелном партнерском односу, највећу важност за успешност у

војној професији има квалитет односа емотивних партнера, који поред својих

специфичности садржи и део који сваки партнер уноси у сваку емотивну везу, а то је део

који је формиран и научен у породици (структура личности, индивидуалност, систем

вредности, очекивања и уверења у вези партнерског односа, модели понашања: вербалног

и невербалног, комуникационе вештине, увиђање и начини решавања криза и проблема).

3.1. Деловање примарне породице
на емотивни квалитет партнерских релација

Доживљај партнерског квалитета једног или оба партнера прожет је утисцима и

емоцијама из различитих сегмената заједништва: интимности партнера, окружења које

делује на партнерски однос, свих догађаја које доживљају партнери. Партнерски квалитет

делује на стабилност везе, на телесно и психичко здравље партнера и може се дефинисати

на више начина. Најопштија дефиниција је, да је партнерски квалитет опште задовољство

везом, међусобно уважавање и прихватање емотивних партнера и процена квалитета

партнерског односа (Обрадовић, Чудина-Обрадовић, 1998).

Старија размишљања о партнерском квалитету сводила су се на задовољство

емотивних партнера у партнерској вези. Партнерски квалитет објашњавао се кроз појмове

срећа у вези, задовољство, ужитак (Hawkins, 1968). Истраживања седамдесетих година

показала су, да се квалитет емотивног односа може тако сагледати, али да тај приступ има

недостатке.
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Спаниер (Spanier, 1976) сматра, да се квалитет партнерске везе, који се базира на срећи

и задовољству, допуњује међусобним прилагођавањем емотивних партнера. Такво

схватање, покренуло је истраживања партнерског квалитета, у циљу утврђивања чинилаца

партнерског квалитета и деловања емотивно партнерског квалитета на стабилност и друге

процесе у партнерској вези. Спаниерово гледиште партнерског квалитета, наишло је на

критике и ново дефинисање, које је увело нов аспект гледања на партнерски квалитет са

средиштем на опажање, односно процени партнера.

Мишљење многих аутора (Glenn, 1990; Norton, 1983; Trost, 1985) је, да је партнерски

квалитет вишедимензионални појам, у којем је прилагођавање емотивних партнера само

једна основна димензија или предуслов за партнерски однос. Партнерски квалитет је

шири појам, који поред прилагођавања партнера укључује и срећу и задовољство. Овакво

размишљање покренуло је истраживања у којима су емотивни партнери процењивали

задовољство партнерским односима по различитим димензијама.

Теорија о партнерском квалитету нема довољно. Истраживања на ту тему углавном су

имала за циљ прикупљање података о проблему (утврђивања што реалнијег стања) и

коришћење истих података у психотерапеутске сврхе. Ипак, постоје озбиљни теоријски

покушаји, да се објасни и разуме партнерски квалитет. Фурман (Furman, 1984) и Келам

(Kellam, 1986) сматрају, да би теорија објаснила све суптилне процесе који предстваљају

партнерски квалитет, мора да испуни три критеријума: да садржи велики број варијабли

којима би се исцрпно објаснио партнерски квалитет, да обухвати различите дистанце

посматрања на проблем партнерског квалитета (почев од специфичних односа између

партнера до партнерског односа и система вредности друштвене средине), дају увид и

објашњење промена у партнерском односу након протока времена и специфичних

догађаја.

Кад се ови критетиријуми примене на постојеће теорије о квалитету партнерског

односа, не може се наћи једна свеобухватна теорија. Теорије, које донекле задовољавају

критеријуме и чије ћемо принципе користити у сагледавању важности емотивно

партнерског односа на успешност у војној професији су: теорија социјалне размене,

бихејвиористичка теорија, теорија привржености, теорија брачне и породичне кризе,

модел трајна рањивост – стрес – прилагођавање.

Теорија социјалне размене - најпознатија од наведених теорија (Levinger, 1976) која је

утемељена на поставкама теорије међузависности (Thibaut, Kelley, 1959). Партнерски

квалитет одређују три чиниоца: приврженост или привлачност међу партнерима, препреке
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прекиду партнерског односа и изванбрачна или алтернативна привлачења. Партнерски

квалитет је резултат снага ових чинилаца. Задовољство партнерским односом могуће је

проценити ако знамо какву корист има партнер од везе и каква су његова очекивања.

Према овој теорији међуљудске везе утемељене су на процесу социјалне размене добитака

и губитака. Предност ове теорије је што једина разликује партнерски квалитет од

партнерске стабилности. Луис и Спаниер (Lewis&Spanier 1979, 1982, према: Чудина-

Обрадовић и Обрадовић, 2006) су урадили типологију размене у партнерском односу.

Партнерско задовољство и стабилност поставили су као ортогоналне димензије

партнерског исхода и добили четири квадранта који се објашњавају терминима социјалне

размене. Партнерски однос је лош и стабилан ако је привлачност партнера ниска, а

препреке за распад партнерства велике. Партнерски однос је добар и нестабилан, ако је

привлачност одговарајућа, препрека мала, а алтернативе изван партнерског односа врло

привлачне. Партнерска релација може бити добра и стабилна, као и лоша и нестабилна.

Такође, теорија предпоставља да се партнерски квалитет мења током година и различитим

партнерским раздобљима. У почетку, кад се однос развија квалитет је висок, потом

наступа плато или стагнација, па ако се не десе неки специфични спољни догађаји,

партнерски односи се погоршавају и партнерски квалитет пада. Мањкавост овог дела

теорије је што не може у потпуности да објасни, како долази до промена у партнерској

релацији, јер је сваки партнерски донос карактеристичан, јединствен и специфичан по

себи. С обзиром, да је наш узорак састављен од више генерација, принципи ове теорије и

спроведена истраживања биће нам од користи.

Бихевиористичка теорија - усмерена је на интеракцију емотивних партнера, па се у

том смислу може схватити као теорија партнерског микропонашања. Суштина теорије је

да се партнери различито понашају, да на различите начине виде и решавају проблеме, где

неки начини понашања бивају награда партнеру, а неки кажњавање. Предпоставка нашег

истраживања је, да различито сагледавање проблема, понашања у емотивно партнерском

односу и начини решавања криза једним делом су учења/знања из породице порекла.

Начини на које су родитељи видели проблеме, како су их решавали и како су се понашали,

учила су њихова деца током свог одрастања у примарној породици, у кризним моментима

партнерског односа, деца користе сличне или исте моделе понашања својих родитеља, али

сада према свом партнеру. Следи, да ће партнерски квалитет бити више оцењен у

зависности од временског трајања пријатних догађаја и односа. Теорија је дограђена

важношћу доживљаја партнерске интеракције (Baucom, 1987; Bradbury i Fincham, 1990)
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сматра се, да ће партнерски квалитет бити виши уколико су интерпретације партнерске

интеракције повољније. Следи, да је партнерски квалитет последица награђивања,

односно кажњавања и њихове интерпретације након дужег времена (Bradbury, Fincham,

1991; Gottman, 1990). Предност теорије је, што је једноставна и очигледна, а и објашњава,

шта узрокује промене у партнерском квалитету. Мањкавост јој је, што не сагледава

друштвено окружење и његово деловање на живот партнера и квалитет емотивно

партнерског односа (Smith, Vivian, O,Leary, 1990), што је у нашем проблему истраживања

од велике важности, јер предпостављамо да окружење и специфичност војне професије

имају велики утицај на квалитет партнерског односа.

Теорија привржености - Једна од претпоставки теорије привржености је, да ће

природа привржености која је успостављена између детета и родитеља до треће године

дететовог живота, одредити природу дететових будућих односа у његовом зрелом добу

(Bowlby, 1969). Хазан, Шејвер (Hazan, Shaver, 1987, 1994; Shaver, Hazan, Bradshaw, 1988)

ову поставку су примењивали на партнерске односе одраслих и нашли повезаност ране

привржености и понашања у зрелом добу, па ће квалитетнији партнерски однос имати

појединци који су у детињству остварили сигурну приврженост са родитељима. Примена

теорије привржености је оригинални приступ објашњавању партнерског квалитета са

предношћу истицања развоја и повезаности раног искуства са понашањем у зрелом добу.

Резултати истраживања о партнерском односу из угла теорије афективног везивања

незаменљива су за наше истраживање, с обзиром да резултати указују управо на развојни

аспект емотивног везивања за фигуру везивања (мајка, емотивни партнер, организација).

Истраживања основних поставки теорије афективног везивања примењене на партнерске

односе у нашој средини показала су: постојање образаца афективне везаности са

родитељима и постојање образаца партнерске афективне везаности (Стефановић,

Станојевић, 2008). На узорку одраслих особа у Србији идентификовано је више окупирано

афективно везаних особа, што се објашњава неговањем модела мајке жртве, пребрижне,

презаштићујуће која је таква идеална за формирање окупиране афективне везаности, као и

начину живота чешће у проширеним вишегенерацијским породицама. Истраживања о

обрасцима партнерске афективне везаности показују, да из године у годину расте

проценат бојажљивих партнерских веза до 93,6% у 2007. години, што се објашњава

карактеристикама узорка студентске популације, условима одрастања услед друштвене

транзиције и потреба провере методологије и промене узорка (Стефановић-Станојевић

2004,2005, 2006, 2007). Такође, истраживања су показала да су обрасци афективне
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везаности из детињства (ретроспективно изучавани) значајно повезани са квалитетом

партнерске афективне везаности (Стефановић-Станојевић, 2008). У основи статистичке

повезаности раног и каснијег везивања налази се психолошка веза. У партнерску везу, која је

доминантни облик афективног везивања одраслих, одрасла особа уноси стари радни модел,

односно на партнера преноси однос који је стечен у односу са родитељем. На основу

одређених актуелних квалитета вербализације субјекта са приличном поузданошћу можемо

закључити о квалитету партнерске везаности (Стефановић-Станојевић, 2008). Ако је особа у

својој причи склона идеализацији и опире се сећању свог детињства може се сврстати у

одбацујући партнерски образац, ако је вербално флуентна, кохерентна у излагању, припада

сигурном обрасцу. Ако је вербализација обојена интензивном  љутњом за фугуре

привржености припада обрасцу симбиотски афективне везе. Ако ирационално реагује на

питања о животним губицима или траумама вероватно је склон бојажљивим партнерским

везама. На основу квалитета родитељског брака са статистички значајном вероватноћом

можемо предвидети партнерске афективне обрасце (Стефановић-Станојевић, 2008)

Делимично, квалитет родитељског брака одређује квалитет партнерске везе особе. Прилог

идеје о трансгенерацијском преносу модеда афективног везивања (Стефановић-Станојевић,

2000). Оно што се преноси по питању образаца везаности између родитеља и деце није само

садржај искуства из детињства већ и способност когнитивне обраде искустава, способност

вербализовања, успомена на односе везаности, са емотивном отвореношћу и кохерентношћу,

без обзира да ли су успомене позитивне или негативне (Brenan, Clark, Shaver, 1998, према:

Стефановић-Станојевић, 2008). За предикцију партнерске афективне везаности однос са

мајком није статистички значајан од односа субјекта са оцем (Стефановић-Станојевић, 2008).

Овакав резултат није у складу са ранијим резултатима, теоријским очекивањима, као ни са

ставом о важности мајке за обликовање афективне везе и потом обликовање партнерске везе

у односу на улогу оца. Резултат се објашњава карактеристикама узорка и потреби промене

методологије истраживања.

Теорија брачне и породичне кризе - темеље ове теорије поставио је Рубен Хил (Hill,1949)

Основно питање ове теорије је зашто поједини партнерски односи и породице решавају

проблеме на задовољавајући начин кад се нађу у кризи, а други нису способни да реше исте

проблеме, па настају још већи проблеми, до коначног раздвајања партнера.  Одговрарајући на

ова питања, Хил је понудио теорију породичне и партнерске кризе или модел „ABCX“: „А“ –

емотивни партнери прво доживе стрес, „B“- ти догађаји траже од њих прилагођавање њима и

промену понашања, „C“- с обзиром, да емотивни партнери потичу из различитих породица,
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које су на различите начине решавале проблеме, они неће на исти начин дефинисати проблем,

нити га решавати, „X“ – нити ће проблем исто емоционално доживети. Хил сматра, да се увек

пре партнерске кризе јављају бројни стресови, да због различитих породица порекла и

различитих особина партнера, неки партнери су више или мање способни да реше проблем.

Овако постављена теорија још један је прилог нашој предпоставци о важности примарне

породице за квалитет партнерске везе, односно пренос модела понашања и комуникације из

породице порекла у актуелни партнерски однос. Ова почетна поставка теорије је доживела

измене. Главну измену унели су Меккабин и сарадници (McCubbin, Patterson, 1983;

McCubbin, McCubbin, 1988; McCubbin, McCubbin, Thompson, 1992), тако што су у постојећи

модел увели још нових стресних ситуација, како би боље објаснили партнерску кризу.

Сматрају, да тешкоће у решавању првобитног стреса стварају нови стрес, чиме се ситуација

отежава и смањује се могућност прилагођавања и решавања кризе. Предност теорије је да она

показује, да се партерски квалитет временом мења, али указују и на узроке промене. Теорија

дозвољава и деловање карактеристика друштвене средине на партнерски квалитет, што је

новина у сагледавању партнерског квалитета.

Модел трајна рањивост – стрес – прилагођавање- модел је настао на темељу критике

предходних теорија и на основу метанализе 110 истраживања Карнеја и Бредбарија (Karney,

Bradbury, 1995), који су предложили нов теоријски модел, који би требао боље објаснити

чиниоце партнерског и породичног квалитета. Модел се састоји од елемената: трајна

рањивост, стресни догађаји, адаптивни процеси, прилагођавање.

Трајна рањивост подразумева низ предпартерских варијабли: рано искуство,

индивидуалност, образовање. Нпр. деца из неквалитетних и нестабилних бракова у одраслом

добу понашају се према свом партнеру онако како су се међусобно опходили њихови

родитељи када су они били деца. Моделе понашања својих родитеља, које су као деца имали

прилике да посматрају, у одраслој доби преносе у своје партнерске релације (Griffin, 1993;

Karney, Bradbury, Fincham, Sullivan, 1994). Такође, такви појединци имаће у одраслом добу

слабије развијене социјалне вештине, самим тим бројне тешкоће у комуникацији са

партнером, што ће се непосредно одразити на квалитет партнерског односа (Franz,

McClelland, Weinberger, 1991). На партнерски квалитет, такође утичу свакодневни догађаји,

било у партнерском односу или ван њега, рецимо на послу, друштву, породицама порекла

партнера. Рањивост и стресни догађаји деловаће различито на партнерски квалитет у

зависности од адаптивних процеса, који су карактеристични за партнере.
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Конкретно, иста трајна рањивост или исти стресни догађај, деловаће различито на

партнерски квалитет, у зависности од способности и процеса прилагођавања партнера и

њиховог емотивног односа на кризу. Модел трајна рањивост - стрес- прилагођавање је

најобухватнија теорија по критеријумима Фурман (Furman, 1984) и Келам (Kellam, 1986).

Емпиријска сазнања из угла ове теорије, послужиће нам за упоређивање са резултатима

нашег истраживања и омогућиће нам боље сагледавање проблема. ПАРТ теорија, као

теорија суочавања биће доминантније изражана у овом делу истраживања. У зависности

од породичног прихватања/одбацивања, зависиће и капацитети одраслих за суочавање и

подношење фрустрација.

Брачни квалитет, мери се на више начина у зависности од чиниоца који се сматрају

пресудним за квалитет партнерске везе и од теоријског приступа. Најједноставније

мерење је помоћу питања: „Све у свему, колико сте задовољни својим браком или

емотивно партнерским односом“ (Обрадовић, Чудина-Обрадовић, 1998). С обзиром, да је

проблем нашег истраживања емотивни квалитет партнерске релације, користићемо

инструмент Спаниера (Spanier, 1976), скaлу „Прилагођавање у дијади (ДАС)“ која се

састоји од 32 тврдње. Факторска анализа је показала, да се помоћу ње мере четири

димензије: задовољство у дијади, кохезија дијаде, слагање у дијади, емоционална

изражајност, факторе за које сматрамо, да су важни и високо повезани са успехом у војној

професији.

Димензија задовољство у партнерској дијади – утврђује субјективни осећај среће,

задовољства и уживања које доживљава партнер у интеракцији са другим партнером.

Такође, субјективни осећај квалитета емотивног партнерстава односно неразмишљања о

прекиду партнерства, квалитета комуникација и ефикасности начина решавања тензија и

конфликата, поверења у партнерство, емоционалних размена, будућности партнерства.

Димензија кохезија партнерског односа – утврђује субјективни осећај кохезивности

међу партнерима, заједничке укључености у активностима у кући, и необавезним

активностима, стимулативних разговора и дискусија.

Димензија слагање у партнерској дијади – утврђује субјективни осећај усклађености

око области везаних за свакодневно функционисање партнера и породице, као што су

финасије, система веровања и вредности, филозофије живота, развоја професионалних

каријера, доношење важних одлука, слагања са породицом партнера, заједничка

пријатељства, количине и начина провођења слободног времена.
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Димензија изражавање осећања - утврђује субјективни осећај усаглашености везане за

емоционалне експресије и емоционалне потребе партнера .

Истраживањима утврђени су корелати партнерског квалитета - индивидуалност партнера,

карактеристике партнерског односа, партнерски процеси, партнерско окружење. Иако сваки

од корелата нећемо испитивати детаљно, неке показатеље сваких од њих сагледаћемо

истраживањем.

У неким партнерским односима, мушки партнери чешће него женски, дуго времена не

проводе у кући и са партнером. Типичан пример су сезонски радници, поморци/морнари,

официри. Шта се догађа с партнерским квалитетом за то време, није тачно утврђено.

Резултати постојећих истраживања показују, да количина времена које партнери проводе

заједно јесте важна, али није најважнија одредница квалитета партнерског односа (Gouldner,

Swensen, 1995).

Партнерски процеси су највеће подручје партнерског квалитета и подразумевају: љубав

између партнера, вештине комуникације, сексуално задовољство, поделу кућних послова,

интеракције међу партнерима, партнерску подршку, међупартнерско злостављање (Чудина-

Обрадовић, Обрадовић, 2006).

О љубави у партнерском односу се дуго времена није говорило. У прво време се сматрало,

да је љубав у партнерском односу очита и да о њој не треба истраживати, јер ако нема љубави

ни партнери нису задовољни, па нема потребе ни истраживати. Касније, љубав се сматрала

више карактеристиком страсних или романтичних веза. Истраживања су показала, да у

партнерском односу постоје различите врсте љубави и вољења, па и страствена љубав.

Страствена љубав подједнако је својствена за оба партнера, али је важнија за задовољство

женског партнера (Aron, Henkemeyer, 1995). За партнерско задовољство оба партнера, као

предиктивне димензије и корелати љубави показали су се: поверење у партнера, узајамно

разумевање, емоционално испуњење, интимност (Acker, Davis, 1992; Perrone, Worthington,

2001). Вербални и невербални интимни односи емотивних партнера повећавају партнерско

задовољство (Prager, 1995). Начин вољења, показао се као битним за квалитет и задовољство

партнерским односом, ерос се показао као најпродуктивнији, а лудус најмање продуктивним

(Hendrick, Hendrick, 1997). За женско партнерско задовољство, најважнији је осећај да воли

партнера и да је он воли. Све остале варијабле су неуспоредиво мање важне. Посматрано из

угла оба пола, љубав је несумљиво важна за партнерски квалитет, али су се показале важним

и варијабле са којима је љубав повезана, као што су поштовање и разумевање партнера

(Балобан, Чрпић, 1998, према: Чудина-Обрадовић, Обрадовић, 2006).
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Комуникација у партнерском односу је веома важна, чак и средиште партнерског

односа (Burleson, Denton, 1997). Многи клиничари, психотерапеути, истичи да многи

неспоразуми између емотивних партнера настају управо због лошег комуницирања и

разумевања партнера (O, Donohue, Crouch, 1996). Комуникацијске вештине су

активности у циљу постизања циља. Уче се проматрањем понашања појединаца, током

дијаде, за време комуникације. Ако су прве дијаде са којима се људски потомак

сусреће родитељи, онда од њих учи комуникацијске вештине, а током времена исте

може усавршити у зависности од личних интересовања. Комуникација је сплет

елемената од којих сваки има удела у разумевању партнера: слање и примање порука,

координирана интеракција, социјална перцепција (Burleson, Denton, 1997). У

партнерским односима у којима су партнери задовољни, женске комуникационе

вештине показале су се као важан чинилац задовољства мушког партнера. Мушка

комуникациона вештина није се показала као предиктор женског задовољства

партнерским односом (Burleson, Denton, 1997, Kurdek, 1995). У кризном моменту

партнерског односа, које ће комуникацијске вештине бити брже, оне научене у

породици порекла или оне усавршене, велико је питање и заслужује посебно

истраживање. Овим истраживањем покушаћемо, да пронађемо везу родитељског

прихватања/одбацивања и облика брачног квалитета који у себи садржи и

предпостављене начине комуникације.

Посматрањем понашања и интеракције партнера, посебно у кризним тренуцима или

при доношењу одлука, истраживачи су увидели, да се може утврдити степен

партнерског задовољства и квалитета (Raush, Barry, Hertel, Swain, 1974). Под

интеракцијом се подразумевају: вербалне и невербалне поруке, поступци, реакције на

партнерове поруке. Утврђено је, да у складним партнерским односима, преовладавају

интеракције које други партнер доживљава као угодне. Оне подстичу пријатне

емоције, које непосредно делују на партнерско задовољство (Bradbury, Karney, 2004).

У складном партнерском односу, пријатне интеракције се приписују особинама

партнера, а неугодне интеракције околностима или тренутној ситуацији у којој се

партнерска дијада нашла. У нарушеним партнерским односима дешава се супротно

(Baucom, Epstein, Daiuto, Carels, Rankin, 1996; Bradbury, Fincham, 1990; Karney,

Bradbury, 2000).

Подршка емотивних партнера може се манифестовати у више облика: емоционална

подршка - изражавање саосећања, пажње, бриге; информациона подршка - савет,



93

усмеравање; инструментална подршка - обављање различитих послова, давање новца

(Collins, Dunkel-Schetter, Lobel, Crimshaw, 1993). Подршка се показала битном и као

могућа у ситуацији потребе или остварена тј. доживљена подршка од стране партнера

(Baldwin, Ellis,Baldwin, 1999).

Новији модели сагледавања партнерског квалитета поред особина партнера, укључују

и сагледавање друштвеног окружења у којем живе емотивни партнери и како окружење

утиче на њихов међусобни однос. Партнерско окружење је широк појам, које се може

одредити као скуп објективних варијабли које окружују партнере и као њихов субјективни

доживљај тих варијабли. Окружење (не)једнако утиче на партнерске интеракције,

партнерске односе и на квалитет и задовољство партнерским односом. Партнерско

окружење се може поделити у уже (структура примарне породице партнера, родитељски

брачни односи, односи афективне везаности у раном детињству, деца у браку) и шире

(економски стрес, животни стрес) окружење (Чудина-Обрадовић, Обрадовић, 2006).

Утврђивање ових варијабли у нашем истраживању покушаћемо да утврдимо везу

деловања примарне породице и квалитета партнерског односа.

Најчешће, о примарној породици емотивних партнера говори се мислећи на њену

структуру односно на њену комплетност. Структура примарне породице може бити

различита: комплетна, разведена, удовац/а, нове партнерске везе. Сви ови облици

примарне породице имају удела у сагледавању функционисања партнерске дијаде и учења

модела понашања, комуникације, решавања проблема. Циљ нашег истраживања је, да

сагледамо како односи у примарној породици, утичу на понашање деце кад она одрасту и

створе свој партнерски однос.

Истраживања педесетих година закључују, да деца из разведених бракова имају више

проблема у емоционалном и друштвеном развоју, него деца која живе са оба родитеља

(Amato, 2001). Резултати показују, да појединци чији су се родитељи растали док су они

били деца, имају више проблема у комуникацији с емотивним партнером, па су у

њиховим партнерским односима чешћи сукоби, мање су задовољни од појединаца који су

детињство провели са оба родитеља (Caspi, Elder, 1988; Booth, Edwards, 1990). Развод

родитеља по истраживању у САД-у, Великој Британији, Немачкој, повећава вероватноћу

да се распадне партнерски однос њихове деце и до 70% (Bumpass, Martin, Sweet, 1991).

Овакав податак објашњава се међугенерацијским преносом модела понашања родитеља у

браку, које њихова деца у свом одраслом добу преноси у свој партнерски однос. Сматра

се, да је међугенерацијски пренос партнерске нестабилности доказан у земљама западне



94

културе, а његову универзалност треба доказати (Чудина-Обрадовић, Обрадовић, 2006).

Међугенерацијски пренос тумачи се специфичном врстом социјализације, којој су

изложена деца у примарној породици или породици са једним родитељем. Деца немају

могућности да посматрају и уче вештине комуникације родитеља, као што је вештина

доношења компромисних одлука, пружања подршке партнеру, мирољубиво решавање

сукоба и криза. Тај мањак друштвених вештина, одражава се у њиховом социјалном

понашању у зрелом добу и делује дестабилишуће у њиховим друштвеним и партнерским

односима (Amato, DeBoer, 2001). Друго објашњење, међугенерацијског преноса је у

доживљеним траумама, утицаја сиромаштва које је наступило након развода и њиховог

неповољног утицаја на дете (Чудина - Обрадовић, Обрадовић, 2006).

Брачни односи у примарној породици у терапеутској пракси, показали су се као важни

и предиктивни чиниоци квалитета будућих партнерских односа деце (Fraenkel, 1997;

Widom, 1989). Овакво мишљење темељи се на теорији социјалног учења, према којој деца

прихватају одређене моделе понашања посматрајући односе између родитеља, а кад

порасту понављају таква понашања у својим партнерским односима. Истраживања

показују, да постоји међугенерацијски пренос тј. повезаност између нарушености односа и

сукоба у породици порекла и нарушености партнерских односа њихове деце (Caspi, Elder,

1988; Conger, Cui, Bryant, Elder, 2000; Amato, Booth, 2001).

Од момента када је учење о афективном везивању (Bowlby, 1969,1973,1980) званично

прихваћено као теоријски концепт, затим проверен у многим истраживањима, објашњења

многих појава у човековом животу добила су друкчије виђење, сагледане су и тумачене на

нов начин. У првим истраживањима, појмом афективна везаност углавном се објашњавао

однос мајке и детета и њихово понашање, а данас све чешће се објашњавају интимни

односи одраслих (Hazan, Shaver, 1987; Shaver, Hazan, Bradshaw, 1988). Показало се, да

појединци који су на основу односа са својом мајком сврстани у сигурни образац

афективног везивања, лакше ступају у контакт са потенцијалним емотивним партнером,

лакше се поверавају, спонтанији су у комуникацији, мање су склони исхитреним и

интензивним емоционалним реакцијама, него појединци који су сврстани у обрасце

несигурне афективне везаности (Feeney, Noller, 1990; Simpson, 1990). Емотивни

партнерски односи појединаца, који су у детињству били сигурно афективно везани са

родитељима, трајнији су од односа појединаца чија веза са родитељима припада

несигурним обрасцима, показало је лонгитудинално истраживање (Keelan, Dion, Dion,

1998). Како по теорији афективног везивања, природа афективног везивања са мајком
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(родитељима) трајно обележава развој и особине појединца кроз читав живот, логично је

да се ова теорија и резултати истраживања користе и на област предбрачног и брачног

квалитета.

Нека истраживања показују да су за добар партнерски однос неопходна деца (Балобан,

Чрпић, 1998) међутим радови објављени последњих двадесет година показују, да се

квалитет и задовољство партнерским односом управо мења односно задовољство опада

након рађања деце. Задовољство партнерским односом и квалитет посебно опада код жена

(Belsky, Pensky, 1988; Belsky, Kelly, 1994; Cowan, Cowan, 1992), што се објашњава

сложеним и вишеструким улогама жене у партнерском односу. Истраживања ове теме,

деца и квалитет партнерског односа, нису лонгитудинална, али су компаративна са

истраживањима квалитет и задовољства односом партнера без деце.

Под ширим партнерским окружењем подразумева се деловање шире друштвене

средине на партнере, које може бити објективно и субјектвно доживљавање деловања

средине на оба партнера.

Подаци прикупљени у свету поготову у развијеном и постиндустријском делу, указују

на утицај економских тешкоћа (повећање економске несигурности и прилагођавања на

ниже економске стандарде) на партнерске односе, понашање, опажање партнера и

међусобне односе. Негативан субјективни доживљај, неповољне економске ситуације,

утичу на раздражљивост и депресију емотивних партнера (Conger, Elder, Lorenz, Conger,

Simmons, 1990; Hraba, Lorenz, Pechačova, 2000), појаву непријатељства и агресивности

према партнеру, поремећаје партнерског односа, појаву употребе и злоупотребе

медикамената и алкохола (Robila, Krishnakumer, 2005). По моделу односа објективних и

субјективних економских варијабли (Conger, Elder, Lorenz, Conger, Simmons, 1990; Lorenz,

Conger, Simmons, Whitbeck, L. 1991), објективне економске тешкоће стварају појачан

субјективни доживљај економске угрожености код оба емотивна партнера, што се

манифестује спољашњом манифестацијом мушког партнера на стрес, емоционалним

повлачењем и агресивношћу, а код женског партнера смањује доживљај партнерског

квалитета и повећава депресивност (Hraba, Lorenz, Lee, Pechačova, 1996).

Објективне економске тешкоће и економски стрес разарају партнерски однос као

место емоционалне подршке и сигурности за партнере и децу. Последица смањеног

партнерског квалитета је губитак контроле над личним животом и животом деце, развој

међусобне нетолеранције и нарушених односа, након чега следи распад партнерства што

је повезано са мањком успеха у послу (Kwon, Rueter, Lee, Koh, Ok, 2003).
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Свака промена у окружењу емотивних партнера ствара стрес на који се партнери

морају прилагодити (емоционално, физиолошки) и адекватно реаговати. Неповољне

промене у окружењу, рецимо реформа организације, сукоби на послу, неуспех деце у

школи, болест су стресни догађаји, а стрес је и прилагођавање на промене. С обзиром, да

се партнери суочавају са многобројним проблемима и стресовима, важно је како

појединци реагују на стрес и како се непожељни догађаји преносе на њихово партнерско

задовољство и квалитет. Истраживачи модела рањивост-стрес-прилагођавање (Karney,

Brandbury, 1995; Cohan, Bradbury, 1997) дошли су до закључка, да је дужи период са

неповољним догађајима повезан са партнерским незадовољством мушког партнера што се

преноси на партнерски однос (Whiffen, Gotlib, 1989; Jacobson, Schmaling, Holtzworth-

Munroe, 1987), стресни догађаји су повезани са повећаним сукобима између партнера

(Lavee, McCubbin, Olson, 1987; Williams, 1995), неповољни догађаји повећавају негативну

комуникацију између партнера и тако смањују партнерски квалитет (Cohan, Bradbury,

1997). Такође, показало се да неповољни догађаји и новчани проблеми, највише

нарушавају доживљај партнерског квалитета мушкарцима, док су за жене то најпре

неповољни догађаји у партнерском односу (Conger, Glenn, Simmons, 1993).

Партнерски квалитет није само варијабла, на коју утичу разни догађаји из ширег и

ужег окружења партнера. Веће или мање задовољство партнерским односом делује на

партнерску стабилност, психофизичко здравље партнера, мотивацију за рад и успех у

послу и генарално на животно задовољство.
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3.2. Деловање емотивног квалитета партнерских релација
на успех у професији

За постизање личног идентитета одраслог појединца и одређивање његових улога,

најважнија су два подручја активности и односа: емотивно партнерских релација и рад. То су

подручја у којима се остварује лични доживљај сигурности, стабилности, усмерености ка

циљу, успешности, самоактуализација, остварење личних вредности. Успешно

функционисање у сваком од тих подручја утиче на животно задовољство, психичко и телесно

здравље. У психолошкој пракси дуго су се та подручја сматрала одвојеним, са јасно

одређеним границама. Многобројна истраживања показала су, да су границе ова два подручја

слабе тј. да су та два подручја повезана и међусобно утичу једно на друго (Чудина-

Обрадовић, Обрадовић, 2006).

Повезаност тих подручја може имати различите предзнаке. Могу бити међусобно

усклађена или у међусобном сукобу. Њихова усклађеност, може бити извор задовољства и

самоактуализације, док неусклађеност извор незадовољства како породичног, тако и радног и

животног.

У богатој литератури о истраживањима подручја партнерских односа и ефикасности у

раду налазимо податке да усклађивање улога на послу и у партнерској релацији није увек

успешно и да се партнерска улога и професионална улога могу наћи у сукобу. Истраживања

указују на утицај запослености и радних активности на партнерски квалитет и задовољство,

као и утицај партнерског квалитета и задовољства на успешност у професији.

Један од задатака нашег истраживања је испитати повезаност партнерског квалитета и

успеха у војној професији. Имајући у виду специфичност војне професији у погледу радног

ангажовања, времена проведеног у послу, континуираног и испрекиданог радног времена,

промене места становања и рада, промене радног окружења, реформа војног система и тд.

Постоје два теоријска модела по којима се посматра утицај радног ангажовања на

партнерски однос и обрнуто: модел засебних подручја и модел преливања (Hass, 2002). У

овом истраживању бавићемо се моделом преливања, јер се у војној пракси показало да

подручја радног ангажовања и партнерског односа нису нимало одвојена, напротив долази до

великог преливања утицаја радног ангажовања на квалитет партнерског односа и обрнуто,

преливање утицаја квалитета партнерског односа на професионално ангажовање.

Истраживања су показала, да се првенствено проблеми незадовољства на послу мушког
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партнера преливају на његов партнерски однос, тако да своје незадовољство преноси

женском партнеру, чиме нарушава стабилност и кохезивност партнерског односа, што доводи

до његовог смањеног задовољства и партнерским односом и животом уопште (Чудина-

Обрадовић, Обрадовић, 2006).

Модел преливања указује да партнерски квалитет, разумевање и подршка делује на

стабилност партнерског односа и на телесно и психичко здравље емотивних партнера, што се

прелива и на успешност у војној професији. Такође, вредновање и стабилност професије,

сигурност и непроменљивост радног места утиче на стабилност и квалитет партнерског

односа (Чудина-Обрадовић, Обрадовић, 2006).

Најзначајнији и најдоследнији резултати добијени истраживањима указују, да укупан број

сати проведених ван партнерског односа било ког партнера је узрок штетног деловања

професије на емотивно партнерски однос (Kossek, Ozeki, 1998). Вишеструко је потврђен

негативни однос укупног броја сати проведених на послу и партнерске стабилности, а рад у

сменама вишеструко увећава шансе разилажења емотивних партнера (Presser, 2000).

Незадовољство се објашњава неједнаком поделом обавеза, неједнаким учешћем у

заједничким активностима, смањеним временом за лични емотивни однос и немогућност

задржавања осећаја заједништва (Greenstein, 1996). У истраживању спроведеном у Хрватској

дошло се до закључка, да увећано радно ангажовање једног од партнера или чак и оба,

смањује осећај партнерске интимности, доводи до усамљеност у партнерском односу, и

смањеног осећаја партнерске подршке, што све заједно утиче на партнерски квалитет и

задовољство. Истраживањем је истакнут јасан допринос радног распореда на партнерски

квалитет и задовољство (Обрадовић, Чудина-Обрадовић, 2002).

Могућност губитка посла и осећај радне несигурности има штетних утицаја на појединца

и његове емотивно партнерске односе. Радна несигурност може се појавити у више облика:

реформа радне организације, систематизација послова, иновирање звања и знања, промена

радног места и радног окружења, адаптација на нове услове рада, нова правила и прописи и

тд. Пословна несигурност изазива стрес који се манифестује кроз непродуктивно ангажовање

(Probst, 2002) и нарушавање физичког и психичког здравља (Ferrie, Shipley, Marmot et al.

2001). Појединци који су дуже времена у неизвесности због радне несигурности, изјашњавају

се о повећаним партнерским проблемима (Larson, Wilson, Beley, 1994).

Подаци из света, посебно развијеног постиндустријског дела Запада, показују велики

утицај у прилагођавању на нижи животни стандард. Тешкоће се манифестују: несигурношћу,

негативним перципирањем и кохезијом емотивно партнерског односа у слојевима друштва
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који су дуже време живели тзв „господски“. Истраживања указују, да економске тешкоће

разарају интегритет партнерских односа. (Conger, Lorenz, Elder et al. 1991). Исти аутори

предложили су сложен модел међусобних односа објективних и субјективних економских

варијабли које су истраживањем у САД-у, Чешкој, Румунији показале разарање емотивно

партнерских односа због субјективног економског стреса. Разарање се дешава због све већег

непријатељства емотивних партнера и сукоба међу њима, смањења њиховог психичког и

физичког здравља, смањења партнерског заједништва. Међутим, нису сви емотивно

партнерски односи подложни деловању економских тешкоћа. Две су главне компоненте које

одржавају емотивно партнерски однос у време криза: квалитет емотивно партнерског односа

(кохезивност, флексибилност, емоционална комуникација, међусобна подршка и разумевање

партнера), друштвено-когнитивно-емоционално деловање партнера. Могућност да се

партнерски однос уклопи у друштвену заједницу и од ње добије подршку, трећа је

компонента опстанка емоционално партнерског односа. Најквалитетнији заштитни

механизми помоћу који се партнерски однос може одржати у време криза су: веровање

партнера да партнерски однос може превладати проблеме, одржавање партнерских ритуала

чиме се чува интегритет емотивно партнерског односа, позитиван став према друштву и

култури који се базирају на вредносном систему у којем су партнерски однос и рад на

високом месту (Patterson, 2002).

Многи елементи радне активности и оптерећености делују на процесе и усклађеност

парнерских односа, мењајући психичко и физичко здравље партнера и понашање унутар

партнерског односа. Стрес може бити изазван стварним спољашњим догађајем, али може

бити и субјетивни стес, доживљај неусклађености или незадовољство постигнутим на послу и

животу. Важно је разликовати дуготрајне утицаје радног стреса и краткорочне промене у

стресорима. Као краткорочни радни стрес најчешће се помиње радна преоптећеност, сукоб

радне и партнерске улоге, повећана напетост у партнерском односу, смањен квалитет и

задовољство партнерским односом. Пренос незадовољства може бити привремен, као

реакција на повећано оптерећење које се манифестује најчешће повлачењем партнера,

раздражљивошћу, нестрпљењем и коришћењем моћи (Perry-Jenkins, Repetti, Crouter, 2001).

Еколошки приступ (Bronfenbrenner, 1986; Grzywacz, Marks, 2000a) указао је на важност

ширег сагледавања контекста унутар којег се посматра људска делатност и односи. Овај

приступ још једном је указао на повезаност подручја рада и партнерског односа, његова

прожимања и преливања. Истраживања Quinna i  Stainesa (1979), о квалитету запослености у

САД-у показала су да 38% мушкараца и 43% жена изјавили су да осећају јак сукоб пословне и
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партнерске улоге. Слична истраживања су потврдила не само сукоб улога већ и

манифестовање сукоба кроз незадовољство, изостајање са посла, депресије, кардиваскуларне

болести (Adams, King, King, 1996), радно, партнерско и животно незадовољство, злоупотребу

алкохола и медикамената, појаву психичких болести (Frone, 2002; Grzywacz, Marks, 2000b).

Сви проблеми утицаја посла на партнерски квалитет, проучавају се у оквиру широког

модела радно/партнерског сучељавања, у оквиру којег се проучава утицај радног стреса на

партнерство и утицај партнерског стреса на рад. Као посебан извор стреса је сукоб

партнерство-посао и његов утицај на радно и животно задовољство појединца, као и на

његово психичко и физичко здравље (Чудина-Обрадовић, Обрадовић, 2006). Према узроку

могућа су три извора сукоба: због временске немогућности да се одговори обема улогама

(немогућност постојања у исто време на два различита места), због умора и напетости

(умореност због једне улоге онемогућава адекватно учешће у другој улози), због

неорганизованости и неефикасности појединца (неадекватно планирање задатака и потребног

времена за реализацију истих).

Стрес на послу могу изазвати карактеристике посла као што су: преоптерећеност, рокови,

монотонија посла, претерано чврста временска и организацијска структура (Kossek, Ozeki,

1998), али и неразумевање организатора посла кад је реч о усклађености професионалних и

приватних обавеза (Thomas, Ganster, 1995). Најзначајнијим радним стресом се показало

претерано радно оптерећење које непосредно утиче на психичко здравље, (депресију,

раздражљивост), физичко здравље (висок притисак, повишен холестерол), радно задовољство

(изостанак са посла) омета партнерске активности и одузима време за заједничке активности

(Kossek, Ozeki, 1998).

На партнерски стрес утичу многе карактеристике радне активности. Тада у партнерском

односу долази до напетости, несугласица (Vannoy, Philiber, 1992), отежане бриге за децу

(Milkie, Peltola, 1999; Polsky, Holahan, 1998), неравномерно распоређених кућних послова

(Kluwer, Heesink, Van De Vlier, 1996), мањка емоционалне подршке партнера (Adams, King,

King, 1996; Burke, Greenglass, 1999). Време уложено у партнерске обавезе такође изазива

стрес ако омета остале радне активности или одузима од времена за друга интересовања (Fox,

Dwyer, 1999). Заокупљеност партерским односом још један је извор стреса јер одражава

важност коју партнерски однос има за појединца. Што је већа важност партнерског односа,

јачи су утицаји свих ометајућих активности који су повезани са радним обавезама (Foks,

Dwyer, 1999; Frone, Russell, Barnes, 1996).
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Од карактеристика појединца односно структуре његове личности највише зависи

реакција на партнерски и професионални стрес. Значајне су се показале, структура личности

А типа, негативна емоционалност – песимизам (Carlson, 1999) и неуротицизам (Hart, 1999).

Многи чиниоци повезани су са ометањем професионалне и партнерске улоге,

специфичност радног места и карактеристике партнерске везе који отежавају или олакшавају

појединцу доживљај стреса као последице сукоба двеју улога.

Оптерећеност послом, рокови извршавања задатака, монотонија посла, чврста временска

и организацијска структура су највећи извори стреса (Kossek, Ozeki, 1998). Важна подршка

запосленом је разумевање руководиоца који организује послове и њихову временску

реализацију, подржава могућност комуникације са партнером, децом, болесним родитељима

током радних активности, пријатељски разговара, саветује и разуме проблеме запосленог.

Ови поступци руководиоца, показали су се битним за посао јер спречавају настанак лоше

партнерске атмосфере која би се преливала на пословне активности (Thomas, Ganster, 1995).

Мере подршке код запосленог стварају осећај сигурности и моћи да влада двема битним

улогама у животу, што умањује напетост запосленог (Duxbury, Higgins, 1991; Thomas, Ganster,

1995).

Доживљај личног утицаја и самосталност у послу и одлучивању смањује стрес и напетост

на послу и његов преност на партнерски однос. Карасек (Karasek, 1979) је утврдио, да радни

стрес није толико последица преоптерећености послом, колико произилази из субјективног

осећаја да запослени не надзире главне карактеристике свог посла и резултате свога рада

(Karasek, 1979).

Два су облика подршке коју емотивни партнер може пружити свом партнеру који

доживљава сукоб радне и партнерске улоге. Емоционална подршка која се односи на

разумевање партнера и спремност да му помогне, преузимање заједничких обавеза и

активности, повећано ангажовање у партнерском односу (Adams, King, King, 1996). Подршка

партнера се показала као битна у подизању отпорности појединца на стрес, соматизацији и

јављање разних облика болести зависности (Grzywacz, Marks, 2000б).

Временска оптерећеност важан је аспект радног ангажовања и може се манифестовати у

мањку вештина појединца да планира и распореди време (Adams, Jex, 1999). Вештина

планирања времена одражава се на здравље и радно задовољство запосленог посредно,

утичући на самосталност и могућност контроле сукоба двају улога: пословне- емотивно

партнерске. Најкорисније планирање активности је планирање активности по приоритетима,

док се записивање свих обавеза показало додатно стресним (Adams, Jex, 1999). Патријархарно
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доживљавање партнерских обавеза показало се бољим, јер партнери доживљавају

мањи сукоб улога, јер прихватају двоструко радно оптерећење као друштвено

оправдано и прихватљиво понашање (Kliwer, Heesink, Van De Vliert, 1997). Животни

оптимизам и екстраверзија (Carlson, 1999) умањују доживљавање и последице стреса,

омогућујући примену стратегија избегавања стреса (планирања и проналажења

помоћи). Истраживањем сукоба пословне и партнерске улоге запослених и суочавања

са стресом, дошло се до сазнања да је мање важна подршка околине, а да већу важност

има самопоштовање, одсуство страха од последица сукоба и усресређеност на

решавање проблема, а не на емоционални доживљај (Худек-Кнежевић, 1994, 1996).

Провера модела радног сукоба партнерства-посла аутора: Фроне, Русел, Купер

(Frone, Russell, Cooper, 1992) показала је, да до ометајућег деловања партнерства на

рад (сукоба П-Р) доводе и извори партнерског стреса и заокупљеност партнерством.

Сукобе рад – партнерство (сукоб Р-П) стварају само извори радног стреса. Такође,

ометајући утицај рада на партнерски однос (П-Р) не делује једнако на опште

незадовољство, док ометање радних обавеза због емотивно партнерских дужности има

значајан једнак утицај на опште незадовољство и депресију. Овакве закључке

потврдило је и лонгитутинално истраживање (Kelloway, Gottlieb, Barham, 1999) Сукоб

емотивно партнерске улоге и радне има лоше последице по пословну активност и може

довести и до напуштања радне организације. Из наведеног може се закључити да

штетно преливање из емотивно партнерског односа на пословне активности ствара

опште незадовољство и непожељне симптоме. Проблеми деловања сукоба радне и

партнерске улоге обрађени су у литератути као проблем пропусности граница

емотивно партнерског и пословног подручја.

Новија истраживања показују да значајан утицај на снажан сукоб рада и емотивно

партнерског односа има радни стрес, осећај неиспуњених захтева на послу, радна

оптерећеност, а значајне последице радног - партнерског сукоба су незадовољство

емотивно партнерским односом (Frone, 2002; Frone et al. 1996; Grzywacz, Marks,

2000b).

Новији, шири модел тумачења сукоба двeју улога пословне и емотивно партнерске

(Voydanoff, 2004), указије на важност: тежње уравнотежавања улога, личне

интерпретације односа на послу и емотивно партнерском односу, стратегија суочавања

са проблемима, подршка и разумевање емотивног партнера и руководиоца и сарадника

на послу. Такав осећај склада, позитивно ће деловати на појединца, партнерски однос и
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пословну продуктивност. Такође, повећани захтеви посла (дуго радно време, напетост)

повећавају сукоб рад - емотивно партнерски однос, а повољни чиниоци посла као

награђивање, психилошка подршка повећавају квалитет партнерске улоге.

Пропустљивост граница емотивног и радног подручја покренуло је истраживања са

циљем утврђивања, да ли је чешће ометање емотивно партнерског живота због радних

активности (Eagle, Miles, Icenogle, 1997; Kelloway, Gottlieb, Barham, 1999) или чешће страдају

радне обавезе због емотивно партнерског ангажовања запослених. Дванаестогодишње

праћење запослених у САД-у (Rogers, May, 2003) показало је, да је значајнији утицај

партнерског задовољства на радно задовољство тј. да велико партнерско задовољство

повећава задовољство у раду, док код оба пола партнерско незадовољство смањује радно

задовољство. Морају се узети у обзир културне разлике, с обзиром да су емотивно партнерско

и пословно задовољство у вези са системом вредности америчког друштва и сваког појединца

понаособ тј. додељен ранг вредности породице и рада повезан је са задовољством на послу.

Истраживања у окружењу (Шверко, Арамбашић, Галешић, 2002) показују већу израженост

породичне орјентације у односу на радну орјентацију. Просечна процена степена у којем

пословне активности ометају партнерски однос, значајно је виша од процене радног

понашања због партнерских обавеза. Израженији је сукоб рада- партнерског односа,  него

сукоб партнерског односа - рад. Такође, утврђено је да су пословна нефлексибилност и

велики захтеви чиниоци који повећавају сукоб рад - партнерски однос, а подршка емотивног

партнера је чинилац који смањује сукоб рад - партнерски однос.

Иако се успешност у војној професији може сагледати из многих углова, чини нам се, да

је угао опште прилагођености на војну средину и систем, прилагођеност професионалних и

приватних улога пресудан за успешност у војној професији.

Интеракција припадника војног система, војне и породичне средине је непрестана.

Средина у којој постоје јасна правила рада и понашања, хијерархија односа, организација

послова је фактор преко којег се социјализација остварује. Ипак, почеци социјализације

везани су за породицу из које припадник војне професије долази, па је сагледавање

комплетног породичног контекста припадника војне организације по нашем мишљењу у

потпуности оправдан.
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II МЕТОДОЛОШКИ ДЕО

1. Проблем истраживања

Проблем емпиријског истраживања је утврдити да ли и како успешности у војној

професији доприносе породични фактори (они који произилазе из васпитне улоге

породице порекла, као и они који произилазе из емотивног квалитета партнерског односа),

а колико ауторитарна структура личности.

 Васпитна функција породице порекла значајна је за формирање ауторитарне

структуре личности (Рот, 2002). Осим тога модел породичног функционисања који је

присутан у породици порекла може представљати основ за разне механизме, моделе и

вештине за  превазилажење стреса, адаптибилност, флексибилност, постизање

компромиса, бољег разумевања ситуације, различите модалитете комуникације који се

развијају и преносе у партнерску релацију и пословно окружење.

Ронерова ПАРТ теорија је теорија социјализације, теорија личности и теорија

преовладавања. Као таква представаља најопштији теоријски оквир овог истраживања.

2. Циљ истраживања

Општи циљ овог истраживања је да се у светлу Ронерове теорије родитељског

прихватања/одбацивања, као и теорија ауторитарности, испита повезаност родитељских

васпитних стилова, ауторитарности и емотивног квалитета партнерских релација са

професионалном успешношћу. Дакле, овим истраживањем покушаћемо да пружимо

одговоре на нека теоријска питања која се тичу односа породичног контекста, варијабли

личности и њиховог доприноса професионалној успешности припадника војске.
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Општи циљ истраживања:

Утврдити да ли су и како родитељско прихватање/одбацивање, ауторитарна структура

личности и емотивни квалитет партнерских релација повезани са успешношћу у војној

професији.

Посебни циљеви истраживања:

Утврдити:

1. Да ли постоји статистички значајна повезаност између родитељског

прихватања/одбацивања и успешности у војној професији.

2. Да ли постоји статистички значајна повезаност између ауторитарне структуре личности и

успешности у војној професији.

3. Да ли постоји статистички значајна повезаност између емотивног квалитета партнерских

релација и успешности у војној професији.

4. Да ли постоји статистички значајна повезаност између родитељског

прихватања/одбацивања и ауторитарности.

5. Да ли постоји статистички значајна повезаност између родитељског

прихватања/одбацивања и емотивног квалитета партнерских релација.

6. Могућност предвиђања успешности у војној професији на основу варијабли родитељског

прихватања/одбацивања, ауторитарности и емотивног квалитета партнерских релација
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3. Варијабле истраживања

С обзиром на општи концепт овог истраживања и постављене циљеве и хипотезе,

издвојили смо две групе варијабли - независне и зависне варијабле.

Независне варијабле:

Скуп независних варијабли у овом истраживању чине: димензије родитељског

прихватања/одбацивања, димензије емотивног квалитета партнерских релација и

ауторитарна структура личности.

1. Димензије родитељског прихватања/одбацивања
према ПАРТ теорији Роналда Ронера:

- димензија родитељска топлина/прихватање - утврђује дететово опажање родитељске

топлине и љубави које се исказују кроз речи и понашања родитеља (интересовање, слушање,

праћење, уважавање, комуникацију, похвале, нежне речи, помагање у реализацији дететових

жеља);

- димензија родитељска агресивност/непријатељство - утврђује дететово опажање

родитељских поступака са агресивном и непријатељском конотацијом (физичко кажњавање,

вређање, деградирање, понижавање).

- димензија родитељска индиферентност/занемаривање - утврђује дететово опажање

родитељског занемаривања, недоступности родитеља, незаинтересованости за емоционалне и

физичке потребе детета.

- димензија родитељско недиференцирано одбацивање - утврђује дететово опажање

родитељског понашања које се не може јасно сврстати у неуважавање и непоштовање

дететових емоционалних, физичких социјалних потреба али указује на осећај непожељности,

невољености од стране родитеља.



107

2. Димензије брачног квалитета према Спанијеру (Spanier,1976)

- димензија задовољство у партнерској дијади – утврђује субјективни осећај среће,

задовољства и уживања које доживљава партнер у интеракцији са другим партнером. Такође,

субјективни осећај квалитета емотивног партнерства односно неразмишљања о прекиду

партнерства, квалитета комуникација и ефикасности начина решавања тензија и конфликата,

поверења у партнерство, емоционалних размена, будућности партнерства.

- димензија кохезија партнерског односа – утврђује субјективни осећај кохезивности

међу партнерима, заједничке укључености у активностима у кући, и необавезним

активностима, стимулативних разговора и дискусија.

- димензија слагање у партнерској дијади – утврђује субјективни осећај усклађености

око области везаних за свакодневно функционисање партнера и породице, као што су

финансије, систем веровања и вредности, филозофије живота, развоја професионалних

каријера, доношење важних одлука, слагања са породицом партнера, заједничка

пријатељства, количине и начина провођења слободног времена.

- димензија изражавање осећања - утврђује субјективни осећај усаглашености везане за

емоционалне експресије и емоционалне потребе партнера .

3. Ауторитарна структура личности према Адорновом концепту (Аdorno, T.W., Frenkel

Brunswik E., Levinson, D.J.& Sanford, R.N., 1950) који описује карактеристике ауторитарног

типа личности:

- Конвенционализам – представља ригидно придржавање вредностима средње класе и

њихово ригидно одржавање;

- Ауторитарнu субмисивност – представља некритичкост ауторитета и зависност

од њих;

- Агресивност – према особама које крше конвенционалне вредности, залагање да се исте

казне, презру и од друштва одбаце;

- Антиинтрацептивност – представља неприхватање субјективног и имагинативног,

несклоност бављења личним осећањима и доживљајима;

- Поштовање власти и позитиван став према њој – идентификација са онима који

имају моћ који су на власти, наглашавање строгости, реда, рада и дисциплине;

- Деструктивност и цинизам – представља негативан однос према хуманим

вредностима, као и одбацивање хуманих вредности;
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- Често коришћење механизма пројекције – пројектовање у спољашњи свет личних

несвесних импулса, склоност ка виђењу друштва као места пуног тајни и опасности;

- Ригидно мишљење, празноверје, стереотипије – склоност да се мисли у ригидним

категоријама и веровање у мистериозне узроке и последице дешавања у животу појединаца;

- Интересовање за сексуалне настраности – њихово осуђивање, лажно моралисање.

Зависне варијабле:

Скуп зависних варијабли у овом истраживању су елементи објективне и

субјективне успешности у војној професији, који се сваки појединачно посматра са

сваком од димензија независних варијабли.

Скуп овако одређених елеманата настао је на основу Критеријума за израду листе

кандидата за потребе селекције у оквиру каријерног вођења и саветовања у

Министарству одбране и Војсци Србије (у даљем тексту: критеријума, МО и ВС), мера

за спровођење Стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији у

Министарству одбране и Војсци Србије (Службени војни лист број 10, од 24.4.2012.

године), као и Критеријума за формирање листа кандидата за постављење на

формацијско место вишег чина, за упућивање на школовање и усавршавање и за

унапређење у виши чин (Службени војни лист број 13, од 17.5.2012. године).

Под мерама се подразумева и психолошка процена радних потенцијала, саветовање,

селекција и класификације: професионалних припадника МО и ВС, лица која се

упућују на школовање и усавршавање за потребе одбране земље у земљи и

иностранству, кандидата за Војно-обавештајну агенцију (БОА) и Војно-безбедносну

агенцију (ВБА), кандидата за пријем на школовање у војношколске установе из

грађанства, кандидата за пријем у професионалну војну службу, кандидата за пријем

на службу у ВС у својству цивилних лица, кандидата за пријем на добровољно

служење војног рока, кандидата за пријем у активну резерву и кандидата за пријем на

Курс резервних официра.

Како је доминантна тема овог истраживања повезаност породичних контекста

(породице порекла и емотивног партнерства), ауторитарне структуре личности са

елементима објективне и субјективне успешности, очекујемо да ће резултати помоћи у

сагледавању важности и давању већег значаја породичном контексту у актуелном



109

тренутку увођења “Новог модела професионалне селекције кадра у МО и ВС”.

Односно, да се при процени кандидата по критеријумима селекције, омогући реалнија

и свеобухватнија процена психолошких потенцијала сагледавањем целоживотног

деловања породичних фактора.

Критеријуми су мерила за рангирање кандидата и представљају показатеље на основу

којих се врши рангирање кандидата. Мерила могу бити општа и посебна. Општа мерила се

користе за рангирање свих официра и подофицира, а посебна за допунска рангирања

приликом израда листа кандидата за потребе селекције. Општа мерила за рангирање

кандидата су: значај дужности, карактер руководеће дужности, успех са школовања,

постигнут ниво усавршавања, просечна службена оцена. Посебна мерила за рангирање

кандидата су: познавање страних језика, радно искуство, учешће у мултинационалним

операцијама, процена психолошких способности ((Критеријуми, Службени војни лист бр. 13

из 2012.; Одлука, Службени војни лист бр. 10 из 2012.). У нашем истраживању критеријуми

су дефинисани као елементи објективне и субјективне успешности и усклађени са

доминантним циљем истраживања.

1. Елементи објективне успешност – критеријуми:

- официрски чин – као показатељ позиције у хијерархијском војном систему,

степена напредовања и каријерног развоја,

- степен образовања (завршени ниво школовања) – у рангирању учествује са

максимално 25% од укупног броја бодова. Представља: показатељ образовног

постигнућа, квантитета и квалитета знања, угла гледања на проблемску (војну)

ситуацију, континуитет у развоју каријере односно могућност даљег образовног и

каријерног развоја;

- просек са основних студија – као показатељ: квалитета стечених знања,

могућности за даљи образовни и каријерни развој, прогнозе успешности даљег

усавршавања и школовања;

- врста завршене средње школе – као показатељ: деловања војношколских

установа на развој структуре личности испитаника (ауторитарности), припремљености

за даље школовање у оквиру Универзитета одбране;

- дужности у војном систему које је испитаник обављао или обавља (значај и

карактер руководеће дужности) – у рангирању учествује са максимално 34% од
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укупног броја бодова, представља показатељ формацијски положајне групе дужности и

чином, предходног професионалног искуства кроз поступност у напредовању (од чете

па навише);

- службене оцене (просечна службена оцена) - у рангирању учествује са

максимално 35% од укупног броја бодова, представља показатељ успешности

обављања дужности, одлучивања о унапређењу, подстицања на стручно усавршавање и

веће залагање у служби (Уредба о оцењивању професионалних војних лица, Службени

гласник Републике Србије, бр. 87/2010). Оцењивање је редовно и ванредно. Редовно

оцењивање је на две календарске године, а ванредно при промени дужности и места

рада. Мерила за оцењивање су: реализација задатака (показује резултате остварене у

односу на конкретно постављене задатке), квалитет рада (показује степен достигнутих

постављених стандарда у односу на конкретне задатке, квалитет донетих одлука и

употребљивост резултата рада), професионална ефикасност (показује продуктивност,

прецизност и благовременост у реализацији постављених задатака), поштовање

стандарда и норми (показује однос професионалног војног лица према правима

подређених, себи равних и претпостављених, поштовање прописа и предвиђених

процедура, људских права, етичких норми и поступање ван службе у складу са

прописима, одговорност (показује преданост послу, бригу за сигурност људства и

одржавање имовине, као и поузданост у реализацији задатака), самосталност (показује

колико је професионално војно лице у оквиру прописаних дужности за формацијско

односно радно место самостално, да ли и колико без упутстава претпостављеног

планира и реализује задатке у оквиру овлашћења и одговорности које су у опису

његовог формацијског, односно радног места), предузумљивост (показује

иницијативност и креативност професионалног војног лица у реализацији постављених

задатака), физичка способност (показује физичку оспособљеност за обављање

дужности на формацијском, односно радном месту). Оцена за професионално војно

лице састоји се од бројчане и описне оцене. Повољне оцене за лице су: задовољава (2),

добар (3), истиче се (4), нарочито се истиче (5). Неповољна оцена лица је:

незадовољава (1). Поступак оцењивања обухвата праћење рада лица које се оцењује,

евидентирање показатеља рада и описних запажања о карактеристикама лица које се

оцењује и које су битне за вођење у каријери. Оцењивач је дужан да за лице које се

оцењује прибави и запажања о: успеху са школовања и усавршавања, учешћа у

мултинационалним операцијама и другим активностима у иностранству, раду за време
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проведено ван матичне команде, јединице и установе, и раду за проведено време у

другом државном органу у периоду за оцењивање. Ради објективности показатеља

успешности обављања дужности, бодује се просек свих службених оцена официра

током професионалне каријере.

2. Елементи субјективне успешности – предложени су као део критеријума процене

психолошких капацитета (Критеријуми, Службени војни лист бр 13 из 2012.; Одлука,

Службени војни лист број 10 из 2012.). Процена психолошких капацитета по тренутним

критеријумима за рангирање официра се не бодује. Сматрамо, да истраживања и резултати

студија, као и овај истраживачки рад могу помоћи у налажењу модела, како би се

психолошки капацитети кандидата бодовали и имали удела у рангирању кандидата за

различите дужности. Тренутно, процена психолошких капацитета подразумева процену

интелектуалних способности (што није сагледано овим истраживањем) и процену личности

осмофакторским моделом који обухвата процену емоционалне стабилности, екстровертности,

отворености, кооперативности, савесности, дезинтеграције и аморалности. Овим

истраживањем покушавамо, да укажемо на важност примарне породице у формирању

личности и њеног виђења себе и окружења, емотивног квалитета партнерских релација на

достизање различитог степена професионалне успешности (Одлука, Службени војни лист

број 10, из 2012.).

А то су:

- критеријумима личне процене успешности – као критеријум и показатељ реалне

процене себе и околине, самопоуздања;

- познавање правила и прописа – као критеријум и показатељ савесности, одговорности,

интересовања за посао, сналажења у пословима који захтевају планирање, комплексну

анализу, разумевање ситуације, доброг функционисања у хијерархијским установама,

практичност и конкретност, објективно сагледава ситуацију;

- односима са  претпостављенима и са потчињенима – као критеријум и показатељ

самопоуздања, самосталности, савесности, одговорности, адекватних механизама за

превазилажење стресних ситуација, интересовања за посао, реалне процене себе и околине,

развијености социјалних вештина, способности за успостављање добрих социјалних односа,

социјалне прилагодљивости, спремности за прихватање различитих социјалних улога,

обавеза и одговорности, способности за послове који захтевају планирање, комплексну

анализу, разумевање ситуације, склоности избегавању конфронтације и промена.
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4. Инструменти истраживања

1. Упитник родитељског прихватања/одбацивања – PARQ (eng. Parental

Acceptance/Rejection Questionnaire; R. P. Rohner, 1984) је инструмент самопроцене

конструисан за мерење опажања родитељског прихватања и одбацивања. У истраживању је

коришћена скраћена верзија оригиналног упитника, која садржи 24 ајтема у две паралелне

форме од којих се једна односи на процену мајке, а друга на процену оца. Сваки ајтем

упитника, садржи одређен опис понашања мајке, односно оца. Испитанику су понуђена, да

изабере један од четири одговора (1-никада, 2-ретко, 3-понекад, 4-увек) у зависности у којој

мери сматра, да описано понашање одговара понашању његовe мајке, односно оца у периоду

када је испитаник имао од 7 до 12 година.

Упитник се састоји од четири субскале које мере димензије:

- родитељску топлину/прихватање (ТОП) – димензија је у упитнику заступљена са 5

ајтема. Ајтеми се односе на доживљај испитаника о родитељском: начину комуникације

(разговор са пуно топлине и љубави), интересовању о активностима, доживљају свог детета

(родитељ који се поноси својим дететом и то му јасно саопштава), јасном сагледавању и

разумевању дететовог психичког стања (дететова недоумица или страх) и залагање родитеља

да детету у тој ситуцији помогне, уважавању дететових интересовања без негодовања услед

родитељског неслагања (допуштење да дете ради оно што му је важно). Пример тврдње:

разговарао је са топлином и љубављу, истински се занимао за оно чиме се бавим, говорио ми

је да је поносан на мене, трудио се да ми помогне кад сам био уплашен/забринут, допуштао

ми је да радим оно што ми је било важно иако се није у потпуности слагао са тим. Распон

минималног и максималног резултата је од 5 до 20 бодова.

- родитељску агресивност/непријатељство (АГР) – димензија је у упитнику заступљена

са 7 ајтема. Ајтеми се односе на доживљај испитаника о родитељском: начину кажњавања

(тукао ме је кад нисам заслуживао), негативној комуникацији (грдња услед родитељског

нестрпљења, коришћење ружних речи), вређању осећања детета (процена намерности),

непоштовању дететове личности и достојанства (осрамоћивање пред другима, упоређивање

са другим званично лошим примерима), коришћењу физичке супериорности (ударање до

граница повређивања детета). Распон минималног и максималног резултата је од 7 до 28.
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- родитељска индиферентност/занемаривање (ИНД) – димензија је у упитнику

заступљена са 6 ајтема. Ајтеми се односе на доживљај испитаника о родитељском:

односу према детету важним стварима и догађајима (не/заборављање истих), не давање

значаја дететовим интересовањима и потребама (немање времена ни пажње за њих),

,,избегавању детета,, поверавању бриге о детету другим људима. Распон минималног и

максималног резултата је од 6 до 24.

- родитељско недиференцирано одбацивање (НЕД) – димензија је у упитнику

заступљена са 6 ајтема. Ајтеми се односе на доживљај испитаника о родитељском:

доживљају детета (у негативном смислу - ,,дете терет,, сметња, нежељено),

(не)разумевању дететових проблема и понашању у складу са тим, одрицању љубави

према детету услед незадовољства дететом, јасном исказивању ,,жаљења детета,,.

Распон минималног и максималног резултата је од 6 до 24.

Добијене су задовољавајуће вредности Кронбаховог коефицијента алфа које указују

на унутрашњу сагласност скала коришћених у истраживању тј. указују на степен

сродности ставки од којих се скале састоје. За перцепцију мајчине:

топлине/прихватања од 0,839, агресивности/непријатељства од 0,785,

индиферентности/занемаривања од 0,854, недиференциране одбијености од 0,744. За

перцепцију очеве: топлине/прихватања од 0,822, агресивности/непријатељства од

0,660, индиферентности/занемаривања од 0,854, недиференциране одбијености од

0,779. Вредност Кронбаховог коефицијента алфа димензије очеве

агресивности/непријатељства је нижа од идеалне тј од 0,7 (DeVellis, 2003 према:

Pallant, 2009). Овај резултат се може објаснити једним делом, да је вредност

Кронбаховог коефицијента алфа веома осетљив на број ајтема на скали тзв кратке

скале са мање од 10 ставки (скала је заступљена са 7 ајтема) али не у потпуности с

обзиром на вредност Кронбаховог коефицијента алфа за перцепцију мајчине

агресивности/непријатељства. С друге стране, анализом утицаја ајтема на вредност

кеофицијента алфа и уклањањем ајтема 24 који гласи “Ударао ме је тако да сам се

бојао да би ме могао озбиљно повредити” вредност  Кронбаховог коефицијента алфа

од 0,750. Препорука за даље коришћење овог инструмента за мерење димензије

родитељске агресивности/непријатества је у смислу преформулације ајтема или

његовог потпуног искључења, а пре свега због циљева основне намене инструмента

која није мера “злостављања”.
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Укупан резултат испитаника изражава Индекс прихватања/одбацивања – ИПО који

је збир резултата на све четири субскале уз предходно регистровање резултата на

субскали топлина/прихватање. Веће опажање родитељског прихватања значи мање

опажање неприхватања од стране родитеља.

2. Скала „Прилагођености у дијади“ - DAS  (eng. Dyadic Adjustement Scale; Spanier,

1976) је инструмент самопроцене конструисан за мерење опажања прилагођености емотивних

партнера односно емотивног квалитета партнерских релација . У истраживању је коришћена

верзија оригиналног упитника која садржи 32 ајтема. Сваки ајтем упитника садржи одређен

опис понашања емотивних партнера у разним животним ситуацијама.

Испитанику су најчешће понуђена један до шест одговора у зависности у којој мери сматра,

да описано понашање одговара понашању његовoг емотивног партнера и њиховој

интеракцији (1-уопште се не слажемо, 2-углавном се не слажемо, 3-често се не слажемо, 4-

понекад се не слажемо, 5-углавном се слажемо,  6-потпуно се слажемо). Такође, упитник

садржи и ајтеме са пет понуђених одговора (1-никад, 2-ретко, 3-повремено, 4-скоро сваки дан,

5-сваки дан), два понуђена одговора (да, не) и једну седмостепену скалу.

Факторска анализа показала је да се помоћу ње мере четири димензије:

- задовољство у партнерској дијади – димензија је у упитнику заступљена са 10 ајтема.

Ајтеми се односе на процену испитаника о фреквентности размишљања и разговора између

партнера о прекиду везе/брака, начину решавања вербалних конфликата, процени квалитета и

наставка везе/брака, вери и узајамном поверавању партнера, процени ,,жаљења што су у

таквој емотивној вези/браку”, о процени фреквентности размена нежности. Распон

минималног и максималног резултата је од 10 до 60.

- кохезија партнерског односа - димензија је у упитнику заступљена са 5 ајтема. Ајтеми

се односе на процену испитаника о заједничким активностима са партнером од

стимулативних разговора до извршавања кућних и професионалних активности.

Распон минималног и максималног резултата је од 5 до 29.

- слагање у партнерској дијади - димензија је у упитнику заступљена са 13 ајтема.

Ајтеми се односе на процену испитаника о партнерској усаглашености око филозофија

живота, животних приоритета, времена и начина провођења заједничког времена, доношења

важних одлука (породичних, професионалних), слагања са породицама партнера, друштвено

прихватљивог понашања, финансија, религиозности, пријатељстава, провођења слободног

времена (спорт, хоби), кућних послова. Распон минималног и максималног резултата је од 13

до 78.
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- емоционална изражајност- димензија је у упитнику заступљена са 4 ајтема. Ајтеми се

односе на процену испитаника о партнерској усаглашености емоционалних осећања и начина

показивања истих. Распон минималног и максималног резултата је од 4 до 16.

Добијене су задовољавајуће вредности Кронбаховог коефицијента алфа које указују на

унутрашњу сагласност скала коришћених у истраживању тј. указују на степен сродности

ставки од којих се скале састоје. Вредности Кронбаховог коефицијента алфа за перцепцију:

задовољства у партнерској дијади од 0,525, кохезије партнерског односа од 0,737, слагања у

партнерској дијади од 0,893, изражавања осећања од 0,620, опште прилагођености емотивних

партнера од 0,888.

Вредност Кронбаховог коефицијента алфа димензије задовољства у партнерској дијади

нижа је од идеалне тј од 0,7 (DeVellis, 2003 према: Pallant, 2009). Анализом утицаја ајтема на

вредност кеофицијента алфа скале уочава се да ајтеми 17,18, 19 и 23 имају веома ниске

вредности степена корелација (мање од 0,3) што указује да ајтеми мере нешто друго, а не оно

што мери цела скала. Изостављањем ових ајтема вредност Кронбаховог коефицијента алфа од

0,845. Такође, Кронбаховог коефицијента алфа димензије изражавања осећања нижа је од

идеалне тј. од 0,7. Објашњење за тако ниску вредност Кронбаховог коефицијента алфа

вероватније је мали број ајтема скале (само 4). Могући разлози су и специфичности ајтема и

потребе њихове преформулазије или начина постављања питања.

2. Ревидирана Ф скала (Рот и Хавелка 1973.) - је инструмент самопроцене конструисан

за мерење степена изражености ауторитарности. Основа инструмента је Адорнов концепт

ауторитарне структуре личности и њених карактеристика:

- Конвенционализам - прихватање вредности и стандарда средње класе, ајтем типа:

“Пристојан човек ће избегавати да се дружи са људима који имају рђаве навике”;

- Ауторитарна субмисивност - некритички став према идеализованим ауторитетима

групе, ајтем типа: “Оно што овој земљи највише треба, више него закони и политички

програми, јесте неколико храбрих и оданих вођа у које народ може да верује”;

- Агресивност - тенденција да се оштро реагује према људима који крше конвенционално

понашање, ајтеми типа: “Потребна је строга дисциплина, сваки преступ и девијацију треба

оштро сузбијати”;
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- Антиинтрацептивност - супростављање свему субјективном и имагинативном,

одбијање бављења личним психичким животом, ајтеми типа: “Када човек има проблема и

дилема, најбоље да не мисли на то”;

- Поштовање власти и позитиван став према њој - идентификовање са онима који

имају моћ, наглашавање строгости и дисциплине. Ајтеми типа: “Оно што нам треба то је

дисциплина и чврста воља да радимо за породицу и земљу”;

- Деструктивност и цинизам – одбацивање хуманости, потцењивање хуманих

вредности, ајтеми типа: “Каква год била људска природа биће увек ратова и конфликата”;

- Често коришћење механизма пројекције - пројектовање у спољни свет властитих

несвесних импулса, ајтеми типа: “Већина људи не схвата да знатан део нашег живота

контролишу тајне сплетке и планови”;

- Ригидно мишљење, постојање празноверица и стереотипија – склоност да се мисли у

ригидним категоријама и веровање у мистичне узроке судбине појединца, ајтеми типа:

“Свако мора да верује у неке надприродне силе и њиховој моћи треба потпуно да се

покорава”;

- Интересовање за сексуалне настраности – њихово оштро осуђивање, али често

помињање, односно лажно моралисање, ајтеми типа: “Хомосексуалци нису бољи од

криминалаца и треба их најстрожије кажњавати”.

У истраживању је коришћена верзија упитника која садржи 29 ајтема. Испитанику је

понуђено да изабере и заокружи један од пет одговора (1-у потпуности нетачно, 2-углавном

нетачно, 3-нисам сигуран, 4-углавном тачно, 5-у потпуности тачно) у зависности од степена

слагања са понуђеним садржајем ајтема. Резултат испитаника тумачи се вишим односно

нижим степеном ауторитарности.

Скала ауторитарности - Ф скала - има добру унитрашњу сагласност и вредност

Кронбаховог коефицијента алфа од 0,842.

3. Упитник успешности у војној професији је инструмент самопроцене конструисан за

потребе овог истраживања, а на основу званичних критеријума рангирања официрског кадра

у војном систему (Критеријуми, Службени војни лист бр. 13 из 2012.; Одлука, Службени

војни лист бр. 10 из 2012.).  Инструмент се састоји од три тематске целине. Прве којом се

утврђују социо-демографске карактеристике породица (порекла, брака/емоционалне везе),

друге којом се уврђују објективни показатељи успешности и треће којом се утврђују

субјективни показатељи успешности.
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Социо-демографске карактеристике породица утврђују се кроз ајтеме:

- године старости – са понуђених пет одговора: од 22 до 29, од 29 до 36, од 36 до 43, од

43 до 50, од 50 до 56.

- величина насеља у коме су живели до 15. године – са понуђених четири одговора: село,

град до 50 000, град од 50 000 до 100 000, град преко 100 000.

- социјално порекло примарне породице – са понуђених шест одговора: земљорадничко,

радничко, службеничко ССС, интелектуално ВСС, из породице официра, из породице

подофицира.

- брачни статус - са понуђених четири одговора: неожењен, ванбрачна заједница,

ожењен, разведен.

- број деце - са понуђених пет одговора: једно, двоје, троје, четворо, петоро.

- степен образовања емотивног партнера - са понуђених шест одговора: средња школа,

више образовање, високо образовање, специјализација/мастер, магистар наука, доктор наука.

Објективни показатељи успешности утврђују се кроз ајтеме о:

- официрском чину - са понуђених шест одговора: потпоручник, поручник, капетан,

мајор, потпуковник, пуковник;

- степену образовања - са понуђених 7 одговора: више образовање, високо образовање,

специјализација (мастер), КШУ (Командно-штабно усавршавање), магистарске студије (мр),

ГШУ (Генерал-штабно усавршавање), докторске студије (др);

- завршеној врсти средње школе - понуђена Војна гимназија, средња војна школа и

средње школе у цивилству;

- просеку са основних студија - понуђених 4 одговора: од 6 до 7,00, од 7,01 до 8,00 од

8,01 до 9,00, од 9,01 до 10,00,

- просеку са последипломских студија - понуђених 4 одговора: од 6 до 7,00, од 7,01 до

8,00 од 8,01 до 9,00, од 9,01 до 10,00,

- обављаним и тренутним дужностима - са понуђених 7 одговора: командна,

оперативно-штабна, логистичка, наставно-образовна, обавештајно-безбедносна,

административна, друга коју испитаник дописује;

- службеним оценама током каријере – просек службених оцена.
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Субјективна успешност утврђује се кроз ајтеме о:

- личној процени професионалне успешности - на скали од 1 до 5 испитаник оцењује

личну професионалну успешност, с тим да је 1 најнижа оцена а 5 највиша оцена

професионалне успешности;

- познавању правила и прописа – са понуђених 3 одговора: довољно, добро и врло добро;

- односима са  претпостављенима - испитаник оцењује на скали од 1 до 5 личну

процену квалитета односа са претпостављеним официрима по питањима уважавања,

добронамерности, пословног усмеравања,  с тим да је 1 најнижа оцена а 5 највиша оцена

квалитета интеракција;

- личну процену квалитета односа са потчињенима по питањима уважавања,

добронамерности, професионалног усмеравања, комуникације, трансферу знања и

професионалног искуства, помоћи у решавању професионалних и приватних проблема, с тим

да је 1 најнижа оцена а 5 највиша оцена квалитета интеракција.

5. Хипотезе истраживања

Полазећи од основног проблема, који се односи на утврђивање важности породице за

професионалну успешност, дефинисали смо хипотезе, које желимо да проверимо овим

истраживањем. Најопштије посматрано, очекујемо да се успешност у војној професији

може сагледати утврђивањем субјективних и објективних елеманата професионалне

успешности, као и да су они статистички значајно повезани са породичним утицајем

(примарне породице, емотивног партнерства) и одређеном структуром личности.

У складу са постављеним општим проблемом, циљевима и задацима истраживања,

можемо формулисати следећу општу хипотезу:

Постоји статистички значајна повезаност родитељског

прихватања/одбацивања, ауторитарности и емотивног квалитета партнерских

релација са успешношћу у војној професији.

У складу са постављеним општим проблемом, циљевима и задацима истраживања,

можемо формулисати следеће посебне хипотезе:
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1. Постоји статистички значајна повезаност родитељског прихватања и

успеха у војној професији.
Истраживање смо започели размишљањем, да су у војној професији успешнији официри,

који су са родитељима изградили осећаје прихваћености и топлине, који су  касније темељи

њиховог професионалног и приватног успеха.

Претпоставили смо, да специфичности школовања и војне професије са већим

образовним и професионалним успехом, могу превазићи запослени са изграђеним

прихватајућим односима са родитељима, који постају темељ њихове професионалне и

приватне успешности. Такви запослени поседују базу која омогућава веру у личне квалитете,

способности и знања, самопоштовање, емоционалну стабилност, радно самопоуздање,

спремност лаког препознавања новонасталих организацијских промена и прилагођавање

истим, доживљај радног окружења као позитнивног места за даљи професионални развој,

процену сарадника првенствено добронамерних, доступних и сарадњивих што омогућава

квалитетнију комуникацију и пословно функционисање.

ПАРТ теорија, која је теоријска основа нашег емпиријског истраживања може се поделити

на три субтеорије. Једна од три је субтеорија личности, која настоји да објасни шта се догађа

са децом која опажају да су од родитеља вољена/невољена и какви су, односно колико

успешни одрасли људи, који су се у детињству осећали прихваћеним/одбаченим од стране

родитеља. С обзиром на проблем истраживања, а то је породични контекст и успешност у

војној професији, овај део теорије биће доминантан у раду.

2. Постоји статистички значајна повезаност ауторитарности и успеха у војној

професији.
Претпоставка са којом смо отпочели проблемско истраживање је да је војни систем

хијерархијски строго постављен систем и да ће сходно томе, а због карактеристика

ауторитарне структуре личности, више професионалне резултате имати испитаници са

умереним степеном ауторитарности.

Теоријска разматрања ауторитарности указују на повезаност ауторитарности са

породицом порекла, васпитним стиловима родитеља, карактеристикама величине насеља

становања до 15. године, социјалним пореклом. Све ове карактеристике условљавају

једна другу. Доминантни васпитни стил условљен је средином у којој породица живи и

која има одређена очекивања од будућег члана заједнице кога родитељи припремају

васпитањем. Такође, материјалне могућности породице које су резултат социјалног
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порекла више или мање условљавају садржаје васпитног процеса кроз могућности

формалног, неформалног образовања, и већег броја ваннаставних активности и

интересовања деце.

3. Постоји статистички значајна повезаност вишег степена емотивног

квалитета партнерских релација и успеха у војној професији.
Пошло се од идеје целоживотног деловања примарне породице. ПАРТ субтеорија

суочавања настоји да објасни шта доводи до тога, да се нека деца боље суочавају са

родитељским одбацивањем у детињству (од већине друге деце), а касније кроз живот лакше

подносе фрустрирајуће ситуације. Субтеорија суочавања је у складу са очекивањем, с

обзиром на радно ангажовање и потешкоће у војној професији, а које се преносе и на

емотивни квалитет партнерских релација

Претпоставили смо, да је функционалност емотивно партнерске везе у тесној вези са

успешношћу у војној професији али и са породицом порекла. У актуелном партнерском

односу, највећу важност за успешност у војној професији има квалитет односа емотивних

партнера који поред својих специфичности садржи и део који сваки партнер уноси у сваку

емотивну везу а то је део који је формиран и научен у породици (структура личности,

индивидуалност, модели понашања: вербалног и невербалног, комуникационе вештине,

увиђање и начини решавања криза и проблема).

4. Постоји статистички значајна повезаност родитељског одбацивања и

ауторитарности.
Дететово опажање родитељског односа према њему је основа са које дете посматра и

оцењује ваљаност родитељских поступака, који ће деловати на њега и његово понашање.

Субјективност дететовог доживљаја родитељског односа према њему је најјача страна појма

прихватање/одбацивање. У ситуацији у којој постоји однос љубави и поверења, лакше долази

до осећања одговорности и лакше се јавља осећај кривице код детета кад поступи супротно од

очекивања родитеља.

Ефекат родитељског понашања према детету, највише зависи од емоционалног контекста у

којем се остварује контрола активности детета. Родитељи који остварују строгу контролу, који

су рестриктивни, али уједно имају изражен срдачан однос према детету, постићиће да деца

буду послушна, учтива, чиста, али мање креативна у односу на децу чији родитељи уз срдачан

став испољавају слабију контролу дететове активности (Рот, 2002).



121

Адорно (Adorno еt al. 1993) сматра да најважнији допринос у формирању ауторитарне

структуре личности има однос родитељ-дете. Ауторитарност настаје као последица грубог,

ригидног поступања са децом, тражења безусловне послушности, наглашавања дужности и

обавеза, недовољне љубави и топлине у кући. Такав родитељски стил ствара доживљај

одбацивања. Као последица таквог односа, код детета се рађа непријатељство према

родитељима, али се то непријатељство потискује и дете се идентификује са ауторитарним

родитељем.

На основу истраживања доминантних васпитних стилова родитеља ученика војне гимназије

(Ђорђевић, 2009) дошли смо до података да ученици васпитне поступке родитеља описују кроз

ајтеме поштовања договора, реда, дисциплине, чистоће, критике, а ако се договори не поштују

долази до родитељске љутње и ускраћивања повластица које је ученик имао. Предпостављамо,

да искуства из породице порекла усмеравају професионални избор тј. деца од будуће професије

траже оно што се и од њих  тражило у породици: ред, дисциплину, организованост, што су

јасне асоцијације за војну професију.

У средини која је слична по захтевима са породичном, предпостављамо да је лакша

адаптација и већа шанса за постизање успеха. Војни систем, путем образовања настоји да код

кадета развије одређене особине, које се у војној организацији сматрају пожељним, а да спречи

стварање оних које нису пожељне за војни систем. Организација школског живота у војном

систему, више него било где, почива на принципу ауторитарности или на више-мање

развијеним демократским односима међу свим учесницима у процесу наставе. Свакодневним

образовним и васпитним активностима наставља са формирање структуре личности будућег

официра у складу са будућим дужностима, тежећи да се нове генерације интегришу у постојећи

војни систем.

Васпитни поступци родитеља спроводе се карактеристичним говорним исказима који

усмеравају поступке детета и имају последице на развој и понашање. Војни систем има

карактеристичне говорне исказе (начине обраћања), који организују и омогућавају извршење

свакодневних задатака војске, као и формиране критеријуме понашања који су пожељни у

професији. Војска поседује хијерархију, ауторитете, што је још једна чињеница која нас је

усмерила, да ће успешнији у војној професији бити они појединци, чији су родитељи у

васпитању неговали традиционалну организацију породичних односа која се базира на

поштовању хијерархије породичних улога и породичног васпитања и правила понашања.
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5. Постоји статистички значајна повезаност родитељског прихватања и

емотивног квалитета партнерских релација.

Претпоставили смо да је функционалност емотивно партнерске везе у тесној вези са

успешношћу у војној професији али и са породицом порекла. У актуелном партнерском односу,

највећу важност за успешност у војној професији има квалитет односа емотивних партнера који

поред својих специфичности садржи и део који сваки партнер уноси у емотивну везу, а то је део

који је формиран и научен у породици (структура личности, индивидуалност, модели

понашања: вербалног и невербалног, комуникационе вештине, увиђање и начини решавања

криза и проблема).

Предпоставка нашег истраживања је да различито сагледавање проблема, понашање у

емотивно партнерском односу и начини решавања криза једним делом су учења/знања из

породице порекла. Начине на које су родитељи видели проблеме, како су их решавали и како су

се понашали учила су њихова деца  током свог боравка у примарној породици, у кризним

моментима брака/емотивно партнерског односа та деца користе сличне или исте моделе

понашања својих родитеља али сада према свом партнеру.

Модел трајна рањивост - стрес - прилагођавање је најобухватнија теорија према

критеријумима Фурмана (Furman, 1984) и Келама (Kellam, 1986). Моделе понашања својих

родитеља, које су као деца имали прилике да посматрају, у одраслој доби преносе у своје

емотивно партнерске релације (Griffin, 1993; Karney, Bradbury, Fincham, Sullivan, 1994).

Конкретно, иста трајна рањивост или исти стресни догађај деловаће различито на емотивно

партнерски квалитет у зависности од способности и процеса прилагођавања партнера и

њиховог емотивног односа на кризу. Емпиријска сазнања из угла ове теорије послужиће нам за

упоређивање са резултатима нашег истраживања и омогућиће нам боље сагледавање проблема.

ПАРТ теорија, као теорија суочавања биће доминантније изражана у овом делу истраживања. У

зависности од породичног прихватања или одбацивања зависиће и капацитети одраслих за

суочавање и подношење фрустрација.

6. На основу независних варијабли истраживања може се предвидети

објективна и субјективна успешност у војној професији.

Претпоставка је да се на основу независних варијабли истраживања родитељског

прихватања/одбацивања, ауторитарне структуре личности и емотивног квалитета партнерских

релација може предвидети објективна и субјективна успешност у војној професији.

Хипотеза је тестирана факторском анализом, дискриминативном и регресионом анализом.
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6. Узорак истраживања

Узорак истраживања је намеран и чине га 443 професионалних војних лица (ПВЛ)

запослених у Министарству одбране (МО) и Војсци Србије (ВС).

Структура узорка прилагођена је структури запослених официра по чиновима. Узорак

је формиран помоћу званичних ранг листа Управе за кадрове МО, а по прописима

утврђеним елементима успешности у војној професији. Подељен је у шест подузорака по

чиновима и то: потпоручник, поручник, капетан, мајор, потпуковник, пуковник.

Трећину сваког стратума чине успешни официри, трећину просечни и трећину

неуспешни.

У узорку су најзаступљенији испитаници подузорка просечне успешности 40,9%,

потом неуспешни њих 36,6% и 22,6% успешних ПВЛ (Табела 1).

Табела 1. Расподела испитаника по чину и професионалној успешности
Припадност категорији професионалне

успешностиЧин
неуспешни просечни успешни

укупно

17 14 17 48
35,4% 29,2% 35,4% 100,0%потпоручник
3,8% 3,2% 3,8% 10,8%

39 42 20 101
38,6% 41,6% 19,8% 100,0%поручник
8,8% 9,5% 4,5% 22,8%

31 42 16 89
34,8% 47,2% 18,0% 100,0%капетан
7,0% 9,5% 3,6% 20,1%

50 42 24 116
43,1% 36,2% 20,7% 100,0%мајор
11,3% 9,5% 5,4% 26,2%

21 34 17 72
29,2% 47,2% 23,6% 100,0%потпуковник
4,7% 7,7% 3,8% 16,3%

4 7 6 17
23,5% 41,2% 35,3% 100,0%пуковник
0,9% 1,6% 1,4% 3,8%
162 181 100 443укупно

36,6% 40,9% 22,6% 100,0%

Посматран узорак по чиновима, у чину потпоручник подједнако су заступљени

неуспешни и успешни са по 35,4% потом просечни 29,2%. У чину поручник
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најзаступљенији су просечни 41,6%, неуспешни 38,6%, успешни 19,8%. У чину капетан

најзаступљенији су просечни са 47,2% потом неуспешни 34,8%, успешни са 18,0%. У чину

мајора најзаступљенији су неуспешни са 43,1%, потом просечни са 36,2% и најмање

заступљени успешни са 20,7%. У чину потпуковника најзаступљенији су просечни са

47,2%, потом неуспешни 29,2% и успешни са 23,6%. У чину пуковника најзаступљенији

су просечни са 41,2%, успешни са 35,3% а најмање заступљених је неуспешних 23,5%.

Расподела испитаника по чиновима и успешности показује, да се кроз

професионални развој смањује процентуална заступљеност у категорији неуспешних у

војној професији, што се може објаснити остваривањем потребних предуслова за

напредовање у служби (Критеријуми, Службени војни лист бр. 10 и 13 из 2012. године).

6.1. Структура узорка по елементима успешности у војној професији

У војној пракси успешност официра исказује се рангирањем по чиновима, по више

критеријума: значај дужности коју официр тренутно обавља, ниво образовања, успех са

школовања (формалног и неформалног), просечне службене оцене и тд.

За потребе овог истраживања пратили смо критеријуме које смо сврстали у две

категорије: објективне критеријуме успеха (значај дужности коју испитаник тренутно

обавља, ниво образовања, успех у формалном и неформалном школовању, просечне

службене оцене) и субјективне критеријуме успеха (самопроцена успешности у војној

професији, познавање правила и прописа, успешност у међуљудским односима: односа са

претпостављеним/а и потчињеним/а).

6.1.1. Структура узорка по елементима објективне успешности

Упитником конструисаним за потребе овог истраживања утврдили смо расподелу

испитаника по објективним критеријумима успеха (ниво образовања, успех у формалном

и неформалном школовању, просечне службене оцене, значај дужности коју тренутно

обавља)  и припадности једној од категорија успешности у војној професији.
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Анализа узорка по степену образовања (табела 2.) показује да су у подузорку

успешних, најзаступљенији официри са највишим степеном образовања, односно свих

облика последипломских усавршавања (цивилних и војних).

Табела 2. Расподела испитаника по објективном критеријуму успеха – степен образовања

У подузорку просечних најзаступљенији су официри са вишим и високим степеном

образовања. У овој категорији има официра који су постигли образовање на

последипломским студијама (цивилних и војних).

У подузорку неуспешних најзаступљенији су официри са високим и вишим

образовањем, док је најмање испитаника са образовањем на последипломским студијама.

Посматран узорак по постигнутом успеху током факултетског образовања показује, да

просечна оцена студирања јесте један од бољих показатеља касније професионалне

успешности (табела 3.).

Припадност категорији професионалне успешностиСтепен образовања
неуспешни просечни успешни укупно

2 5 / 7
28,6% 71,4% / 100,0%више образовање
0,5% 1,1% ,0% 1,6%
140 135 40 303

44,4% 42,9% 12,7% 100,0%високо образовање
31,6% 30,5% 9,0% 71,1%

15 27 13 52
27,3% 49,1% 23,6% 100,0%мастер студије
3,4% 6,1% 2,9% 12,4%

4 5 15 24
16,70 20,8% 62,5% 100,0%командно-штабно

усавршавање КШУ
0,9% 1,1% 3,4% 5,4%

1 6 17 24
4,2% 25,0% 70,8% 100,0%магистраске студије -

мр
0,2% 1,4% 3,8% 5,4%

/ 3 5 8
/ 37,5% 62,5% 100,0%

генерал-штабно
усавршавање

ГШУ ,0% 0,7% 1,1% 1,8%
/ / 10 10
/ / 100,0% 100,0%докторске студије -

др
,0% ,0% 2,3% 2,3%
162 181 100 443укупно

36,6% 40,9% 22,6% 100,0%
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Табела 3. Расподела испитаника по објективном критеријуму успеха – просечна
оцена студирања

Припадност категорији професионалне успешностиПросечна оцена
студирања неуспешни просечни успешни укупно %

75 14 3 92
81,5% 15,2% 3,3% 100,0од 6 до 7
19,0% 3,5% 0,8% 23,30

75 109 10 194
38,7% 56,2% 5,2% 100,0од  7,01 - 8

19,0% 27,6% 2,5% 49,10
1 37 45 83

1,2% 44,6% 54,2% 100,0од 8,01 - 9

0,3% 9,4% 11,4% 21,00
/ 1 25 26

,0% 3,8% 96,2% 100,0од 9,01 - 10

,0% 0,3% 6,3% 6,6
151 161 83 395укупно

38,2% 40,8% 21,0% 100,0

У подузорку успешних, најзаступљенији су испитаници чија је просечна оцена

студирања у категорији одговора до 9.

У подузорку неуспешних, најзаступљенији су испитаници са просечном оценом

студирања до 8. Испитаници са просечном оценом студирања до 8 и до 9 најзаступљенији

су у подузорку просечних по успеху у војној професији.

Посматрано по категоријама, у категорији просечне оцене до 7 најзаступљенији су

неуспешни, у категорији од 7,01 до 8 најзаступљенији су просечни, у категорији од 8,01 до

9 најзаступљенији су успешни, у категорији од 9,01 до 10 најзаступљенији су успешнији

испитаници.

Просечна оцена студирања са последипломских студија је податак који допуњује

закључивање о важности квалитета и квантитета школског постигнућа током студирања

(табела 4.).
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Табела 4. Расподела испитаника по објективном критеријуму успеха – просечна
оцена последипломских студија

Припадност категорији професионалне успешностиПросечна оцена
последипломских

студија неуспешни просечни успешни укупно %

3 1 / 4
75,0% 25,0% ,0% 100,0од 6,01 до 7
3,8% 1,2% ,0% 5,0

5 8 1 14
35,7% 57,1% 7,1% 100,0од 7,01 до 8
6,2% 10,0% 1,2% 17,5

4 5 16 25
16,0% 20,0% 64,0% 100,0од 8,01 до 9
5,0% 6,2% 20,0% 31,2

2 6 29 37
5,4% 16,2% 78,4% 100,0од 9,01 до 10
2,5% 7,5% 36,2% 46,2

14 20 46 80укупно
17,5% 25,0% 57,5% 100,0

Расподелом испитаника по обележју степена образовања, утврдили смо да у подузорку

неуспешних су у најнижем проценту заступљени испитаници са последипломским

студијама. Расподелом испитаника по обележју просечна оцена са последипломских

студија утврђујемо, да у подузорку неуспешних су најзаступљенији испитаници са

најнижим просечним оценама последипломских студија категорија до 7.

Овај показатељ може бити потврда о кумулативности знања, без обзира на степен

образовања. Испитаници са постигнутим степеном знања, а са ниским просечним оценама

студирања, најчешће ће постизати и ниже професионалне успехе. У подузорку успешних

најзаступљенији су испитаници који постижу високе образовне резултате у категорији до

10 и 9. Добијени резултати су логични и објашњиви способностима, знањима,

интересовањима, а пре свега односом према раду и радним обавезама и задацима.

Посматран узорак по службеним оценама у каријерном развоју указује, да већи број

оцена у истом степену каријере чешће имају неуспешни од успешних и просечних

испитаника. Податак се може објаснити чешћим променама радног места и потребом

чешћег оцењивања. Такође, тестирања независности распореда испитаника по обележјима

службене оцене (прве и друге као и шесте, седме и осме) и успешности показују

статистички врло значајну повезаност (р=0,00). Односно, у подузорку неуспешних
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заступљенији су испитаници са службених оцена до 3,50, док су у подузорку успешних

заступљенији испитаници са службеним оценама до 5.

Међутим, тестирања независности распореда испитаника по обележјима службене

оцене (треће, четврте и пете) и успешности показују да не постоји статистички значајна

повезаност (р>0,05).

Код службених оцена (треће, четврте и пете) и у каријерној фази кад се редовним

путем стичу ове оцене као да се јавља уједначавање службених оцена, без обзира на

општу процену успешности. У подузорку неуспешних заступљеније су службене оцене и

до 4,50 док у подузорку успешних убедљиво и даље су најзаступљенији испитаници са

службеном оценом до 5. Овакав резултат, повишења службених оцена неуспешних

испитаника може се објаснити давањем виших оцена, како би се за истог лакше пронашло

друго формацијско место, као „својеврсна препорука“ будућем претпостављеном.

Резултати тестирања емпиријских расподела службених оцена на узорку и

подузорцима показују, да резултати статистички врло значајно одступају од нормалне

расподеле (табела 5.).

Табела 5. Колмогоров-Смирнов тест узорка и подузорака - службене оцене
Службена оценаКолмогоров-

Смирнов тест прва друга трећа четврта петак шеста седма осма
узорак .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

подузорци .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

С обзиром, да узорак и подузорци не задовољавају услове за примену параметријских

тестова, за тестирање значајности разлика коришћен је Крускал Валис тест и У-тест.

По подузорцима (успешни, просечни и неуспешни) постоји статистички врло значајна

разлика у службеним оценама (Крускал-Валис тест, р=0,00). Успешни и просечни се

статистички врло значајно разликују по свим службених оценама у каријерном развоју од

неуспешних (У-тест, р=0,00). Просечни и успешни се статистички врло значајно разликују

у првих пет службених оцена (У-тест, р=0,00), док у последњих три не постоји

статистички значајна разлика (У-тест, р>0,05).
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Посматран узорак по обележјима степену успешности и дужностима коју обављају

(табела 6.).

Табела 6. Расподела испитаника по објективном критеријуму успеха – дужност коју обавља
Припадност категорији професионалне успешностиДужност коју обавља

неуспешни просечни успешни укупно
35 59 25 119

29,4% 49.6% 21,0% 100,0%командна
8,0% 13,5% 5,7% 27,2%

41 37 19 97
42,3% 38,1% 19,6% 100,0%оперативно штабна
9,4% 8,5% 4,3% 22,2%

54 39 14 107
50,5% 36,4% 13,1% 100,0%логистичка
12,4% 8,9% 3,2% 24,5%

6 7 10 23
26,1% 30,4% 43,5% 100,0%наставно образовна
1,4% 1,6% 2,3% 5,3%

1 9 7 17
5,9% 52,9% 41,2% 100,0%обавештајно-безбедносна
0,2% 2,1% 1,6% 3,9%

13 17 16 46
28,3% 37,0% 34,8% 100,0%административна
3,0% 3,9% 3,7% 10,5%

4 7 9 20
20,0% 35,0% 45,0% 100,0%друго
0,9% 1,6% 2,1% 4,6%

7 1 0 8
87,5% 12,5% 0,0% 100,0%пилот
1,6% 0,2% 0,0% 1,8%
161 176 100 437укупно

36,8% 40,3% 22,9% 100,0%

У подузорку успешних најзаступљенији су административне, наставно-образовне и

обавештајно-безбедносне дужности. У подузорку просечних најзаступљеније су

обавештајно-безбедносне, командне, оперативно-штабне, административне и логистичке

дужности. У подузорку неуспешних најзаступљеније су логистичке, оперативно-штабне,

командне дужности.



130

6.1.2. Структура узорка по елементима субјективне успешности

Упитником конструисаним за потребе овог истраживања, утврдили смо расподелу

испитаника по субјективним критеријумима успеха (самопроцена успешности у војној

професији, познавање правила и прописа, успешност у међуљудским односима са

претпостављеним/а и потчињеним/а).

Испитаници су имали задатак, да на ајтемима самопроцене професионалне и

успешности у међуљудским односима предпостављених и потчињених, одговоре

заокруживањем оцене од 1 до 5 где је оцена 1 имала најнижу оцену успешности а оцена 5

највишу оцену успешности. Ајтем самопроцене успешности у војној професији

испитаници су одговарали заокруживањем једног од три одговора категоријалног типа

(довољно, добро, врло добро). Из тих разлога приказаћемо резултате на различите начине

и анализитирати их различитим статистичким методима.

Посматране расподеле испитаника по субјективном критеријуму успеха: самопроцена

као и провера емпиријских дистибуција података Колмогоров – Смирновим тестом на

узорку и подузорцима (Колмогоров-Смирнов, р=0,000) закључујемо да подаци

статистички врло значајно одступају од нормалне расподеле (табела 8.).

У узорку и подузорцима по успешности (табела 7.), испитаници најчешће

самопроцењују личну професионалну успешност оценом 4 (просечни 64,60%, неуспешни

63,60%, успешни 39,20%), а потом оценом 5 (успешни 38,20%, просечни 22,70, неуспешни

19,10). Интересантно је, да су оценама 1 и 2 чешће своју успешност оцењивали

испитаници подузорка успешних са 1 успешних 4,90% неуспешних 3,10% просечних

1,10% са 2 успешних 7,80%, просечних 3,90% и неуспешних 1,20%.

Табела 7. Расподела испитаника по субјективно критеријуму успеха – самопроцена
професионалне успешности

Субјективна
процена

успешности
подузорак 1 2 3 4 5

успешни % 4,90 7,80 1,00 39,20 38,20

просечни
%

1,10 3,90 4,40 64,60 22,70
самопроцена
успешности

неуспешни
%

3,10 1,20 11,70 63,60 19,10



131

Висок проценат ниских оцена у подузорку успешних можемо објаснити високом

самокритичношћу и од захтевних родитеља преузетих модела да увек може више и боље.

Али, евентуално и проценом да формацијско место на коме је постављен испитаник не

захтева од њега коришћење свих стечених знања па се и лична успешност доживљава и

оцењује нижом оценом.

Подузорци се статистички значајно разликују по самопроцени успешности у војној

професији (Крускал-Валис=11.74, р=0,003).

Табела 8. Тестирање нормалности расподела и статистички значајних разлика
независних група

Субјективна процена успешности Колмогоров - Смирнов тест Крускал – Валис тест

Самопроцена успешности .000 .003

Испитаници подузорка успешних, професионалну успешност процењују вишим

оценама од испитаника у подузорку неуспешних (У тест=6043,50, р=0,001).

Такође, испитаници подузорка успешних своју успешност оцењују вишим

вредностима од испитаника подузорка просечних (У тест=7277,00, р=0,025). Испитаници

подузорака просечних и неуспешних статистички значајно се не разликују, односно они

су уједначенији око висине оцене којој су оценили своју професионалну успешност (У

тест=12,885, р=0.087).

Процену субјективних критеријума успешности у војној професији настављамо

самопроценом међуљудских односа у организацијској целини, провером процене односа

са претпостављеним/а и односа са потчињеним/а.

Однос са претпостављеним (табела 9.) сагледавамо кроз квалитет професионалног

односа, поштовања кредибилитета по предметном питању и задатку (уважавању става

и мишљења), добронамерности у поступцима и професионалним саветима (кориговања

у размишљању и раду), поштовању потребе за усавршавањем (упућивање на разне

облике и нивое усавршавања), као и поштовање приватног живота (уважавање

породичних обавеза и других обавеза које помажу развој породице запосленог).
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Табела 9. Расподела испитаника по самопроцени односа са претпостављеним/а
Субјективна процена

успешности:
однос предпостављени

и потчињени
Мој предпостављени:

подузорак 1 2 3 4 5

успешни % 2,90 3,90 8,80 37,30 46,10
просечни % 1,70 5,00 17,10 41,10 34,30уважава моје предлоге

неуспешни % 4,30 5,60 20,40 43,80 25,90
успешни % 2,90 3,90 10,80 32,40 49,00
просечни % 3,30 3,30 16,00 42,00 34,30

добронамерно ме
коригује у

размишљању неуспешни % 2,50 6,80 20,40 45,10 24,70
успешни % 8,80 8,80 8,80 31,40 42,20
просечни % 8,30 13,30 17,10 31,50 28,20

омогућава ми
усавршавање у

професији неуспешни % 10,50 14,80 24,70 29,60 18,50
успешни % 2,90 3,90 12,70 34,30 45,10
просечни % 3,30 7,20 14,90 37,60 35,40

разуме ме и помаже ми
око проблема који
утичу на мој рад неуспешни % 3,70 10,50 21,00 36,40 26,50

Провером емпиријских дистрибуција података Колмогоров – Смирновим тестом, на

узорку и подузорцима по самопроцени међуљудских односа у војној професији – однос са

претпостављеним (табела 10.), закључујемо, да подаци статистички врло значајно

одступају од нормалне расподеле (Колмогоров-Смирнов, р=0,000).

Табела 10. Тестирање нормалности расподела и статистички значајних разлика
независних група

Субјективна процена успешности:
однос предпостављени и потчињени

Мој предпостављени:

Колмогоров - Смирнов
тест

Крускал – Валис
тест

уважава моје предлоге .000 .001

добронамерно ме коригује у размишљању .000 .000

омогућава ми усавршавање у професији .000 .001

разуме ме и помаже ми око проблема који
утичу на мој рад .000 .005

Евидентно је, да испитаници свих подузорака, веома високим оценама оцењују свој однос

са претпостављеним/а. Испитаници подузорка успешних њих 46.10% уважавање од стране

претпостављеног оцењује оценом 5, у истом подузорку 37,30% однос уважавања оцењује

оценом 4.
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Испитаници подузорка просечних, чешће са 41,10% свој однос уважавања од стране

претпостављеног оцењује оценом 4, док оценом 5 уважавање са претпостављеним оцењује

34,30% просечних. Подузорак неуспешних, уважавање од стране претпостављеног оцењује

најчешће оценом 4 њих 43,80%, потом оценом 5 њих 25,90%, али је у односу на остале

подузорке највише испитаника који оценом 3 оцењује уважавање од стране предпостављеног

њих 20,40%.

Добронамерност у кориговању, највишим оценама оцењује већина испитаника.

Испитаници подузорка успешних, у највећем проценту 49,00% добронамерност

претпостављеног оцењују оценом 5, док у категорији оцене 5 најмање процентуално

заступљених је испитаника из подузорка неуспешних њих 24,70%. У категорији оцене 4,

најзаступљенији су испитаници подузорка неуспешних њих 45,10%, потом просечних 42,00%

и успешних њих 32,40%.

Висока (пр)оцена омогућавања усавршавања потчињенима оцењена је највишом

оценом најчешће од испитаника подузорка успешних њих 42,20%, оценом 4 најчешће

испитаника подузорка просечних њих 31,50%, као и испитаника подузорка неуспешних њих

29,60%.

Разумевање и помоћ претпостављеног високо је оцењена од свих подузорака.

Највишом оценом 5, разумевање и помоћ претпостављеног, најчешће су оцењивали

испитаници подузорка успешних њих 45,10%, потом просечних 35,40% и неуспешних

26,50%. Оценом 4, разумевање и помоћ претпостављеног, најчешће су оцењивали,

испитаници подузорка просечних 37,60%, неуспешних 36,40% и успешних 34,30%.

Такође, подузорци се статистички значајно разликују по самопроцени међуљудских

односа – односа са претпостављеним у војној професији (Крускал-Валис тест, р<0,005).

У подузорку успешних, испитаници процењују однос са претпостављеним вишим

оценама по свим аспектима у односу на испитанике подузорка неуспешних (У-тест, р=0,000).

Такође, испитаници из подузорка просечних у односу на испитанике подузорка неуспешних

процењују односа са претпостављеним по свим аспектима вишим оценама (У тест, p<0,05).

Подузорак просечних се статистички значајно не разликује од подузорка успешних по

самопроцени односа са претпостављеним по свим аспектима (У-тест, р>0,05).

Однос са потчињеним сагледавамо кроз квалитет професионалног односа поштовања

кредибилитета по предметном питању и задатку (уважавању става и мишљења),

добронамерности у поступцима и професионалним саветима (кориговања у размишљању и

раду), поштовању потребе за усавршавањем (упућивање на разне облике и нивое
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усавршавања), квалитетом комуникације (флексибилност у комуникацији), потреби за

преносом професионалног знања и искуства, као и поштовање приватног живота (уважавање

породичних обавеза и других обавеза које помажу развој породице запосленог).

Евидентно је, да испитаници веома високим оценама оцењују свој однос са потчињенима

по свим наведеним аспектима (табела 11.).

Табела 11. Расподела испитаника по самопроцени односа са потчињеним/а
Субјективна процена

успешности:
однос предпостављени

и потчињени
Ја:

Припадност
категорији

професионалне
успешности

1 2 3 4 5

успешни % 1,00 / 2,90 40,20 52,00
просечни % 0,60 / 3,30 53,60 36,50

уважавам мишљење
мојих потчињених

неуспешни % 1,20 0,60 8,00 46,90 34,60
успешни % 1,00 / 3,90 40,20 52,00
просечни % 0,60 / 3,90 43,10 46,40

добронамерно
коригујем у

размишљању неуспешни % 0,60 1,20 5,60 49,40 34,60
успешни % 2,00 2,00 2,90 35,30 53,90
просечни % 1,10 1,10 6,10 37,00 47,50

упућујем на
усавршавање неуспешни % 0,60 1,90 9,90 38,30 40,10

успешни % 1,00 1,00 2,00 40,20 52,00
просечни % 0,60 1,70 4,40 34,30 53,00

флексибилан сам у
комуникацији неуспешни % 0,60 / 7,40 47,50 35,20

успешни % 1,00 2,00 3,90 29,40 59,80
просечни % 0,60 0,60 1,10 38,10 53,60

помажем у решавању
задатака неуспешни % 0,60 0,60 1,90 40,10 48,10

успешни % 1,00 2,00 9,80 31,40 52,00
просечни % 1,70 1,70 4,40 27,60 59,10преносим своја знања

неуспешни % / 1,90 2,50 38,30 49,40
успешни % 11,80 10,80 17,60 30,40 25,50
просечни % 7,70 1,70 9,40 37,00 38,70

помажем у решавању
приватних проблема неуспешни % 2,50 1,90 13,60 35,80 38,30

Највишом оценом 5, најчешће су оценили уважавање мишљења својих потчињених

испитаници подузорка успешних њих 52,00%, потом просечних њих 36,50% и неуспешних

34,60%. Оценом 4, уважавање мишљења својих потчињених најчешће су оценили

испитаници подузорка просечних њих 53,60%, неуспешних  46,90% и успешних 42,20%.

Личну добронамерност у кориговању мишљења потчињених највишом оценом 5,

најчешће су оценили испитаници из подузорка успешних њих 52,00%, потом просечни

46,40% и неуспешни 34,60%. Оценом 4, добронамерност у кориговању мишљења

потчињених најчешће су оцењивали неуспешни 49,40%, просечни 43,10%, успешни 40,20%.
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Упућивање потчињених на школовање оцењивано је највишим оценама од велике

већине испитаника. Оценом 5, најчешће су оцењивали испитаници подузорка успешних њих

53,90%, потом просечних 47,50% и неуспешних 40,10%. У категорији оцене 4, испитаници су

процентуално уједначенији по заступљености ове оцене. Оценом 4, најчешће су упућивање

потчињених на школовање оцењивали испитаници подузорка неуспешних 38,30, просечних

37,00%, успешних 35,30%.

Флексибилност у комуникацији највишом оценом 5, најчешће су оцењивали

испитаници подузорка просечних њих 53,00%, потом успешни 52,00% и неуспешни 35,20%.

Оцена 4 по расподели испитаника и рангирању подузорка, не одступа од оцене 5.

Помоћ у решавању задатака најчешће су оценом 5 оценили испитаници подузорка

успешних 59,80, потом просечних 53,60 и неуспешних 48,10%. Оценом 4, најчешће

неуспешни 40,10%, просечни 38,10% па успешни 29,40%.

Пренос знања и радног искуства потчињенима оценом 5, најчешће су оцењивали

испитаници подузорка просечних 59,10%, успешних 52,00% и неуспешних 49,40%.

Помоћ потчињенима у решавању приватних проблема највишом оценом 5 чешће су

оцењивали испитаници подузорка просечних 38,70% и неуспешних 38,30% а у мањем

проценту успешни 25,50%. Испитаници подузорка успешних помоћ потчињенима у

решавању приватних проблема најчешће су оцењивали оценом 4 њих 30,40%.

Провером емпиријских дистибуција података Колмогоров – Смирновим тестом на узорку

и подузорцима по самопроцени међуљудских односа у војној професији – однос са

потчињеним (табела 12.), закључујемо да подаци статистички врло значајно одступају од

нормалне расподеле (Колмогоров-Смирнов, р=0,000).

Табела 12. Тестирање нормалности расподела и статистички значајних разлика
независних група

Субјективна процена успешности:
однос предпостављени и потчињени

Ја:

Колмогоров - Смирнов
тест

Крускал – Валис
тест

уважавам мишљење мојих потчињених .000 .016
добронамерно коригујем у размишљању .000 .006

упућујем на усавршавање .000 .030
флексибилан сам у комуникацији .000 .008

помажем у решавању задатака .000 .428
преносим своја знања .000 .370

помажем у решавању приватних
проблема .000 .007
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Такође, подузорци се статистички значајно разликују по самопроцени међуљудских

односа – односа са потчињеним у војној професији али не по свим аспектима (Крускал-Валис

тест, р<0,005).

Подузорци се статистички значајно разликују по аспектима: уважавања мишљења,

добронамерности, упућивања на школовање, флексибилности у комуникацији и помоћи при

решавању приватних проблема. Подузорци се статистички значајно не разликују по

аспектима:  помоћ у обављању професионалних задатака и преносу знања.

Све аспекте односа са потчињенима, испитаници подузорка успешних, процењују вишим

оценама у односу на испитанике подузорка неуспешних. Подузорци успешних и неуспешних

се статистички значајно разликују по аспектима: уважавања мишљења потчињеног

(У=5791,50, p<0,05), добронамерности у кориговању потчињеног (У=5705,50, p<0,05),

упућивању на усавршавање (У=5797,50, p<0,05), помоћи у решавању приватних проблема

(У=5696,00, p<0,05).

Већину аспеката односа са потчињенима, испитаници подузорка успешних процењују

вишим оценама, у односу на испитанике подузорка просечних. Подузорци успешних и

просечних се статистички значајно разликују по аспектима: уважавања мишљења

потчињеног (У=6943,50, p<0,05) и помоћи у решавању приватних проблема (У=6663,00,

p<0,05). Испитаници подузорка успешних вишим оценама процењују аспект уважавања

мишљења потчињених, чиме том аспекту међуљудских односа у професији дају и већи

значај, док испитаници подузорка просечних у односу на успешне, вишим оценама

процењују аспект помоћи при решавању приватних проблема. Овај податак, може бити

подстицај за истраживање проблема: да ли су успешнији официри који су доминантно

усмерени на извршавање задатака, или официри који су доминантно усмерени на људе у

војној професији.

Све аспекте односа са потчињенима, испитаници подузорка просечних процењују вишим

оценама у односу на испитанике подузорка неуспешних. Односно, испитаници подузорка

неуспешних у односу на испитанике подузорка просечних (и успешних) процењују најнижим

оценама однос са потчињенима. Подузорци неуспешних и просечних се статистички значајно

разликују по аспектима: добронамерности у кориговању потчињеног (У=10971,00,p<0,05),

флексибилности у комуникацији (У=10306.50, p<0,05). Испитаници подузорка просечних, у

односу на испитанике подузорка неуспешних, вишим оценама процењују ова два аспекта

субјективних критеријума успешности.
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6.1.3. Структура узорка по појединим социо-демографским карактеристикама

Полазећи од теоријских сазнања о карактеристикама породице које могу имати утицаја

на формирање ауторитарне структуре личности, на емотивни квалитет партнерске

релације и успешност у војној професији и које нам могу помоћи у бољем разумевању

проблема истраживања, сагледали смо: године старости, величину насеља у коме су

официри живели до 15. године, социјално порекло, брачни/емотивни статус, степен

образовања емотивног партнера и број деце.

Расподела испитаника у узорку по карактеристици године старости указује(табела 13.),

да је у узорку најзаступљенија категорија испитаника  узраста од 29 до 36 година са највећим

процентом 33,6%, категорија од 36 до 43 године заступљена је у узорку са 26,0%, категорија

од 43 до 50 година заступљена је у узорку са 18,7%, категорија од 22 до 29 година заступљена

са 17,8%. Категорија са најмањом заступљености у узорку је категорија испитаника од 50 до

56 година са 3,8%.

Табела 13. Расподела испитаника по годинама старости и професионалној успешности
Године старостиПрипадност

категорији
професионалне

успешности
од 22 до

29
од 29 до

36
од 36 до

43
од 43до 50 од 50 до

56
укупно

26 49 38 34 15 162
16,0% 30,2% 23,5% 21,0% 9,3% 100,0%неуспешни
5,9% 11,1% 8,6% 7,7% 3,4% 36,6%

33 71 36 39 2 181
18,2% 39,2% 19,9% 21,5% 1,1% 100,0%просечни
7,4% 16,0% 8,1% 8,8% 0,5% 40,9%

20 29 41 10 0 100
20,0% 29,0% 41,0% 10,0% ,0% 100,0%успешни
4,5% 6,5% 9,3% 2,3% ,0% 22,6%

79 149 115 83 17 443укупно
17,8% 33,6% 26,0% 18,7% 3,8% 100,0%

Успешни испитаници чешће су у категоријама узраста од 36 до 43 године, док су мање

успешни испитаници чешће у категоријама од 43 до 50 и од 50 до 56 године.

Расподела испитаника у узорку према величини насеља у коме су живели до 15. године

(табела 14.) показује да је у узорку најзаступљенија категорија испитаника који су до своје

15. године живели у селу (њих 30,0%), потом у граду до 50 000 становника (њих 28,4%),

потом у граду преко 100 000 (њих 23,09) и најмањи проценат њих 18,5% испитаника

становало је у граду од 50 000 до 100 000 становника.
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Табела 14. Расподела испитаника према величини насеља у коме су живели до 15.
године и професионалној успешности

Величини насеља у коме су живели до 15. годинеПрипадност
категорији

професионалне
успешности

село град до
50 000

град од 50
000

- 100 000

град преко
100 000

укупно

53 46 26 37 162

32,7% 28,4% 16,0% 22,8% 100,0%неуспешни

12,0% 10,4% 5,9% 8,4% 36,6%
60 57 29 35 181

33,1% 31,5% 16,0% 19,3% 100,0%просечни

13,5% 12,9% 6,5% 7,9% 40,9%
20 23 27 30 100

20,0% 23,0% 27,0% 30,0% 100,0%успешни

4,5% 5,2% 6,1% 6,8% 22,6%
133 126 82 102 443

укупно
30,0% 28,4% 18,5% 23,0% 100,0%

Успешнији испитаници чешће су у категорији величине насеља у коме су живели до 15.

године града преко 100 000 и града између 50 000 до 100 000, док су просечни и неуспешни

чешће у категоријама село и града до 50 000 становника.

Расподела испитаника у узорку по карактеристици социјално порекло (табела 15.)

показује да је у узорку најзаступљенија категорија испитаника радничког порекла (њих

55,3%), потом службеничког ССС (њих 13,8), подједнак проценат од 10,8% земљорадничког

и интелектуалног ВСС, потом из породице официра (њих 5,9%) и из породица подофицира

(њих 3,4%).

Табела 15. Расподела испитаника по социјалном пореклу и професионалној успешности
Социјално пореклоПрипадност

категорији
професионалне

успешности
земљо-

радничко радничко службеничко
ССС

из породице
подофицира интелектуално

ВСС
из породице

официра
укупно

18 86 20 7 20 11 162
11,1% 53,1% 12,3% 4,3 12,3% 6,8% 100,0%неуспешни

4,1% 19,4% 4,5% 4,5% 2,5% 1,6% 36,6%
23 95 26 6 21 10 181

12,7% 52,5% 14,4% 3,3 11,6% 5,5% 100,0%просечни
5,2% 21,4% 5,9% 4,7% 2,3% 1,4% 40,9%

7 64 15 2 7 5 100
7,0% 64,0% 15,0% 2,0 7,0% 5,0% 100,0%успешни
1,6% 14,4% 3,4% 1,6% 1,1% 0,5% 22,6%

48 245 61 15 48 26 443укупно
10,8% 55,3% 13,8% 3,4 10,8% 5,9% 100,0%
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Расподела испитаника у узорку по карактеристици брачни статус (табела 16.)

показује да је у узорку најзаступљенија категорија испитаника који су у брачној заједници

(њих 71,8%), потом неожењени (њих 18,7%), разведени (њих 5,2%), у ванбрачној заједници

(3,6%), удовци (0,7%).

Табела 16. Расподела испитаника по брачном/емотивном статусу и професионалној
успешности

Брачни статусПрипадност
категорији

професионалне
успешности

неожењен ванбрачна
заједница ожењен разведен удовац

укупно

25 3 126 8 0 162
15,4% 1,9% 77,8% 4,9% ,0% 100,0%неуспешни
5,6% 0,7% 28,4% 1,8% ,0% 36,6%

33 9 133 6 0 181
18,2% 5,0% 73,5% 3,3% ,0% 100,0%просечни
7,4% 2,0% 30,0% 1,4% ,0% 40,9%

25 4 59 9 3 100
25,0% 4,0% 59,0% 9,0% 3,0% 100,0%успешни
5,6% 0,9% 13,3% 2,0% 0,7% 22,6%

83 16 318 23 3 443укупно
18,7% 3,6% 71,8% 5,2% 0,7% 100,0%

Расподела испитаника у узорку по карактеристици број деце (табела 17.) показује да је

у узорку најзаступљенија категорија испитаници који имају двоје деце (њих 48,1%), потом

једно дете (њих 39,4%), троје деце (њих 11,5%), четворо (0,6%) и петоро деце (0,3%).

Табела 17. Расподела испитаника по броју деце и професионалној успешности
Број децеПрипадност категорији

професионалне успешности 1 2 3 4 5
укупно

47 60 15 0 1 123
38,2% 48,8% 12,2% ,0% 0,8% 100,0%неуспешни
14,6% 18,6% 4,7% ,0% 0,3% 38,2%

50 71 11 0 0 132
37,9% 53,8 8,3% ,0% ,0% 100,0%просечни
15,5% 22,0% 3,4% ,0% ,0% 41,0%

30 24 11 2 0 67
44,8% 35,8% 16,4% 3,0% ,0% 100,0%успешни
9,3% 7,5% 3,4% 0,6% ,0% 20,8%
127 155 37 2 1 322укупно

39,4% 48,1% 11,5% 0,6% 0,3% 100,0%

Расподела испитаника у узорку по карактеристици степен образовања партнера

(табела 18.) показује да је у узорку најзаступљенија категорија испитаника чији су партнери
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са завршеном средњом школом (њих 45,9%), потом са високим образовањем (њих  27,2%),

вишом школом (њих 19,2 %), специјализације/мастери (њих 4,7%), магистри наука (њих

1,9%), доктори наука (њих 1,1%).

Табела 18. Расподела испитаника по степену образовања партнера и професионалној
успешности

Степен образовања партнераПрипадност
категорији

професионалне
успешности

средња
школа

више
образовање

високо
образовање

специјализација
мастер

магистар
наука

доктор
наука

укупно

63 32 37 2 2 2 138
45,7% 23,2% 26,8 1,4% 1,4% 1,4% 100,0%неуспешни
17,3% 8,8% 10,2% 0,5% 0,5% 0,5% 37,9%

67 29 44 7 1 1 149
45,0% 19,5% 29,5% 4,7% 0,7% 0,7% 100,0%просечни
18,4% 8,0% 12,1% 1,9% 0,3% 0,3% 40,9%

37 9 18 8 4 1 77
48,1% 11,7% 23,4 10,4% 5,2% 1,3% 100,0%успешни
10,2% 2,5% 4,9% 2,2% 1,1% 0,3% 21,2%

167 70 99 17 7 4 364укупно
45,9% 19,2% 27,2% 4,7% 1,9% 1,1% 100,0%

7. Статистичка обрада података

Рангирање испитаника у оквиру истог чина извршено је на основу ранг листа Управе

за кадрове МО. Комплетна обрада података извршена је у програмском пакету за

статистичку обраду података SPSS for Windows 16.0.

Дескриптивна статистика (фреквенце и проценти за приказивање структуре узорка и

опис варијабли). Основне информације о испитиваним карактеристикама дате су преко

показатеља централне тенденције (аритметичке средине (АС), стандардне девијације (СД).

Затим је коришћена статистика закључивања (т-тест и у-тест) за утврђивање разлика група

испитаника по успешности, корелациона анализа (Спирманов коефицијент корелације) за

утврђивање веза варијабли укључених у истраживање.

За екстраховање компоненти показатеља објективне и субјективне успешности

коришћена је факторска анализа метод главних компоненти.

Такође, дискриминативном анaлизом тестирана је могућност предикције припадности

једној од три категорије успешности према предикторима тј. независним варијаблама

истраживања.
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За утврђивање веза зависних и независних варијабли и предвиђања конкретног исхода

додавањем или уклањањем одређених варијабли у циљу побољшања предиктивости

модела коришћена је хијерархијска вишеструка регресија.

8. Процедура истраживања

Истраживање је спроведено у неколико фаза, у складу са процедурама за

одобрење реализације емпиријског истраживања у Министарству одбране (МО) и

Војсци Србије (ВС).

У првој фази у периоду септембар – децембар 2011. године реализовано је

емпиријско истраживање на делу узорка који организацијски припада Војсци Србије

(Команди Ваздухопловства и ваздухопловне одбране, Команди Копнене војске и

Команди за обуку).

У другој фази у периоду од априла до јула 2012. године реализовано је

емпиријско истраживање на делу узорка који организацијски припада управама

Министарства одбране и управама Генералштаба Војске Србије.

Планирано прикупљање података, тј. психолошко испитивање је изведено на

целој територији Србије, у већини гарнизона Војске Србије. Поступак испитивања је

спроведен у складу са потребним методолошким захтевима психолошког испитивања

у Војсци Србије, а који се односе на радно (не)ангажовање и психофизичку

способност  испитаника у време испитивања, адекватности просторије за испитивање

и тестовног материјала (Методолошко упутство за групна и индивидуална

психолошка испитивања у Министарству одбране и Војсци Србије 2012.).

Групе за испитивање биле су различитих величина, али не више од 10

испитаника. Временско трајање испитивања једне групе испитаника по тематским

целинама примењених психолошких инструмената у просеку износило око 2 сата, са

договореним паузама.

Пре почетка испитивања, испитаницима је предочена важност и употребна

вредност њихових резултата на психолошким тестовима који ће се користити у

научне сврхе, за потребе војне селекције и развоја критеријума за израду листе

кандидата у оквиру каријерног вођења и саветовања у Министарству одбране и

Војсци Србије (у даљем тексту: критеријума).
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Такође, у складу са Законом о заштити података о личности, испитаници су имали

могућност да приступе психолошком испитивању или да одустану. Испитаници који

су прихватили психолошко испитивање потписали су сагласност за учешће у

емпиријском истраживању.

Испитаници су били мотивисани и веома су се савесно односили према

испитивању.
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III РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати истраживања биће приказани у складу са постављеним циљевима.

Као што је речено, истраживање је реализовано на узорку који се састоји од

испитаника сврстаних у три групе према успешности у обављању војне професије.

Приказ резултата је организован на следећи начин: најпре биће приказани

дескриптивни подаци о степену изражености сваке од варијабли на целом узорку и на

подузорцима испитаника, затим следи испитивање статистичке значајности разлика у

изражености појединих варијабли на подузорцима, а потом подаци о повезаности

варијабли.

1. Родитељско прихватање/одбацивање и успешности у војној професији

1.1 Израженост родитељског прихватања/одбацивања
на испитиваном узорку

У складу са првим задатком истраживања, а то је утврдити, да ли постоји статистички

значајна повезаност родитељског прихватања и успешности у војној професији,

приказаћемо израженост родитељског прихватања/одбацивања на испитиваном узорку.

У узорку највише су оцене васпитних поступака мајки и очева (АС: М-16,26; О-15,35).

којима су испитаници перципирали родитеље као топле и прихватајуће (табела 19. и 20.)

Друга субскала која има више емпиријске вредности, односно приближне теоријском

максимуму је субскала Агресивност/Непријатељтво.

Табела 19. Перцепција прихватања/одбацивања од стране мајке (цео узорак)
Субскале

PARQ
број ајтема теоријски

распон
емпиријски

распон  АС  СД

ТОП 5 5-20 5-20 16,26 3,35
АГР 7 7-28 7-27 9,35 2,49
ИНД 6 6-24 6-21 8,10 2,94
НЕД 6 6-24 6-22 7,06 1,72

сложено
одбијање 19 19-76 19-65 24,00 5,34

ТОП- родитељска топлина/прихватање, АГР- родитељска агресивност/непријатељство,
ИНД- родитељска индиферентност/занемаривање, НЕД – родитељско недиференцирано одбацивање
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Табела 20. Перцепција прихватања/одбацивања од стране оца (цео узорак)
Субскале

PARQ
број ајтема теоријски

распон
емпиријски

распон  АС  СД

ТОП 5 5-20 5-20 15,35 3,45
АГР 7 7-28 7-26 9,33 2,46
ИНД 6 6-24 6-23 8,76 3,15
НЕД 6 6-24 6-22 7,20 1,96

сложено
одбијање 19 19-76 19-69 24,74 6,18

ТОП- родитељска топлина/прихватање, АГР- родитељска агресивност/непријатељство,
ИНД- родитељска индиферентност/занемаривање, НЕД – родитељско недиференцирано одбацивање

Теоријски максимум субскале Агресивност/Непријатељство је 28, у узорку за мајку

емпиријски максимум је 27, а за оца 26. Тако је друга по изражености субскала

Агресивност/Непријатељство (АС: М-9,35; О-9,33).

Један од доминантних циљева нашег истраживачког рада је утврђивање перцепције

родитељских васпитних поступака код испитаника по различитом степену успешности у

војној професији.

Успешни официри у војној професији (табела 21. и 22.) перципирали су родитеље као

топле и прихватајуће (АС: М-15,35; О-14,94).

Табела 21. Перцепција прихватања/одбацивања од стране мајке (подузорак успешних)
Субскале

PARQ
број ајтема теоријски

распон
емпиријски

распон  АС  СД

ТОП 5 5-20 5-20 15,35 4,26

АГР 7 7-28 7-15 9,19 2,12

ИНД 6 6-24 6-21 8,77 3,99

НЕД 6 6-24 6-10 6,80 1,06

сложено
одбијање 19 19-76 19-35 23,50 3,56

Табела 22. Перцепција прихватања/одбацивања од стране оца (подузорак успешних)
Субскале

PARQ
број ајтема теоријски

распон
емпиријски

распон  АС  СД

ТОП 5 5-20 5-20 14,94 4,06

АГР 7 7-28 7-18 9,22 2,19

ИНД 6 6-24 6-23 9,32 4,08

НЕД 6 6-24 6-14 6,71 1,41

сложено
одбијање 19 19-76 19-45 23,63 4,90

ТОП- родитељска топлина/прихватање, АГР- родитељска агресивност/непријатељство,
ИНД- родитељска индиферентност/занемаривање, НЕД – родитељско недиференцирано одбацивање
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У подузорку успешних, друга субскала која има више емпиријске вредности, односно

приближне теоријском максимуму је субскала Индиферентност/Занемаривање. Теоријски

максимум субскале Индиферентност/Занемаривање је 24, у узорку за мајку емпиријски

максимум је 21, а оца 23.

Више вредности аритметичке средине има субскала Агресивност/Непријатељство

мајке (АС=9,19), чиме она постаје друга по изражености. Док код оца друга по

изражености је субскала Индиферентност/Занемаривање (АС=9,32).

Просечни официри у војној професији (табела 23. и 24.) васпитне поступке својих

родитеља оценили су топлим и прихватајућим (М: М-16,48; О-15,13). Субскала топлина и

прихватање у подузорку просечних има највишу вредност аритметичке средине у односу

на остале субскале.

Табела 23. Перцепција прихватања/одбацивања од стране мајке (подузорак просечних)
Субскале

PARQ
број ајтема теоријски

распон
емпиријски

распон  АС  СД

ТОП 5 5-20 5-20 16,48 3,20

АГР 7 7-28 7-25 9,33 2,30

ИНД 6 6-24 6-21 8,14 2,78

НЕД 6 6-24 6-22 7,07 1,77

сложено
одбијање 19 19-76 19-65 24,08 5,30

Табела 24. Перцепција прихватања/одбацивања од стране оца (подузорак просечних)
Субскале

PARQ
број ајтема теоријски

распон
емпиријски

распон  АС СД)

ТОП 5 5-20 5-20 15,13 3,26

АГР 7 7-28 7-22 9,38 2,31

ИНД 6 6-24 6-20 8,90 3,00

НЕД 6 6-24 6-18 7,38 1,96

сложено
одбијање 19 19-76 19-58 25,21 6,03

ТОП- родитељска топлина/прихватање, АГР- родитељска агресивност/непријатељство,
ИНД- родитељска индиферентност/занемаривање, НЕД – родитељско недиференцирано одбацивање

У подузорку просечних, друга субскала која има више емпиријске вредности, односно

приближне теоријском максимуму је субскала Агресивност/Непријатељтво. Теоријски

максимум субскале Агресивност/Непријатељство је 28, у узорку за мајку емпиријски
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максимум је 25,  а оца 22.  Тако је  друга по изражености субскала

Агресивност/Непријатељство (АС: М-9,33; О-9,38).

Неуспешни официри у војној професији (табела 25. и 26.) васпитне поступке својих

родитеља оценили су топлим и прихватајућим (АС: М-16,56; О-15,83).

Табела 25. Перцепција прихватања/одбацивања од стране мајке (подузорак неуспешних)

Субскале
PARQ

број
ајтема тео.распон

емпиријски
распон АС  СД

ТОП 5 5-20 5-20 16,57 2,77

АГР 7 7-28 7-27 9,47 2,88

ИНД 6 6-24 6-19 7,65 2,21

НЕД 6 6-24 6-18 7,18 1,92

сложено
одбијање 19 19-76 19-60 24,18 6,11

Табела 26. Перцепција прихватања/одбацивања од стране оца (подузорак неуспешних)
Субскале

PARQ
број

ајтема тео.распон емпиријски
распон  АС  СД

ТОП 5 5-20 5-20 15,83 3,21

АГР 7 7-28 7-26 9,34 2,77

ИНД 6 6-24 6-21 8,26 2,55

НЕД 6 6-24 6-21 7,26 2,16

сложено
одбијање 19 19-76 19-69 24,84 6,88

ТОП- родитељска топлина/прихватање, АГР- родитељска агресивност/непријатељство,
ИНД- родитељска индиферентност/занемаривање, НЕД – родитељско недиференцирано одбацивање

У подузорку неуспешних, друга субскала која има више емпиријске вредности, односно

приближне теоријском максимуму је субскала Агресивност/Непријатељтво. Теоријски

максимум субскале Агресивност/Непријатељство је 28, у узорку за мајку емпиријски

максимум 27, а оца 26. Тако је  друга по изражености субскала Агресивност/Непријатељство

(АС: М-9,47; О-9,34).
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1.2. Разлике у перцепцији родитељског прихватања/одбацивања

Иако, утврђивање статистички значајних разлика у погледу перцепције родитељског

прихватања/одбацивања у различитим подузорцима испитаника, није један од циљева

истраживања, сматрали смо да ови подаци могу допринети бољем сагледавању резултата

о начину на који испитани официри перципирају васпитне поступке својих родитеља.

 Посматрано, по подузорцима (успешни, просечни и неуспешни) постоји статистички

значајна разлика у перцепцији васпитних стилова родитеља.

Крускал-Валис тест показује да се подузорци статистички значајно разликују у

перцепцији васпитног стила оца - Одбацивање (Крускал-Валис (Х=10.33, р=0.006)).

Подузорци успешних и просечних статистички се значајно разликују по перцепцији

васпитног стила оца - Одбацивање (У тест=5.20, р=0.001). Испитаници из подузорка просечни

оценили су поступке својих очева вишим вредностима у односу на успешне испитанике.

Подузорци успешних и неуспешних статистички се значајно разликују по перцепцији

васпитног стила оца - Одбацивање (У тест=5.27, р=0,017). Испитаници из подузорка успешни

оценили су поступке својих очева вишим вредностима у односу на неуспешне испитанике.

Такође, постоје статистички значајне разлике у перцепцији васпитног стила - топлина и

прихватање између подузорака неуспешни и просечни (У тест=1.17, р=0.027). Просечни су

нижим вредностима од неуспешних оценили васпитне поступке оца, односно оценили су их

као мање топле и прихватајуће.

Ови резултати указују, да су очеви просечних и успешних официра били захтевнији и

строжији у односу на очеве неуспешних официра, па су тиме и перципирани од своје деце као

одбацујући и мање прихватајући. Анализом ајтема субскала ,,одбацивања,, дошли смо до

закључка да су више вредности на ајтемима чији садржај се односи на захтеве родитеља за

поштовањем дозвољеног понашања. Оваква комбинација изражености субскала прихватања

и непријатељства, асоцира на ауторитативни васпитни стил родитеља, који карактерише

топлина, прихватање, љубав уз контролу понашања.

Према теорији топли и прихватајући односи родитеља и деце, предуслов су бољих

релација и виших успеха детета. С обзиром, да се статистички значајне разлике јављају код

очева испитаника различитих подузорака а не мајки, резултати се могу разумети у светлу

традиционалних улога родитеља у васпитању деце. Мајке су носиоци улога заштите, бриге и
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нежности према деци, док су очеви више носиоци улоге организатора и провериоца

извршења договора око кућних и породичних активности (Требјешанин, 1991).

Такве традиционалне улоге, очекивано дају предност при процени мајке као емотивне и

нежне и оца као принципијелног, строгог и захтевног. С обзиром на карактеристике примарне

породице ученика који најчешће бирају војну професију (породична традиција,

традиционалне породичне улоге, бројна породица, ниже образовање и месечна примања)

овакав резултат је очекиван. Веће одсуство оца може изазвати субјективни осећај деце да их

отац одбацује иако он реално не постоји. Ако сагледамо, да се испитивање реализовало на

испитаницима узраста од 24 до 56 година који су уједно најчешће на даље школовање отишли

са 14-15 година и примарну породицу заменили институцијом, не може се занемарити да су

оцене родитељских поступака под великим утицајем протока времена, упоредбе родитељских

и институцијких захтева, као и под утицајем садашње родитељске улоге у битно измењеном

друштвеном окружењу.
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1.3. Повезаност између родитељског прихватања/одбацивања и
успешности у војној професији

Успешност у војној професији пратили смо преко званичних критеријума успешности у

војној професији који су у нашем истраживању названи елементима објективне успешности и

елементима субјективне успешности.

1.3.1. Повезаност између родитељског прихватања/одбацивања и
елемената објективне успешности у војној професији

Прва хипотеза истраживања је, да постоји статистички значајна повезаност

родитељског прихватања и успеха у војној професији. За испитивање повезаности међу

варијаблама коришћен је Спирманов коефицијент корелације.

Анализом узорка по димензији прихватања/одбацивања мајке и елемената

објективне успешности у војној професији (табела 27.) сазнајемо, да постоји:

Табела 27. Повезаност између прихватања/одбацивања мајке и објективних
критеријума успешности у војној професији

Објективни критеријуми успеха

Васпитни стил мајке
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Прихватање
r =

-.068 -.023 -.018 .089 -.008 -.223 -.081 .784

p = .158 .632 .709 .065 .868 .047 .090 .000

Непријатељство
r =

.049 -.025 -.038 -.086 .030 .074 -.082 -.114

р= .306 .609 .435 .075 .558 .517 .090 .022
Занемаривање

r = .168 -.022 .027 -.170 .030 -.027 .073 -.742

р= .000 .645 .582 .000 .551 .811 .130 .000

Одбацивање
r = .192 .016 .002 -.108 -.022 .042 -.046 -108

р= .000 .753 .975 .029 .673 .715 .353 .029

Сложено одбијање
r = .163 -.002 -.009 -.136 .021 .013 -.041 -.041

р= .001 .966 .850 .006 .685 .913 .416 .416

Статистичка битност по којој: корелације до 0,20 указују на веома слабу повезаност; од 0,20 до 0,40 на
ниску повезаност; од 0,40 до 0,60 повезаност средњег интензитета; од 0,60 до 0,80 је висока повезаност; од
0,80 до 1,00 веома висока повезаност (Тењовић, 2000.).
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- статистички врло значајна и веома слаба позитивна повезаност официрског чина и

Занемаривања (r =.168, p<0,01), и официрског чина и Одбацивања (r =.192, p<0,01);

- статистички значајна и ниска негативна повезаност просечне оцене на последипломским

студијама и Прихватања (r = -.223, p<0,05),

- статистички врло значајна и високо позитивна повезаност службених оцена и

Прихватања мајке (r =.784, p<0,01),

- негативна статистички врло значајна и веома слаба повезаност врсте завршене средње

школе и Занемаривања мајке (r = -.170, p<0,01).

Посматран узорак по прихватању/одбацивању оца и елемената објективне

успешности у војној професији (табела 28.) сазнајемо, да постоји:

Табела 28. Повезаност Прихватања/Одбацивања оца и објективних критеријума успешности у војној професији

Објективни критеријуми успеха

Васпитни стил
оца
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Прихватање
r =

-.128 .026 -.004 .097 -.044 -.051 -.029 .738

р= .008 .596 .939 .047 .392 .661 .561 .000

Непријатељство
r =

.061 -.109 -.061 -.066 -.015 -.037 .000 -.521

р= .213 .026 .222 .180 .768 .752 .997 .000

Занемаривање
r =

.136 -.034 -.039 -.163 .045 -.028 .017 -.645

р= .005 .489 .429 .001 .378 .809 .723 .000
Одбацивање

r =
.165 -.027 -.014 -.111 -.067 -.153 .013 -.093

р= .001 .596 .783 .027 .191 .183 .796 .072

Сложено
одбијање

r =
.144 -.062 -.099 -.115 .001 -.096 -.034 .481

р= .044 .219 .048 .022 .992 .406 .497 .003

- статистички врло значајна и веома слаба негативна повезаност официрског чина и

Прихватања оца (r = -.128, p<0,01),
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- статистички значајна и веома слаба позитивна повезаност завршене врсте средње школе

и Прихватања оца (r = .097, p<0,05),

- статистички врло значајна и висока позитивна повезаност службених оцена и

Прихватања оца (r =.738, p<0,01).

Ово тумачење усмерава и статистички значајна и веома слаба негативна повезаност

Непријатељства оца и постигнутог степена образовања (r =-.109, p<0,05), као и статистички

врло значајна и средњег интензитета негативна повезаност Непријатељства оца и

постигнутих службених оцена (r = -.521, p<0,01).

Одрасли (деца) који су осећали ниско очево Непријатељство постигли су више образовне

и пословне резултате и обрнуто. И остали негативни осећаји очевих поступака негативно су

повезани са образовним и професионалним успесима и иду у прилог важности остваривања

позитивних релација са очевом фигуром.
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1.3.2. Повезаност између родитељског прихватања/одбацивања и
    елемената субјективне успешности у војној професији

Интересује нас у каквој су вези доживљаји васпитних поступака мајке и елемената

субјективне успешности у војној професији, односно самопроцена успешности,

међуљудски односи: односи са претпостављеним и односи са потчињеним/а (табела 29.).

Табела 29. Повезаност између прихватања/одбацивања мајке и субјективних
критеријума успешности у војној професији

Субјективни критеријуми успеха - самопроцена
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Прихватање
r = .249 .143 .135 .066 .029 .031 .061 .025 .094 .003 .158 .171 .215

р= .000 .003 .005 .169 .546 .516 .218 .611 .058 .952 .001 .000 .000

Непријатељство
r = -.058 -.074 -.129 -.132 -.100 -.139 -.089 -.109 -.125 -.133 -.030 -.023 -.012

р= .235 .122 .007 .006 .038 .004 .072 .027 .012 .007 .552 .642 .811

Занемаривање
r = -.255 -.123 -.123 -.021 .069 .038 -.119 -.044 -.027 -.019 -.159 -.155 -.219

р= .000 .011 .011 .659 .153 .433 .016 .377 .586 .699 .001 .002 .000

Одбацивање
r = -.108 -.032 -.142 -.092 -.002 -.058 -.161 -.128 -.100 -.062 -.118 -.070 -.012

р= .029 .515 .004 .063 .967 .243 .001 .012 .050 .220 .020 .169 .809

Сложено
одбијање

r =
-.140 -.065 -.134 -.085 -.032 -.073 -.117 -.117 -.027 -.069 -.051 -.072 -.021

р= .005 .188 .007 .089 .516 .142 .023 .022 .599 .179 .322 .161 .681

Постоји статистички врло значајна и ниска позитивна повезаност доживљаја

Прихваћености од стране мајке и високе самопроцене успеха (r =.249, p<0,01).

Постоји статистички врло значајна и веома слаба позитивна повезаност обележја

самопроцене познавања правила и прописа војне професије и Прихваћености мајке (r =.143,
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p<0,01). Као и статистички врло значајна негативна и веома слаба повезаност високе процене

познавања правила и прописа и Занемарености (r = -.123, p<0,05).

Сет ајтема који се односе на самопроцену квалитета односа испитаника са његовим

претпостављенима показује, да постоји статистички врло значајана и веома слаба позитивна

повезаност осећаја Прихваћености од стране мајке и осећаја уважавања од стране

претпостављеног (r =.135, p<0,01).

Сет ајтема који се односе на самопроцену квалитета односа испитаника са његовим

протчињенима показује, да постоји позитивна статистички врло значајна и веома слаба

повезаност Прихватања од стране мајке и високе самопроцене помагања потчињенима у

решавању професионалних задатака (r =.158, p<0,01) и приватних проблема (r =.215, p<0,01)

као и у преносу стечених знања и професионалних искустава (r =.171, p<0,01).

Да ли и какав допринос осећај Прихваћености оца даје субјективним критеријумима

успеха у војној  професији (табела 30.).

Табела 30. Повезаност Прихватања/Одбацивања оца и субјективних критеријума
успешности у војној професији
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Прихватање

r = .217 .126 .089 .038 .018 .019 .074 .074 .051 -.005 .099 .109 .194

р= .000 .009 .069 .438 .717 .704 .142 .142 .308 .914 .048 .029 .000
Непријатељство

r = -.232 -.039 -.118 -.087 -.024 -.039 -.162 -.162 -.075 -.087 -.170 -.108 -.219

р= .000 .430 .016 .076 .625 .430 .001 .001 .138 .084 .001 .032 .000

Занемаривање
r = -.203 -.096 -.122 -.080 .017 -.029 -.080 -.080 -.060 -.057 -.129 -.128 -.230

р= .000 .048 .012 .101 .733 .557 .111 .111 .238 .260 .010 .010 .000
Одбацивање

r = -.164 -.023 -.147 -.108 -.029 -.055 -.127 -.127 -.083 -.064 -.071 -.091 -.053

р= .001 .652 .003 .030 .563 .271 .013 .013 .108 .214 .167 .076 .303
Сложено одбијање

r = -.146 -.012 -.108 -.117 -.058 -.049 -.158 -.158 -.118 -.110 -.114 -.081 -.120

р= .004 .815 .032 .020 .251 .329 .002 .002 .023 .033 .027 .117 .020
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Постоји статистички врло значајна и веома слаба позитивна повезаност Прихватања оца и

самопроцене професионалне успешности (r =.217, p<0,01), познавања правила и прописа

војне професије (r =.126, p<0,01), као и односа са потчињеним/а који се базирају на преносу

знања и искуства (r =.109, p<0,05), решавању професионалних (r =.099, p<0,05) и приватних

задатака (r =.194, p<0,01).

Испитаници који су високо проценили Непријатељство оца ниским оценама су проценили

личну успешност (r = -.232, p<0,01), уважавање претпостављеног (r = -.118, p<0,01),

уважавање потчињеног (r = -.162, p<0,01), добронамерност према потчињеном (r = -.162,

p<0,01), помоћ потчињеном у решавању професионалних задатака (r = -.170, p<0,01), пренос

знања потчињеном (r = -.108, p<0,05) и обрнуто.

Квалитет односа са оцем показао се статистички врло значајно повезан са доживљајем

себе и своје успешности као и других запослених у радном окружењу.
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2. Ауторитарност и успешност у војној професији

У складу са другим задатком истраживања, а то је утврдити, да ли постоји статистички

значајна повезаност ауторитарности и успешности у војној професији, приказаћемо најпре

израженост ауторитарности на узорку и подузорцима.

2.1. Израженост ауторитарности на узорку и подузорцима

Резултат скале омогућује међусобно поређење вредности добијених односно ранговања

добијених вредности према предложеном критеријуму (табела 31.).

Табела 31. Израженост ауторитарности  на узорку према успешности

Официри N
теоријски

распон скорова

емпиријски
распон
скорова

АС  СД

Сви испитаници у
узорку

443 1-5 1,62-4,55 3,12 0,48

успешни 100 1-5 1,62-4,24 3,01 0,52

просечни 181 1-5 2,00-4,21 3,17 0,43

неуспешни 162 1-5 1,93-4,55 3,14 0,50

У целом узорку, просечан степен слагања са тврдњама које говоре о ауторитарности је

АС=3,12 на скали од 1-5. Вредности просечних скорова на ауторитарности у појединим

подузорцима официра према успешности крећу се од АС=3,01 код успешних, до 3,17 код

просечних.

У узорку по чиновима (табела 32.) просечан степен слагања са тврдњама које говоре о

ауторитарности је АС=3,12 на скали од 1-5. Вредности просечних скорова на ауторитарности

по официрским чиновима крећу се од АС=2,82 код пуковника, до АС=3,27 код поручника.

Дакле, уочава се да су официри млађих чинова до чина мајора исказали више вредности на

скали ауторитарности и да имају више вредности мера централне тенденције у односу на

старије чинове официра.
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Табела 32. Израженост ауторитарности  на узорку и према чиновима

Чин N
теоријски

распон скорова

емпиријски
распон
скорова

АС СД

Сви испитаници у
узорку 443 1-5 1,62-4,55 3,12 0,48

Потпоручник 48 1-5 2,21-3,79 3,25 0,37

Поручник 101 1-5 1,97-4,34 3,27 0,44

Капетан 89 1-5 2,10-4,10 3,08 0,43

Мајор 116 1-5 1,62-4,55 3,06 0,56

Потпуковник 72 1-5 2,00-4,07 3,05 0,49

Пуковник 17 1-5 2,17-3,59 2,82 0,47

2.2. Разлике у ауторитарности с обзиром на успешмост у војној професији

Не постоје статистички значајне разлике по степену ауторитарности између испитаника

из подузорка неуспешних и просечних (У-тест =1.42, р=0,634). Постоји статистички значајна

разлика (У-тест =7,49, р=0,017) између подузорка просечних и успешних официра. На основу

ових резултата можемо закључити, да су официри подузорка просечних по успеху,

ауторитарнији од официра из подузорка успешних.

С обзиром, на расподелу података у подузорцима успешних (Колмогоров-Смирнов тест

=0,074, р=0,200) и неуспешних (Колмогоров-Смирнов тест = 0,056, р=0,200), т-тест показује,

да постоји статистички значајна разлика у ауторитарности између официра неуспешних и

успешних (Т =1.967, дф=260, р=0.050). На основу добијених резултата, официри из подузорка

неуспешних су изразили више вредности на скали ауторитарности од официра из осталих

подузорака, што доводи до закључка, да су ауторитарнији од официра из подузорка

успешних.

 Провером емпиријске дистибуције података Колмогоров – Смирновим тестом подаци на

узорку (Колмогоров-Смирнов тест =0.052, р=0,006) и подузорку чина потпуковника

(Колмогоров-Смирнов тест =0.112, р=0,026) статистички врло значајно и значајно одступају

од нормалне расподеле, док остали подузорци не одступају статистички значајно од нормалне

расподеле већ су са њом подударнији.



157

Зато је могуће једнофакторском униваријантном анализом варијансе за независне узорке

утврдити, да ли постоје статистички значајне разлике у изражености ауторитарности у

зависности од чина. Официри млађих чинова имају више вредности аритметичких средина у

односу на старије чинове. Резултати показују, да је Ф = 4,753 а значајно је на нивоу .001

(р=0,000). Статистички значајно се разликују официри по изражености ауторитарности у

зависноти од чина, односно, млађи официри су исказали виши степен ауторитарности од

старијих официра. Тако, израженија ауторитарност млађих официра није ауторитарност у

Адорновом смислу, већ је функционални стил у контексту војне организације.

Више вредности ауторитарности официра просечних и неуспешних по успеху можемо

објаснити карактеристикама ауторитарности. Ригидност, строго поштовање правила и

прописа, теже прилагођавање променама и реформама војне професије сврстали су једним

делом ове официре у подузорке просечних и неуспешних у војној професији. Насупрот њима,

умерене (ниже) вредности ауторитарности код успешних официра указују на њихову

способност прилагођавања и адаптације свеобухватним и систематским променама у војном

систему.

Добијене резултате о изражености ауторитарности код млађих чинова (потпоручник,

поручник, капетан), можемо објаснити с једне стране временском близином формалног

школовања (Војна академија, последипломаска усавршавања), још увек јаким деловањем

захтева и односа из примарне породице. С друге стране, млађи официри (до чина капетана) су

најниже у хијерархијском ланцу командовања, њихова ауторитарност је у функцији

извршавања задатака у субординацији једностарешинства, условљена редовним извршавањем

задатака (обуке, реализације различитих курсева, реализације активности општих

оспособљавања, обуке лица за контингенте у мултинационалним операцијама и личне обуке

реализације учешћа у мултинационалним операцијама), дужностима које се најчешће

обављају командна и штабно-функционална (Основе за управљање обуком у Војсци Србије,

Генералштаб Војске Србије, Управа за обуку и доктрину (Ј-7), 2010).

Пословно и радно окружење, као и бројчаност подчињених и претпостављених,

условљава строгу организацију, ред и дисциплину, самим тим и израженију ауторитарност,

како би се предвиђени задаци успешно и у року реализовали.
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2.3. Повезаност између ауторитарности и успешности у војној професији

Као што је већ речено, успешност у војној професији пратили смо преко званичних

критеријума успешности у војној професији који су у нашем истраживању названи

елементима објективне успешности и елементима субјективне успешности. Степен

повезаности ауторитарности и успешности официра у обављању војне професије утврђен је

на основу Спирмановог коефицијента корелације.

2.3.1. Повезаност између ауторитарности и
елемената објективне успешности у војној професији

Табела 33. садржи приказ података о повезаности између степена изражености

ауторитарности и објективних критеријума успешности у војној професији. Анализа

добијених података показује, да постоји статистички значајна повезаност између

ауторитарности и појединих објективних критеријума успешности.

Табела 33. Повезаност ауторитарности и објективних критеријума успешности у војној професији
Објективни критеријуми успеха
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r = -.195 -.079 -.062 .053 -.075 -.063 .043 -.142

р= .000 .097 .204 .271 .137 .577 .372 .004

Нађена је статистички значајна негативна корелација ниског интензитет што говори о

слабој негативној повезаности ауторитарности и официрског чина (r = -.195, p<0,01).

Испитаници са израженијим степеном ауторитарности су у нижим официрским чиновима.

Испитаници са умерено (ниже) израженом ауторитарношћу су у вишим официрским чиновима.
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Постоји статистички значајна и веома слаба негативна повезаност степена

ауторитарности и службених оцена (r = -.142, p<0,01). Испитаници са израженијим

степеном ауторитарности имају ниже службене оцене, односно испитаници са вишим

службеним оценама имају умерено (ниже) изражену ауторитарност.

2.3.2. Повезаност  између ауторитарности и
елемената субјективне успешности у војној професији

Следећи циљ нашег истраживања је утврдити да ли постоји статистички значајна

повезаност између ауторитарности и субјективних елемената успешности.

Анализа резултата показује, да постоји позитивна статистички врло значајана

повезаност између ауторитарности и потребе помагања потчињенима у решавању

приватних проблема (табела 34.).

Табела 34. Повезаност ауторитарности и субјективних критеријума успешности у
војној професији
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r = -.012 .034 -.043 -.054 .007 .041 -.009 -.026 -.011 -.075 .037 .029 .130

р= .809 .482 .372 .258 .891 .396 .859 .599 .828 .130 .455 .548 .008

Испитаници са израженијим степеном ауторитарности вишим оценама су проценили

своју потребу за помагањем потчињеном у решавању приватних проблема (r =.130, p<0,01).



160

3. Емотивни квалитет партнерских релација
и успешности у војној професији

3.1. Интензитет и структура емотивног квалитета партнерских релација

У узорку (табела 35.), виши збирни резултати оцена на сваком питању сваке појединачне

димензије, указују на њену већу изражајност и бољи партнерски однос.

Табела 35. Емотивни квалитет партнерских релација у узорку

Емотивни квалитет
партнерских релација

број
ајтема

теоријски
распон
скорова

емпиријски
распон скорова  АС СД

Задовољство у
партнерској дијади 10 10-60 20-59 46,25 3,89

Кохезија партнерског
односа 5 5-29 9-29 23,56 4,28

Слагање у партнерској
дијади 13 13-78 20-78 67,63 6,97

Емоционална
изражајност 4 4 -16 5-16 14,96 2,13

Тотал скор –
Збир свих ајтема 32 32-183 99-181 152,46 12,92

Испитаници су највишим оценама проценили слагање у партнерској дијади (АС=67,63),

потом задовољство у партнерској дијади (АС=46,25), кохезију партнерског односа

(АС=23,56), потом емоционалну изражајност (АС=14,96).

Најприближнији резултати теоријском максимуму су на субскали: емоционална

изражајност (теоријски максимум 16, емпиријски 16), кохезији партнерског односа (теоријски

максимум 29, емпиријски 29), слагања у партнерској дијади (теоријски максимум 78,

емпиријски 78), потом субскали задовољство у партнерској дијади (теоријски максимум 60,

емпиријски 59).

Један од доминантних циљева овог истраживања је утврђивање емотивног квалитета

партнерских релација у зависности од степена успешности у војној професији.

Испитаници из подузорка успешних официра (табела 36.) вишим оценама проценили су

ајтеме димензије слагања у партнерској дијади (АС=68,33), потом димезији задовољство у

партнерској дијади (АС=46,65), док су на трећем и четвртом месту изражајности кохезивност
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партнерског односа (АС=23,03) и емоционална изражајност (АС=14,50). Најприближнији

резултати теоријском максимуму су на субскали: емоционална изражајност, кохезији

партнерског односа, слагања у партнерској дијади.

Табела 36. Емотивни квалитет партнерских релација у подузорку успешних

Емотивни квалитет
партнерских релација

број
ајтема

теоријски
распон скорова

емпиријски
распон скорова АС  СД

Задовољство у
партнерској дијади 10 10-60 41-52 46,65 2,42

Кохезија партнерског
односа 5 5-29 9-29 23,03 4,29

Слагање у партнерској
дијади 13 13-78 46-78 68,33 5,40

Емоционална
изражајност 4 4 -16 8-16 14,50 2,10

Тотал скор –
Збир свих ајтема 32 32-183 122-173 154,04 10,08

Испитаници подузорка просечних по успеху у војној професији (табела 37.) вишим

оценама проценили су ајтеме димензије слагање у партнeрској дијади (АС=67,29), потом

димензији задовољство у партнерској дијади (АС=45,91), кохезији партнерског односа

(АС=23,71), емоционалној изражајности (АС=14,87).

Табела 37. Емотивни квалитет партнерских релација у подузорку просечних

Емотивни квалитет
партнерских релација

број
ајтема

теоријски
распон скорова

емпиријски
распон скорова АС  СД

Задовољство у
партнерској дијади 10 10-60 41-52 45,91 4,55

Кохезија партнерског
односа 5 5-29 9-29 23,71 4,27

Слагање у партнерској
дијади 13 13-78 46-78 67,29 7,26

Емоционална
изражајност 4 4 -16 8-16 14,87 2,19

Тотал скор –
Збир свих ајтема 32 32-183 122-173 152,03 10,30

Најприближнији резултати теоријском максимуму су на субскали: емоционална

изражајност, кохезији партнерског односа, слагања у партнерској дијади.
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Изражајност димензија прилагођености емотивних партнера у подузорку неуспешних у

војној професији (табела 38.) је слагање у партнерској дијади (АС=67,58), потом димензија

задовољство у партнерској дијади (АС=46,43), кохезија партнерског односа (АС=23,73) и

емоционална изражајности (АС=14,66).

Табела 38. Емотивни квалитет партнерских релација у подузорку неуспешних

Емотивни квалитет
партнерских релација

број
ајтема

теоријски
распон скорова

емпиријски
распон скорова АС  СД

Задовољство у
партнерској дијади 10 10-60 35-59 46,43 3,70

Кохезија партнерског
односа 5 5-29 10-29 23,73 4,30

Слагање у партнерској
дијади 13 13-78 28-78 67,58 7,49

Емоционална
изражајност 4 4 -16 5-16 14,66 1,52

Тотал скор –
Збир свих ајтема 32 32-183 101-181 152,16 10,37

Најприближнији резултати теоријском максимуму су на субскали: емоционална

изражајност, кохезији партнерског односа, слагања у партнерској дијади.

3.2. Разлике у емотивном квалитету партнерских релација
с обзиром на успешност у војној професији

Иако, уједначени по рангирању димензија прилагођености емотивних партнера по узорку

и подузорцима по успеху, испитаници се статистички значајно разликују по процени

димензије емоционалне изражајности (Крускал-Валис 2 7.279, р=0,026), подузорци

успешних и неуспешних се статистички значајно разликују по процењеној важности

димензије емоционалне изражајности (У=6,17, р=0.015).
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3.3. Повезаност између емотивног квалитета партнерских релација
и елемената успешности  у војној професији

Трећи циљ нашег рада је утврдити, да ли постоји статистички значајна повезаност

између емотивног квалитета партнерских релација и успешности у војној професији.

Степен повезаности између емотивног квалитета партнерских релација и успешности у

војној професији утврђен је на основу Спирмановог коефицијента корелације.

3.3.1. Повезаност између емотивног квалитета партнерских релација и
елемената објективне успешности  у војној професији

Резултати истраживања показују (табела 39.) да постоји статистички значајна и веома

слаба позитивна повезаност кохезивности партнерског односа и завршене средње школе

(r =.098, p<0,05). Кохезивнију партнерску дијаду имају испитаници са завршеним средњим

војним образовањем и средњим школама у цивилству, док су нижим оценама кохезивност

партнерског односа оценили испитаници са завршеном Војном гимназијом.

Постоји статистички значајна и ниска позитивна повезаност кохезивности партнерског

односа и службених оцена (r =.333, p<0,05). Испитаници који су оценили вишим

вредностима ајтеме који указују на кохезивност партнерске дијаде оцењени су вишим

службеним оценама. Испитаници који су нижим оценама оценили кохезивност свог

партнерског односа оцењени су нижим службеним оценама.

Такође, постоји статистички значајна и веома слаба негативна повезаност задовољства у

партнерској дијади и просека са основних студија (r = -.108, p<0,05). Испитаници

задовољнији квалитетом партнерске дијаде су са нижим просеком са основних студија. Док

су испитаници са вишим просеком на основним студијама мање задовољни партнерском

дијадом.
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Табела 39. Повезаност емотивног квалитета партнерских релација и објективних
критеријума успешности у војној професији

Објективни критеријуми успеха

Емотивни
квалитет

партнерских
релација Чи

н
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ту
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ед
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ло

мс
ки

х
ст
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иј

а

Д
уж

но
ст

С
лу

ж
бе

на
 о

це
на

Задовољство у
партнерској дијади

r =
.049 -.046 .068 -.027 -.108 -.132 -.006 .020

р= .349 .381 .194 .611 .046 .277 .906 .707

Кохезија
партнерског односа

r =
-.075 .023 -.042 .098 -.006 .030 -.018 .333

р= .128 .637 .402 .047 .910 .797 .715 .022

Слагање у
партнерској дијади

r =
-.136 .062 .003 .048 -.020 -.047 .064 .011

р= .005 .206 .947 .333 .702 .683 .191 .832

Изражавање
осећања

r =
-.120 .033 .030 -.064 .009 -.001 .030 .044

р= .014 .494 .542 .192 .868 .991 .545 .390

Укупан резултат
испитаника

r =
-.124 .067 -.028 .055 -.011 -.046 .012 .061

р= .018 .209 .600 .306 .838 .706 .829 .266

Постоји статистички значајна и веома слаба негативна повезаност слагања у

партнерској дијади и официрског чина (r = -.136, p<0,01). Испитаници са вишим

вредностима слагања у партнерској дијади су у нижим чиновима, а испитаници са нижим

вредностима слагања у партнерској дијади су у вишим чиновима.

Постоји статистички значајна и веома слаба негативна повезаност изражавања осећања

и официрског чина (r = -.120, p<0,05). Испитаници са вишим изражавањима осећања у

партнерској дијади су у нижим официрским чиновима и обрнуто.
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3.3.2. Повезаност између емотивног квалитета партнерских релација и
елемената субјективне успешности у војној професији

Резултати показују (табела 40.) да постоји статистички значајна и веома слаба

позитивна повезаност кохезивности партнерског односа и самопроцене успешности

(r =.175, p<0,01), познавања правила и прописа војне професије (r =.182, p<0,01), добрих

професионалних односа са потчињенима: уважавања мишљења (r =.137, p<0,01),

добронамерног кориговања (r =.114, p<0,01), упућивања на усавршавања (r =.140, p<0,01),

флексибилност у комуникацији (r =.110, p<0,01), помоћ у решавању професионалних

проблема (r =.182, p<0,01), пренос знања (r =.154, p<0,01), помоћ при решавању приватних

проблема (r =.165, p<0,01).

Испитаници који су вишим оценама проценили кохезивност партнерских односа, вишим

оценама су проценили и своју професионалну успешност, познавање правила службе, добре

професионалне односе са потчињенима по свим мереним аспектима. Док су испитаници са

ниским проценама кохезивности партнерских односа ниско оценили и личну професионалну

успешност, познавање прописа службе и односе са потчињенима.

Постоји статистички значајна и веома слаба позитивна повезаност слагања у

партнерској дијади и самопроцене успешности (r =.099, p<0,01), познавања правила и

прописа (r =.108, p<0,01), самопроцене односа са предпостављеним/а: осећаја уважености

(r =.173, p<0,01), добронамерности при кориговању рада (r =.121, p<0,01), упућивања на

школовање (r =.146, p<0,01), помоћи при решавању проблема који утичу на рад

(r =.165, p<0,01), самопроцене односа са потчињеним/а: уважавања мишљења

потчињеног (r =.164, p<0,01), добронамерног кориговања у раду (r =.214, p<0,01), упућивања

на школовање (r =.213, p<0,01), помоћи при решавању професионалних задатака

(r =.107, p<0,01), преноса знања (r =.145, p<0,01). Испитаници који су вишим оценама

проценили слагање у партнерској дијади, вишим оценама су проценили и своју

професионалну успешност, познавање правила службе, однос са претпостављеним/а и

потчињеним/а. Обрнуто, испитаници који су ниским оценама проценили слагање у

партнерској дијади нижим оценама су проценили и своју професионалну успешност,

познавње правила службе, однос са претпостављеним/а и потчињеним/а.
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Табела 40. Повезаност емотивног квалитета партнерских релација и субјективних
критеријума успешности у војној професији

Субјективни критеријуми успеха - самопроцена
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ле

ма

Задовољство у
партнерској

дијади
r =

-.108 -.063 -.052 -.084 -.084 -.076 -.071 -.107 -.089 -.009 -.028 -.096 .004

р= .039 .232 .323 .109 .110 .149 .190 .046 .098 .869 .607 .075 .934

Кохезија
партнерског

односа
r =

.175 .182 .087 .080 .024 .017 .137 .114 .140 .110 .182 .154 .165

р= .000 .000 .076 .104 .632 .730 .006 .023 .005 .029 .000 .002 .001

Слагање у
партнерској

дијади
r =

.099 .108 .173 .121 .146 .165 .164 .214 .213 .145 .107 .145 .069

р= .044 .026 .000 .013 .003 .001 .001 .000 .000 .004 .033 .004 .169

Изражавање
осећања

r =
-.070 .004 .057 .108 .157 .158 .113 .169 .162 .129 .078 .045 -.038

р= .156 .927 .245 .026 .001 .001 .024 .001 .001 .010 .119 .374 .445

Укупан резултат
испитаника

r =
.111 .167 .140 .107 .089 .121 .187 .205 .209 .178 .177 .174 .118

р= .036 .001 .008 .043 .092 .022 .001 .000 .000 .001 .001 .001 .029

Постоји статистички значајна и веома слаба позитивна повезаност изражавања осећања

и самопроцене односа са претпостављеним/а: добронамерности при кориговању

(r =.108, p<0,05), омогућавања усавршавања (r =.157, p<0,01), разумевања и помоћи при

решавању проблема који утичу на квалитет рада (r =.158, p<0,01), самопроцене односа са

потчињенима: уважавања мишљења потчињених (r =.113, p<0,01), добронамерно

кориговање у мишљењу (r =.169, p<0,01), упућивања на усавршавање (r =.162, p<0,01),

флексибилност у комуникацији (r =.129, p<0,01).
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Испитаници који су вишим оценама проценили изражавање осећања, вишим оценама су

проценили и однос са претпостављеним/а и потчињеним/а по већини аспеката.

Постоји статистички значајна и веома слаба негативна повезаност задовољства у

партнерској дијади и самопроцене успешности (r = -.108, p<0,05). Испитаници који су

исказали веће задовољство у партнерској дијади нижим оценама процењују своју

професионалну успешност. Испитаници са вишим проценама задовољства у партнерској

дијади ниже су проценили своју професионалну успешност.
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4.4. Повезаност између родитељског прихватања/одбацивања
и ауторитарности

Четврти циљ рада је утврдити, да ли постоји статистички значајна повезаност између

родитељског прихватања/одбацивања и ауторитарности. Степен повезаности између

родитељског прихватања/одбацивања и ауторитарности, утврђен је на основу

Спирмановог коефицијента корелације.

Постоји статистички значајна повезаност перципираног прихватања/одбацивања од

стране мајке и ауторитарности испитаника (табела 41.) испитаници са израженијим

доживљајем Непријатељства мајке исказују виши степен ауторитарности (r =.112, p<0,05).

Табела 41. Повезаност између перципираног прихватања/одбацивања од стране
мајке и ауторитарности

АуторитарностВаспитни стил мајке

r = р=
Прихватање .009 .848

Непријатељство .112 .019
Занемаривање -.030 .529
Одбацивање .048 .327

Сложено одбијање .047 .343

Добијени резултати су у складу са теоријским разматрањима о карактеристикама

породица и васпитних поступака родитеља који подстичу формирање ауторитарне структуре

личности.

Табела 42. Повезаност између перципираног прихватања/одбацивања од стране оца и
ауторитарности

АуторитарностВаспитни стил оца
r = р=

Прихватање .012 .802
Непријатељство .104 .033
Занемаривање -.018 .719
Одбацивање .043 .387

Сложено одбијање .047 .346

Постоји статистички значајна повезаност перципираног прихватања/одбацивања од

стране оца и ауторитарности (табела 42.). Испитаници са израженијим осећајем

Непријатељства оца исказују виши степен ауторитарности (r =.104, p<0,05).
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4.5. Повезаност између родитељског прихватања/одбацивања
         и емотивног квалитета партнерских релација

Пети циљ нашег рада је, да ли постоји статистички значајна повезаност између

родитељског прихватања/одбацивања и емотивног квалитета партнерских релација.

Степен повезаности између родитељског прихватања/одбацивања и емотивног квалитета

партнерских релација, утврђен је на основу Спирмановог коефицијента корелације.

Посматрањем повезаности између прихватања/одбацивања мајке и емотивног

квалитета партнерских релација (табела 43.) уочавамо да испитаници са израженијим

осећајем прихватања мајке, високим оценама процењују емотивни квалитет партнерских

релација.

Табела 43. Прихватање/одбацивање мајке и емотивни квалитет партнерских релација

Емотивни квалитет партнерских релација

Васпитни стил мајке Задовољство
у партнерској

дијади

Кохезија
партнерског

односа

Слагање у
партнерској

дијади

Изражавање
осећања

Укупан
резултат

испитаника

Прихватање
r =

-.100 .264 .119 .013 .211

р= .057 .000 .015 .794 .000

Непријатељство
r =

.165 -.165 -.312 -.262 -.285

р= .002 .001 .000 .000 .000

Занемаривање
r =

.049 -.246 -.191 -.075 -.282

р= .349 .000 .000 .126 .000

Одбацивање
r =

.160 -.183 -.284 -.216 -.269

р= .002 .000 .000 .000 .000

Сложено одбијање
r =

.120 -.209 -.311 -.264 -.313

р= .023 .000 .000 .000 .000

Постоји статистички значајна позитивна и ниска повезаност осећаја мајчинске

прихваћености и аспеката емотивног квалитета партнерских релација: кохезије партнерског

односа (r =.264, p<0,01), слагања у партнерској дијади (r =.119, p<0,05) и укупне
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прилагођености емотивних партнера (r =.211, p<0,01). Такође, постоји статистички врло

значајна повезаност негативних осећаја мајке (непријатељства, занемаривања, одбацивања,

сложеног одбијања) и емотивног квалитета партнерских релација. Интересантан је податак да

постоји статистички значајна позитивна повезаност осећаја непријатељства, одбијања – мајке

и задовољства у партнерској дијади. Испитаници који су високим оценама проценили

негативне поступке мајки, високим оценама су проценили задовољство у партнерској дијади.

Испитаници који су високим оценама процени однос са мајком прихватајућим, високим

оценама су проценили и аспекте емотивног квалитета партнерских релација, изузев

задовољства у партнерској дијади.

Испитаници који су високим оценама проценили однос са мајком негативним

конотацијама (непријатељским, занемарујућим, одбацујућим) ниским су оценама оценили

аспекте емотивног квалитета партнерских релација.

Посматрањем повезаности између родитељског прихватања/одбацивања од стране

оца и емотивног квалитета партнерских релација (табела 44.) уочавамо да испитаници са

израженијим осећајем прихватања оца високим оценама процењују емотивни квалитет

партнерских релација.

Табела 44.  Прихватање/одбацивање оца и емотивни квалитет партнерских релација
Емотивни квалитет партнерских релација

Васпитни
стил оца

Задовољство у
партнерској

дијади

Кохезија
партнерског

односа

Слагање у
партнерској

дијади

Изражавање
осећања

Укупан
резултат

испитаника

Прихватање
r = -.174 .279 .249 .086 .302

р= .001 .000 .000 .083 .000
Непријатељство

r = .118 -.200 -.196 -.051 -.212

р= .027 .000 .000 .307 .000
Занемаривање

r = .125 -.253 -.258 -.104 -.314

р= .019 .000 .000 .037 .000

Одбацивања
r = .256 -.156 -.304 -.210 .240

р= .000 .002 .000 .000 .000

Сложено одбијање
r = .173 -.187 -.349 -.243 -.311

р= .001 .000 .000 .000 .000
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Постоји статистички значајна и ниска позитивна повезаност осећаја очеве

прихваћености и аспеката емотивног квалитета партнерских релација: кохезије

партнерског односа (r =.279, p<0,01), слагања у партнерској дијади (r =.249, p<0,01) и укупне

прилагођености емотивних партнера (r =.302, p<0,01).

Постоји статистички значајна и веома слаба позитивна повезаност осећаја очевог

занемаривања и задовољства у партнерској дијади (r =.125, p<0,05), испитаници који су

високо проценили осећај очевог занемаривања високим оценама су проценили задовољство у

партнерској дијади.

Постоји статистички значајна и ниска позитивна повезаност осећаја очевог

одбацивања и задовољства у партнерској дијади (r =.256, p<0,01), испитаници који су високо

проценили осећај очевог одбацивања високим оценама су проценили задовољство у

партнерској дијади.

Постоји статистички значајна и ниска негативна повезаност осећаја очевог

занемаривања: и кохезије партнерског односа (r = -.253, p<0,01), слагања у партнерској

дијади (r = -.258, p<0,01(р=0,000), изражавања осећања (r = -.104, p<0,05) и укупне

прилагођености емотивних партнера (r = -.314, p<0,01). Испитаници који су високим оценама

проценили осећај очевог занемаривања, ниским оценама су проценили кохезивност, слагање

и емоционално изражавање у партнерској дијади. Испитаници који су ниским оценама

проценили осећај очевог занемаривања, високим оценама су проценили кохезивност, слагање

и емоционално изражавање у партнерској дијади.

Постоји статистички значајна и веома слаба негативна повезаност осећаја очевог

прихватања и задовољства у партнерској дијади (r = -.174, p<0,01), испитаници који су

оценили високим вредностима прихватање оца ниским вредностима су проценили

задовољство у партнерског дијади. Такође, испитаници који су ниским вредностима оценили

прихватање оца, високим вредностима су проценили задовољство у партнерској дијади.

Постоји статистички значајна и ниска негативна повезаност осећаја очевог

непријатељства: и кохезије партнерског односа (r = -.200, p<0,01), слагања у партнерској

дијади (r = -.196, p<0,01). Испитаници који су високим оценама проценили осећај очевог

непријатељства, ниском оценама су проценили кохезивност и слагање у партнерској дијади.

Испитаници који су ниским оценама оценили очево непријатељство високим оценама су

оценили кохезију партерских односа и слагање у партнерској дијади. Такође, постоји

статистички значајна и веома слаба позитивна повезаност осећаја очевог непријатељства и
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задовољства у партнерској дијади (r =.118, p<0,05). Испитаници који су високо проценили

очево непријатељство, високим оценама су проценили и задовољство у партнерској дијади.

Постоји статистички значајна и веома слаба негативна повезаност осећаја очевог

одбацивања: и кохезије партнерског односа (r = -.156, p<0,01), слагања у партнерској дијади

(r = -.304, p<0,01), изражавања осећања (r = -.210, p<0,01) и укупне прилагођености

емотивних партнера (r = -.240, p<0,01). Испитаници који су високим оценама проценили

осећај очевог одбацивања, ниским оценама су проценили кохезивност, слагање и

емоционално изражавање у партнерској дијади. Испитаници који су ниским оценама

проценили осећај очевог одбацивања, високим оценама су проценили кохезивност, слагање и

емоционално изражавање у партнерској дијади.

Испитаници који су високим оценама проценили однос са оцем прихватајућим, високим

оценама су проценили и аспекте емотивног квалитета партнерских релација. Испитаници који

су високим оценама проценили однос са оцем у негативним конотацијама (непријатељски,

занемарујући, одбацујући) ниским су оценама оценили аспекте емотивног квалитета

партнерских релација.
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4.6. Могућност предвиђања успешности у војној професији на основу
       варијабли родитељског прихватања/одбацивања, ауторитарности

и емотивног квалитета партнерских релација

Шести задатак и хипотеза истраживања је утврдити могућност предвиђања успешности

у војној професији на основу варијабли родитељског прихватања/одбацивања,

ауторитарности и емотивног квалитета партнерских релација.

Факторском анализом методом главних компоненти (табела 45.) из свих показатеља

објективне успешности екстрахована је једна главна компонента која објашњава укупно

58.829% варијансе.

Табела 45. Својствене вредности компонената објективне успешности
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Component
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

1 8,236 58,829 58,829 8,236 58,829 58,829

У ову компоненту не улазе једино варијабле које се односе на тип завршеног факултета

(академија или друго) и тип завршене средње школе (војна гимназија или друго), па је укупан

скор објективне успешности рачунат без ове две варијабле (табела 46.).

Табела 46. Матрица структуре компонената објективне успешности
Компоненте

Службена оцена ,952

Службена оцена ,952

Службена оцена ,952

Службена оцена ,952

Службена оцена ,952

Службена оцена ,952

Службена оцена ,807

Службена оцена ,807

Ваша стручна спрема ,720

Чин ,628

просечна оцена на факултету ,510

просечна оцена на МР ,436

гимназија_остало

академија_да_не
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Факторском анализом методом главних компоненти (табела 47.), уз варимакс

ротацију главних оса, из свих показатеља субјективне успешности екстраховане су две

главне компоненте које објашњавају укупно 37.888% варијансе.
Табела 47. Својствене вредности компонената субјективне успешности

Initial Eigenvalues
Extraction Sums of Squared

Loadings

Rotation Sums of Squared

Loadings
Component

Total
% of

Variance

Cumulativ

e %
Total

% of

Variance

Cumulativ

e %
Total

% of

Variance

Cumulativ

e %

1 4,561 25,338 25,338 4,561 25,338 25,338 4,556 25,310 25,310

2 2,259 12,550 37,888 2,259 12,550 37,888 2,264 12,578 37,888

Прву компоненту чине различите субјективне процене успешности и она је названа

субјективна успешност, а другу чине процене потребе за усавршавањем па је она названа

успешност субјективно усавршавање (табела 48.).

Табела 48. Матрица структуре компонената субјективне успешности

Аитеми субјективне успешности Успешност субјективна Успешност субјективна
усавршавање

Мој претпостављени добронамерно ме коригује у
размишљању ,759

Мој претпостављени уважава моје предлоге ,744

Мој претпостављени разуме ме и помазе ми око
проблема који утичу на мој рад ,742

Мој претпостављени омогућава ми усавршавање у
професији ,708 ,303

Ја добронамерно коригујем ,628

Ја уважавам мишљење својих потчињених ,616

Помажем у решавању задатака ,578 -,392

Флексибилан сам у комуникацији ,576

Одобравам и упућујем на школовање ,550

Преносим своја знања ,516 -,305

Оцените заокруживањем Вашу успешност на
пословима које сада радите ,421 -,402

Помажем у решавању приватних проблема ,341 -,558

Моје формацијско место захтева усавршавање мр др ,500

Усавршавање, стручни семинари ,500

Моје формацијско место захтева усавршавања ГШУ ,494

Сматрам да радим на формацијском месту за које имам
потребно знање -,458

Усавршавање страних језика ,453

Моје формацијско место захтева усавршавања КШУ ,401
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Као критеријуми у даљим анализама коришћене су 4 варијабле успешности:

- објективна успешност (сума свих показатеља),

- субјективна (сума показатеља првог фактора)

- усавршавање (сума показатеља другог фактора) и

- припадност једној од категорија степена успешности.

Дискриминативном анализом тестирана је могућност предикције припадности

једној од три категорије степена успешности преко предиктора ауторитарности, васпитног

стила оца и мајке и емотивног квалитета партнерских релација.

За васпитни стил родитеља и емотивни квалитет партнерских релација коришћен је

само тотални скор (табела 49.).

Табела 49. Значајност дискриминативних фукција
Test of Function(s) Wilks' Lambda Chi-square Df Sig. Canonical Correlation

1 through 2 ,967 11,004 8 ,201 ,181

2 1,000 ,145 3 ,986 ,021

Анализа је показала да није могуће наћи скуп предиктора који би успешно

предвидео припадност једној од три категорије успешности.

Мултиплом хијерархијском анализом тестирана је могућност предикције степена

успешности преко предиктора ауторитарности, васпитног стила оца и мајке и емотивног

квалитета партнерских релација (табела 50.).

За васпитни стил и емотивни квалитет партнерских релација коришћен је само

тотални скор.

Табела 50. Дескриптивни показатељи предиктора и критеријума
Предиктори и критеријуми  АС  СД укупно

Припадност једној од категорија степена
успешности

1,7885 ,72863 331

Отац укупни резултат испитаника 40,6677 5,20590 331

Мајка укупни резултат испитаника 40,8429 4,44216 331

Ауторитарност 90,7915 14,70834 331

ДАС укупни резултат испитаника 152,4804 12,67599 331
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Табела 51. Значајност предикције и промене предикције
Change Statistics

Model R
R

Square
F Sig. R Square

Change
F

Change
df1 df2

Sig. F
Change

1 ,070a ,005 ,815 ,444a ,005 ,815 2 328 ,444

2 ,145b ,021 2,355 ,072b ,016 5,413 1 327 ,021

3 ,147c ,022 1,807 ,127c ,001 ,182 1 326 ,670

У првом кораку (моделу) као предиктори су унети васпитни стил оца и мајке. Анализа

је показала да овај модел не предвиђа значајно степен успешности. У други модел је као

предиктор додата ауторитарност и показано је да постоји значајно повећање предикције од

1.6%. У трећем моделу као предиктор је додат емотивни квалитет партнерских релација и

показано је да не постоји значајно повећање предикције.

Табела 52.  Значајност регресионих коефицијената при предикцији степена успешности
С. коефицијенти

Модел
Бета

t Sig.

Отац укупни резултат испитаника -,048 -,744 ,457
1

Мајка укупни резултат испитаника -,032 -,490 ,625

Отац укупни резултат испитаника -,037 -,581 ,561

Мајка укупни резултат испитаника -,035 -,549 ,5832

Ауторитарност -,128 -2,327 ,021

Отац укупни резултат испитаника -,035 -,540 ,589

Мајка укупни резултат испитаника -,028 -,423 ,673

Ауторитарност -,128 -2,323 ,021
3

ДАС укупни резултат испитаника ,025 ,427 ,670

Дакле, као једини значајан предиктор у свим моделима издваја се ауторитарност, која

једина доприноси значајно повећању предикције.

Према томе, ауторитарна црта личности је једини важан предиктор степена

успешности, док васпитни стил родитеља оца и мајке, као ни емотивни квалитет

партнерских релација нису повезани са степеном успешности у војној професији.
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Мултиплом хијерархијском анализом тестирана је могућност предикције

објективне успешности преко предиктора ауторитарности, васпитног стила оца и мајке и

емотивног квалитета партнерских релација (табела 53.).

За васпитни стил и емотивни квалитет партнерских релација коришћен је само

тотални скор.

Табела 53. Дескриптивни показатељи предиктора и критеријума
Предиктори и критеријуми АС СД N

Успешност објективна 20,9511 16,63605 331

Отац укупни резултат испитаника 40,6677 5,20590 331

Мајка укупни резултат испитаника 40,8429 4,44216 331

Ауторитарност 90,7915 14,70834 331

ДАС укупни резултат испитаника 152,4804 12,67599 331

Табела 54. Значајност предикције и промене предикције
Change Statistics

Model R
R

Square
F Sig. R Square

Change
F

Change
df1 df2

Sig. F
Change

1 ,003a ,000 ,001 ,999a ,000 ,001 2 328 ,999

2 ,176b ,031 3,490 ,016b ,031 10,466 1 327 ,001

3 ,178c ,032 2,659 ,033c ,001 ,94 1 326 ,660

У првом кораку (моделу) као предиктори су унети васпитни стил оца и мајке. Анализа

је показала да овај модел не предвиђа значајно успешност. У други модел је као предиктор

додата ауторитарност и показано је да постоји значајно повећање предикције од 3.1%. У

трећем моделу као предиктор је додан емотивни квалитет партнерских релација и показано је

да не постоји значајно повећање предикције (табела 54.).

Дакле, као једини значајан предиктор у свим моделима издваја се ауторитарност, која

једина доприноси значајно повећању предикције (табела 55).
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Табела 55. Значајност регресионих коефицијената при предикцији објективне успешности

С. коефицијенти
Модел

Бета
t Sig.

Отац укупни резултат испитаника -,003 -,039 ,969
1

Мајка укупни резултат испитаника ,003 ,048 ,962

Отац укупни резултат испитаника ,012 ,191 ,848

Мајка укупни резултат испитаника -,002 -,029 ,9772

Ауторитарност -,177 -3,235 ,001

Отац укупни резултат испитаника ,015 ,230 ,819

Мајка укупни резултат испитаника ,006 ,083 ,934

Ауторитарност -,177 -3,231 ,001
3

ДАС укупни резултат испитаника ,026 ,441 ,660

Према томе, ауторитарна црта личности је једини важан предиктор објективне

успешности, док васпитни стил родитеља оца и мајке, као ни емотивни квалитет
партнерских релација нису  повезани са степеном објективне успешности у војној

професији.

Мултиплом хијерархијском анализом тестирана је могућност предикције

субјективне успешности преко предиктора ауторитарности, васпитног стила оца и мајке и

емотивног квалитета партнерских релација. За васпитни стил и емотивни квалитет

партнерских релација коришћен је само тотални скор (табела 56.).

Табела 56.  Дескриптивни показетељи предиктора и критеријума
Предиктори и критеријуми АС СД N

Успешност субјективна 48,7523 9,42332 331

Отац укупни резултат испитаника 40,6677 5,20590 331

Мајка укупни резултат испитаника 40,8429 4,44216 331

Ауторитарност 90,7915 14,70834 331

ДАС укупни резултат испитаника 152,4804 12,67599 331

У првом кораку (моделу) као предиктори су унети васпитни стил оца и мајке. Анализа

је показала да овај модел не предвиђа значајно успешност. У други модел је као предиктор

додата ауторитарност и показано је да не постоји значајно повећање предикције.У трећем

моделу као предиктор је додат емотивни квалитет партнерских релација и показано је да

постоји значајно повећање предикције од 3.9% (табела 57.).
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Табела 57. Значајност предикције и промене предикције
Change Statistics

Model R
R

Square
F Sig. R Square

Change
F

Change
df1 df2

Sig. F
Change

1 ,120a ,014 2,412 ,091a ,014 2,412 2 328 ,091

2 ,125b ,016 1,725 ,162b ,001 ,360 1 327 ,549

3 ,235c ,055 4,744 ,001c ,039 13,600 1 326 ,000

Дакле, као једини значајан предиктор у свим моделима издваја се емотивни квалитет

партнерских релација, који једино доприноси значајно повећању предикције (табела 58.).

Табела 58. Значајност регресионих коефицијената при предикцији субјективне успешности

С. коефицијенти
Модел

Бета
t Sig.

Отац укупни резултат испитаника -,132 -2,043 ,042
1

Мајка укупни резултат испитаника ,025 ,389 ,698

Отац укупни резултат испитаника -,134 -2,079 ,038

Мајка укупни резултат испитаника ,026 ,403 ,6872

Ауторитарност ,033 ,600 ,549

Отац укупни резултат испитаника -,114 -1,782 ,076

Мајка укупни резултат испитаника ,087 1,326 ,186

Ауторитарност ,033 ,615 ,539
3

ДАС укупни резултат испитаника ,212 3,688 ,000

Према томе, емотивни квалитет партнерских релација је једини важан предиктор

субјективне успешности, док васпитни стил родитеља оца и мајке, као ни

ауторитарност нису повезани са субјективном успешношћу у војној професији.

Мултиплом хијерархијском анализом тестирана је могућност предикције

субјективне процене потребе усавршавања преко предиктора ауторитарности, васпитног

стила оца и мајке и емотивног квалитета партнерских релација.

За васпитни стил и емотивни квалитет партнерских релација коришћен је само

тотални скор (табела 59.).
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Табела 59. Дескриптивни показатељи предиктора и кретеријума
Предиктори и критеријуми  АС  СД N

Успешност субј усавршавање 2,3867 1,19912 331

Отац укупни резултат испитаника 40,6677 5,20590 331

Мајка укупни резултат испитаника 40,8429 4,44216 331

Ауторитарност 90,7915 14,70834 331

ДАС укупни резултат испитаника 152,4804 12,67599 331

У првом кораку (моделу) као предиктори су унети васпитни стил оца и мајке. Анализа

је показала да овај модел не предвиђа значајно успешност. У други модел је као предиктор

додата ауторитарност и показано је да не постоји значајно повећање предикције.У трећем

моделу као предиктор је додат емотивни квалитет партнерских релација и показано је да не

постоји значајно повећање предикције (табела 60.).

Табела 60. Значајност предикције и промене предикције
Change Statistics

Model R
R

Square
F Sig. R Square

Change
F

Change
df1 df2

Sig. F
Change

1 ,018a ,000 ,055 ,947a ,000 ,055 2 328 ,947

2 ,037b ,001 ,150 ,930b ,001 ,341 1 327 ,560

3 ,038c ,001 ,116 ,977c ,000 ,015 1 326 ,904
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Табела 61. Значајност регресионих коефицијената при предикцији субјективне процене
потребе усавршaвања

С. коефицијенти
Модел

Бета
t Sig.

Отац укупни резултат испитаника -,019 -,292 ,770
1

Мајка укупни резултат испитаника ,002 ,023 ,981

Отац укупни резултат испитаника -,022 -,333 ,739

Мајка укупни резултат испитаника ,002 ,037 ,9702

Ауторитарност ,032 ,584 ,560

Отац укупни резултат испитаника -,022 -,342 ,733

Мајка укупни резултат испитаника ,000 ,006 ,996

Ауторитарност ,032 ,583 ,561
3

ДАС укупни резултат испитаника -,007 -,121 ,904

Дакле, ни један од наведених предиктора не предвиђа значајно субјективну
процену потребе усавршвања у војној професији (табела 61.).

Дискриминативном анализом тестирана је могућност предикције припадности
једној од три категорије степена успешности преко предиктора ауторитарности, васпитног

стила оца и мајке и емотивног квалитета партнерских релација.

За васпитни стил и емотивни квалитет партнерских релација коришћени су скорови са
појединачних субскала (табела 62.).

Табела 62. Значајност дискриминативних функција

Test of Function(s)
Wilks'

Lambda
Chi-square df Sig. Canonical Correlation

1 through 2 ,893 36,553 26 ,082 ,259

2 ,957 14,242 12 ,286 ,208

Анализа је показала да није могуће наћи скуп предиктора који би успешно
предвидео припадност једној од три категорије успешности.
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Мултиплом хијерархијском анализом тестирана је могућност предикције степена

успешности преко предиктора ауторитарности, васпитног стила оца и мајке и емотивног

квалитета партнерских релација. За васпитни стил и емотивни квалитет партнерских релација

коришћени су скорови субскала (табела 63.).

Табела 63. Дескриптивни показатељи предиктора и критеријума
Предиктори и критеријуми  АС  СД N

Припадност једној од категорија степена
успешности

1,7885 ,72863 331

Отац ПРИХВАТАЊЕ 15,7553 2,91037 331

Отац Агресивност Непријатељство 9,2870 2,54400 331

Отац Занемаривање 8,3746 2,56287 331

Отац Одбацивање 7,2508 2,04212 331

Мајка ПРИХВАТАЊЕ 16,9003 2,20173 331

Мајка Агресивност Непријатељство 9,3535 2,42815 331

Мајка занемаривање 7,5498 1,70198 331

Мајка одбацивање 7,0393 1,58830 331

Ауторитарност 90,7915 14,70834 331

ДАС Задовољство у партнерској дијади 46,3625 3,50519 331

ДАС Кохезија партнерских односа 23,9698 3,93188 331

ДАС Слагање у партнерској дијади 67,5468 6,63051 331

ДАС Изражавање осећања 14,6012 1,51893 331

У првом кораку (моделу) као предиктори су унети васпитни стил оца и мајке. Анализа

је показала да овај модел не предвиђа значајно степен успешности. У други модел је као

предиктор додата ауторитарност и показано је да постоји значајно повећање предикције од

1.2%. У трећем моделу као предиктор је додат емотивни квалитет партнерских релација и

показано је да не постоји значајно повећање предикције (табела 64.).

Табела 64. Значајност предикције и промене предикције
Change Statistics

Model R
R

Square
F Sig. R Square

Change

F

Change
df1 df2

Sig. F

Change

1 ,204a ,042 1,756 ,085a ,042 1,756 8 322 ,085

2 ,231b ,053 2,015 ,037b ,012 3,959 1 321 ,047

3 ,234c ,055 1,408 ,154c ,001 ,095 4 317 ,984
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Табела 65. Значајност регресионих коефицијената при предикцији степена успешности

С. коефицијенти
Модел

Бета
t Sig.

Отац ПРИХВАТАЊЕ ,053 ,633 ,527

Отац Агресивност Непријатељство -,076 -,883 ,378

Отац Занемаривање ,220 2,074 ,039

Отац Одбацивање -,159 -1,446 ,149

Мајка ПРИХВАТАЊЕ -,053 -,709 ,479

Мајка Агресивност Непријатељство ,079 ,970 ,333

Мајка Занемаривање ,047 ,544 ,587

1

Мајка Одбацивање -,194 -1,995 ,047

Отац ПРИХВАТАЊЕ ,062 ,741 ,460

Отац агресивност непријатељство -,051 -,586 ,558

Отац Занемаривање ,196 1,842 ,066

Отац Одбацивање -,149 -1,362 ,174

Мајка ПРИХВАТАЊЕ -,060 -,809 ,419

Мајка Агресивност Непријатељство ,081 1,002 ,317

Мајка Занемаривање ,044 ,508 ,612

Мајка Одбацивање -,194 -2,002 ,046

2

Ауторитарност -,111 -1,990 ,047

Отац ПРИХВАТАЊЕ ,057 ,669 ,504

Отац Агресивност Непријатељство -,049 -,556 ,579

Отац Занемаривање ,194 1,815 ,070

Отац Одбацивање -,147 -1,330 ,185

Мајка ПРИХВАТАЊЕ -,061 -,811 ,418

Мајка Агресивност Непријатељство ,082 ,980 ,328

Мајка Занемаривање ,043 ,490 ,625

Мајка Одбацивање -,192 -1,966 ,050

Ауторитарност -,111 -1,975 ,049

ДАС Задовољство у партнерској дијади ,001 ,017 ,986

ДАС Кохезија партнерских односа ,036 ,533 ,594

ДАС Слагање у партнерској дијади ,007 ,094 ,925

3

ДАС Изразавање осецања -,021 -,280 ,779
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Дакле, као једини значајан предиктор у свим моделима издваја се ауторитарност, која

једина доприноси значајно повећању предикције (табела 65.).

Према томе, ауторитарна црта личности је једини важан предиктор степена

успешности, док васпитни стил родитеља оца и мајке, као ни емотивни квалитет

партнерских релација нису повезани са степеном успешности у војној професији.

Мултиплом хијерархијском анализом тестирана је могућност предикције

објективне успешности преко предиктора ауторитарности, васпитног стила оца и мајке и

емотивног квалитета партнерских релација. За васпитни стил и емотивни квалитет

партнерских релација коришћени су скорови појединачних субскала (табела 66.).

Табела 66. Дескриптивни показатељи предиктора и критеријума
Предиктори и критеријуми

 АС  СД N

Успешност објективна 20,9511 16,63605 331

Отац ПРИХВАТАЊЕ 15,7553 2,91037 331

Отац Агресивност Непријатељство 9,2870 2,54400 331

Отац Занемаривање 8,3746 2,56287 331

Отац Одбацивање 7,2508 2,04212 331

Мајка ПРИХВАТАЊЕ 16,9003 2,20173 331

Мајка Агресивност Непријатељство 9,3535 2,42815 331

Мајка Занемаривање 7,5498 1,70198 331

Мајка Одбацивање 7,0393 1,58830 331

Ауторитарност 90,7915 14,70834 331

ДАС Задовољство у партнерској дијади 46,3625 3,50519 331

ДАС Кохезија партнерских односа 23,9698 3,93188 331

ДАС Слагање у партнерској дијади 67,5468 6,63051 331

ДАС Изражавање осећања 14,6012 1,51893 331

У првом кораку (моделу) као предиктори су унети васпитни стил оца и мајке. Анализа

је показала да овај модел не предвиђа значајно успешност. У други модел је као предиктор

додата ауторитарност и показано је да постоји значајно повећање предикције од 2.7%. У

трећем моделу као предиктор је додат емотивни квалитет партнерских релација и показано је

да не постоји значајно повећање предикције (табела 67.).
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Табела 67. Значајност предикције и промене предикције
Change Statistics

Model R
R

Square F Sig. R Square
Change

F
Change

df1 df2
Sig. F

Change

1 ,159a ,025 1,045 ,402a ,025 1,045 8 322 ,402

2 ,228b ,052 1,950 ,045b ,027 8,983 1 321 ,003

3 ,239c ,057 1,475 ,125c ,005 ,436 4 317 ,782

Дакле, као једини значајан предиктор у свим моделима издваја се ауторитарност, која

једина доприноси значајно повећању предикције (табела 68.).

Табела 68. Значајност регресионих коефицијената при предикцији објективне
успешности

С. коефицијенти
Модел

Бета
t Sig.

Отац ПРИХВАТАЊЕ -,037 -,433 ,665

Отац Агресивност Непријатељство ,008 ,089 ,929

Отац Занемаривање ,022 ,207 ,836

Отац Одбацивање -,063 -,568 ,571

Мајка ПРИХВАТАЊЕ ,113 1,494 ,136

Мајка Агресивност Непријатељство -,097 -1,189 ,235

Мајка Занемаривање ,168 1,903 ,058

1

Мајка Одбацивање -,030 -,304 ,761

Отац ПРИХВАТАЊЕ -,023 -,278 ,781

Отац Агресивност Непријатељство ,046 ,528 ,598

Отац Занемаривање -,014 -,136 ,892

Отац Одбацивање -,048 -,439 ,661

Мајка ПРИХВАТАЊЕ ,102 1,364 ,174

Мајка Агресивност Непријатељство -,094 -1,161 ,247

Мајка Занемаривање ,162 1,868 ,063

Мајка Одбацивање -,030 -,306 ,760

2

Ауторитарност -,167 -2,997 ,003
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Отац ПРИХВАТАЊЕ -,021 -,248 ,804

Отац Агресивност Непријатељство ,061 ,688 ,492

Отац Занемаривање -,024 -,224 ,823

Отац Одбацивање -,039 -,354 ,723

Мајка ПРИХВАТАЊЕ ,103 1,363 ,174

Мајка Агресивност Непријатељство -,099 -1,189 ,235

Мајка Занемаривање ,159 1,811 ,071

Мајка Одбацивање -,032 -,330 ,741

Ауторитарност -,175 -3,114 ,002

ДАС Задовољство у партнерској дијади ,032 ,463 ,644

ДАС Кохезија партнерских односа -,011 -,167 ,868

ДАС Слагање у партнерској дијади ,060 ,751 ,453

3

ДАС Изражавање осећања -,090 -1,190 ,235

Према томе, ауторитарна црта личности је једини важан предиктор објективне

успешности, док васпитни стил родитеља оца и мајке, као ни емотивни квалитет

партнерских релација нису повезани са степеном објективне успешности у војној

професији.
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Мултиплом хијерархијском анализом тестирана је могућност предикције

субјективне успешности преко предиктора ауторитарности, васпитног стила оца и мајке и

емотивног квалитета партнерских релација. За васпитни стил и емотивни квалитет

партнерских релација коришћени су резултати са појединачних субскала (табела 69.).

Табела 69. Дескриптивни показатељи предиктора и критеријума
Предиктори и критеријуми  АС  СД N

Успешност субјективна 48,7523 9,42332 331

Отац ПРИХВАТАЊЕ 15,7553 2,91037 331

Отац Агресивност Непријатељство 9,2870 2,54400 331

Отац Занемаривање 8,3746 2,56287 331

Отац Одбацивање 7,2508 2,04212 331

Мајка ПРИХВАТАЊЕ 16,9003 2,20173 331

Мајка Агресивност Непријатељство 9,3535 2,42815 331

Мајка Занемаривање 7,5498 1,70198 331

Мајка Одбацивање 7,0393 1,58830 331

Ауторитарност 90,7915 14,70834 331

ДАС Задовољство у партнерској
дијади

46,3625 3,50519 331

ДАС Кохезија партнерских односа 23,9698 3,93188 331

ДАС Слагање у партнерској дијади 67,5468 6,63051 331

ДАС Изражавање осећања 14,6012 1,51893 331

У првом кораку (моделу) као предиктори су унети васпитни стил оца и мајке. Анализа

је показала да овај модел не предвиђа значајно успешност. У другом моделу је као предиктор

додата ауторитарност и показано је да не постоји значајно повећање предикције. У трећем

моделу као предиктор је додат емотивни квалитет партнерских релација и показано је да

постоји значајно повећање предикције од 3.5% (табела 70.).

Табела 70. Значајност предикције и промене предикције
Change Statistics

Model R
R

Square
F Sig. R Square

Change
F

Change
df1 df2

Sig. F
Change

1 ,190a ,036 1,513 ,152a ,036 1,513 8 322 ,152

2 ,199b ,040 1,471 ,157b ,003 1,134 1 321 ,288

3 ,273c ,075 1,964 ,023c ,035 2,990 4 317 ,019
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Табела 71. Значајност регресионих коефицијената при предикцији субјективне успешности

С. коефицијенти
Модел

Бета
t Sig.

Отац ПРИХВАТАЊЕ -,027 -,325 ,745

Отац Агресивност Непријатељство -,146 -1,705 ,089

Отац Занемаривање ,072 ,674 ,501

Отац Одбацивање -,088 -,796 ,426

Мајка ПРИХВАТАЊЕ ,068 ,908 ,364

Мајка Агресивност Непријатељство -,073 -,891 ,374

Мајка Занемаривање ,034 ,385 ,700

1

Мајка Одбацивање ,059 ,606 ,545

Отац ПРИХВАТАЊЕ -,032 -,382 ,703

Отац Агресивност Непријатељство -,160 -1,843 ,066

Отац Занемаривање ,085 ,792 ,429

Отац Одбацивање -,093 -,844 ,399

Мајка ПРИХВАТАЊЕ ,072 ,959 ,338

Мајка Агресивност Непријатељство -,074 -,906 ,366

Мајка Занемаривање ,036 ,406 ,685

Мајка Одбацивање ,059 ,605 ,545

2

Ауторитарност ,060 1,065 ,288

Отац ПРИХВАТАЊЕ -,080 -,939 ,348

Отац Агресивност Непријатељство -,156 -1,777 ,077

Отац Занемаривање ,089 ,839 ,402

Отац Одбацивање -,081 -,736 ,462

Мајка ПРИХВАТАЊЕ ,093 1,246 ,214

Мајка Агресивност Непријатељство -,022 -,266 ,791

Мајка Занемаривање ,053 ,613 ,540

Мајка Одбацивање ,067 ,690 ,491

Ауторитарност ,058 1,045 ,297

ДАС Задовољство у партнерској дијади ,085 1,252 ,211

ДАС Кохезија партнерских односа ,050 ,743 ,458

ДАС Слагање у партнерској дијади ,119 1,504 ,134

3

ДАС Изражавање осећања ,000 ,004 ,997
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Дакле, као једини значајан предиктор у свим моделима издваја се емотивни квалитет

партнерских релација (ДАС), који једини доприноси значајно повећању предикције. Међутим

од појединачних субскала ни једна се није издвојила као значајан предиктор, што вероватно

значи да су ове скале у међусобној високој корелацији (табела 71.). Такође из претхоне

анализе у којој је коришћен само укупни скор ДАС показана је значајна предикција, што

показује да је овај концепт емотивног квалитета партнерских релација важан за субјективну

процену, али се ни један његов појединачни аспект не издваја.

Према томе, емотивни квалитет партнерских релација је једини важан предиктор

субјективне успешности, док васпитни стил родитеља оца и мајке, као ни
ауторитарност нису повезани са субјективном успешношћу у војној професији.

Мултиплом хијерархијском анализом тестирана је могућност предикције
субјективне процене потребе усавршавања преко предиктора ауторитарности, васпитног

стила оца и мајке и емотивног квалитета партнерских релација. За васпитни стил и емотивни

квалитет партнерских релација коришћени су скорови са појединачних субскала (табела

72.).

Табела 72. Дескриптивни показатељи предиктора и критеријума
Предиктори и критеријуми  АС  СД N

Успешност субј_усавршавање 2,3867 1,19912 331

Отац ПРИХВАТАЊЕ 15,7553 2,91037 331

Отац Агресивност Непријатељство 9,2870 2,54400 331

Отац Занемаривање 8,3746 2,56287 331

Отац Одбацивање 7,2508 2,04212 331

Мајка ПРИХВАТАЊЕ 16,9003 2,20173 331

Мајка Агресивност Непријатељство 9,3535 2,42815 331

Мајка Занемаривање 7,5498 1,70198 331

Мајка Одбацивање 7,0393 1,58830 331

Ауторитарност 90,7915 14,70834 331

ДАС Задовољство у партнерској
дијади

46,3625 3,50519 331

ДАС Кохезија партнерских односа 23,9698 3,93188 331

ДАС Слагање у партнерској дијади 67,5468 6,63051 331

ДАС Изражавање осећања 14,6012 1,51893 331
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У првом кораку (моделу) као предиктори су унети васпитни стил оца и мајке. Анализа

је показала да овај модел не предвиђа значајно успешност. У други модел је као предиктор

додата ауторитарност и показано је да не постоји значајно повећање предикције. У трећем

моделу као предиктор је додат емотивни квалитет партнерских релација и показано је да не

постоји значајно повећање предикције (табела 73.).

Табела 73. Значајност предикције и промене предикције
Change Statistics

Model R
R

Square
F Sig. R Square

Change
F

Change
df1 df2

Sig. F
Change

1 ,169a ,029 1,187 ,306a ,029 1,187 8 322 ,306

2 ,175b ,031 1,123 ,346b ,002 ,622 1 321 ,431

3 ,203c ,041 1,047 ,405c ,011 ,882 4 317 ,475

Табела 74. Значајност регресионих коефицијената при предикцији субјективне
процене потребе усавршавања

С. коефицијенти
Модел

Бета
t Sig.

Отац ПРИХВАТАЊЕ ,132 1,567 ,118

Отац Агресивност Непријатељство ,000 ,003 ,998

Отац Занемаривање ,150 1,410 ,160

Отац Одбацивање -,137 -1,240 ,216

Мајка ПРИХВАТАЊЕ -,066 -,881 ,379

Мајка Агресивност Непријатељство ,021 ,258 ,796

Мајка Занемаривање ,085 ,969 ,334

1

Мајка Одбацивање -,111 -1,137 ,256

Отац ПРИХВАТАЊЕ ,129 1,522 ,129

Отац Агресивност Непријатељство -,010 -,113 ,910

Отац Занемаривање ,160 1,490 ,137

Отац Одбацивање -,141 -1,273 ,204

Мајка ПРИХВАТАЊЕ -,063 -,841 ,401

Мајка Агресивност Непријатељство ,020 ,247 ,805

Мајка Занемаривање ,086 ,983 ,326

Мајка Одбацивање -,111 -1,137 ,256

2

Ауторитарност ,044 ,789 ,431
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Отац ПРИХВАТАЊЕ ,134 1,555 ,121

Отац Агресивност Непријатељство -,016 -,180 ,857

Отац Занемаривање ,152 1,411 ,159

Отац Одбацивање -,135 -1,207 ,228

Мајка ПРИХВАТАЊЕ -,077 -1,014 ,311

Мајка Агресивност Непријатељство -,008 -,092 ,927

Мајка Занемаривање ,071 ,804 ,422

Мајка Одбацивање -,106 -1,075 ,283

Ауторитарност ,043 ,751 ,453

ДАС Задовољство у партнерској дијади -,074 -1,074 ,283

ДАС Кохезија партнерских односа ,084 1,227 ,221

ДАС Слагање у партнерској дијади ,004 ,045 ,964

3

ДАС Изражавање осећања -,077 -1,016 ,310

Дакле, ни један од наведених предиктора не прадвиђа значајно субјективну

процену усавршвања  у војној професији (табела 74.).

Пирсоновим коефицијентима корелације тестиране су повезаности различитих мера

успешности (табела 75.). Анализа показује да је једино припадност једној од три

категорије успешности значајно позитивно повезана са свим осталим показатељима,

али ниско (све корелације су испод 0.2). Остала три параметра нису међусобно повезана.

Табела 75. Повезаност различитих аспекака успешности

Аспекти
успешности N=443

успешност_
субјективна

успешност_
субј_

усавршавање

успешност
објективна

припадност
категорији

успешности

корелација 1 ,082 ,070 ,139**успешност_
субјективна значајност ,084 ,139 ,003

корелација ,082 1 ,009 ,185**успешност_ субј_
усавршавање значајност ,084 ,854 ,000

корелација ,070 ,009 1 ,175**

значајност ,139 ,854 ,000
успешност_
објективна

443 443 443 443

корелација ,139** ,185** ,175** 1припадност
категорији

успешности значајност ,003 ,000 ,000
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IV АНАЛИЗА И ДИСКУСИЈА

Основни задатак сваке војске је максимална борбена оспособљеност која се не може

постићи без добре обуке. Обученост јединица и припремљеност за извршавање задатака, пре

свега зависи од квалитета старешинског кадра, од његове обучености, моралне чврстине и

физичке спремности (Марковић, 2006).

Образовање кадрова, управљење људским ресурсима и распоред на кључним функцијама

према способностима (култ знања, уместо култа личности) одлучујуће су претпоставке

успешног функционисања војне организације.

Управљање људским ресурсима у војној професији значајна је и сложена активност, којом

се решава широк спектар кадровских питања (кадровска политика, кадровска регулатива,

опредељења, принципи, критеријуми). Од квалитета управљања људским ресурсима зависи

како ће бити реализован принцип “прави човек на правом месту”, односно да ли ће официри

напредовати у складу са способностима. Такође, зависе успешност извршавања задатака и

функционисање војске у целини. Избором кадра и постављењем правог лица на право место,

стварају се могућности за адекватан стручни рад у јединицама, као и развијање квалитетних

међуљудских односа. Нефункционална постављења (привилегије, каријеризам итд.)

негативно се одражавају на спремност јединице за извршавање борбених задатака и укупно

стање у њој (Марковић, 2006).

Зато је важно, да се стално прикупљају подаци и реално оцењују кадрови према

одређеним способностима. То се најбоље уочава кад треба изабрати једног кандидата од више

могућих (Надовеза, 1995 према: Марковић, 2006). С обзиром на то, да је проблем управљања

људским ресурсима веома сложен чак и мултидисциплинаран, с обзиром на потребу унапред

одређивања критеријума по којима би се вредновао и бирао кандидат за одређено

формацијско место, ово емпиријско истраживање добија на значају.

Проблем управљања људским ресурсима је интересантан, значајан и увек актуелан,

недовољно изучен и истражен у теоријском и емпиријском погледу. Значајан је за даљу

изградњу и развој војне професије и квалитет избора кадрова на свим нивоима. Основна је

преокупација, жеља и интересовање истраживача за сагледавање и разрешење неких кључних

проблема, које намећу теорија и пракса управљања људским ресурсима и борбене готовости.
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У војној пракси успешност официра исказује се рангирањем по чиновима по више

критеријума: значај дужности коју официр тренутно обавља, ниво образовања, успех са

школовања (формалног и неформалног), просечне службене оцене итд.

За потребе овог истраживања пратили смо критеријуме које смо сврстали у две

категорије: елементе објективне успешности (значај дужности коју испитаник тренутно

обавља, ниво образовања, успех у формалном и неформалном школовању, просечне

службене оцене) и елементе субјективне успешности (самопроцена успешности у војној

професији, познавање правила и прописа, успешност у међуљудским односима: односа са

претпостављеним/а и потчињеним/а).

4.1. Анализа елемената објективне и субјективне успешности

На основу резултата емпиријског истраживања, објективни критеријуми (постигнут

ниво образовања, просечне оцене студирања, службене оцене) показали су се као добри

предиктори пословне успешности. Критеријум дужности које официр обавља показао се

као непредиктиван. Наведене дужности испитаници обављају са различитим степеном

успешности, па тако дужност која се обавља није показатељ објективне успешности оног који

ту дужност обавља. Службена оцена, иако је сама “засићена субјективношћу оцењивача”

показала се као бољи показатељ успешности.

Добијени резултат самопроцене професионалне успешности можемо тумачити имајући

истовремено у виду и резултате објективних критеријума професионалне успешности. Ако

смо дошли до сазнања, да се испитаници подузорка успешнијих статистички врло значајно

разликују од испитаника осталих подузорака по степену образовања (војног и цивилног),

просечним оценама са школовања као и службеним оценама, логично је да високи резултати

којима је оцењен њихов рад кроз школовање и обављање професионалних дужности имају

велики утицај на став о личним вредностима и самопроцени професионалне успешности.

Можемо закључити, да односи у организацијској целини, као и однос претпостављеног

(као репрезента војног система) који се базира на уважавању и поштовању личности

запосленог, подстиче и високо утичe на израженост објективних (високих образовних и

професионалних резултата) и субјективних (високог мишљења о претпостављеном и

потчињеним/а) критеријума успешности у војној професији.
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4.2. Анализа резултата повезаности између
родитељског прихватања/одбацивања и
елемената успешности у војној професији

ПАРТ теорија, која је теоријска основа нашег емпиријског истраживања може се поделити

на три субтеорије. Једна од три је субтеорија личности, која настоји да даје објашњења, шта

се догађа са децом која опажају да су од родитеља вољена/невољена, и какви су, односно

колико успешни одрасли људи који су се у детињству осећали прихваћеним/одбаченим од

стране родитеља. С обзиром на проблем истраживања, а то је породични контекст и

успешност у војној професији, овај део теорије доминантан је у раду.

Димензија родитељске топлине у васпитању о којој се говори у ПАРТ теорији, повезана је

са квалитетом афективне везе између родитеља и деце тј. са физичким и вербалним

понашањима које родитељи користе као израз својих осећања. Један крај континуума је

означен као прихватање и односи се на топлину, пажњу, негу, бригу, забринутост, васпитање,

љубав коју родитељи осећају и показују према својој деци. Други крај континуума је означен

одбацивањем које се односи на одсуство или немање осећања и понашања повезаних са

прихватањем уз присуство различитих повређујућих психичких и физичких понашања

(Rohner, Khaleque, Cournoyer, 2003).

Дететово опажање родитељског односа према њему, а не стварни реални однос родитељ -

дете је основа са које дете посматра и оцењује ваљаност родитељских поступака, који ће

деловати на њега и његово понашање.

Истраживање смо започели размишљањем, да су у војној професији успешнији официри,

који су са родитељима изградили осећаје прихваћености и топлине, који су  касније темељи

њиховог професионалног и приватног успеха.

Специфичност војне професије, огледа се у специфичном школовању (процесу

здравствено-психолошке селекције, одвајањем од примарне породице најчешће са 14 година,

заменом родитељског дома интернатским смештајем уз поштовање војних правила и прописа

понашања).

Све предуслове бављења војном професијом нису у могућности да испуне сви који би

желели да буду официри Војске Србије. Специфичност војне професије по ступању на прве

дужности и касније, условљава да сви официри не показују једнаке професионалне резултате.

Претпоставили смо, да специфичности школовања и војне професије са већим

образовним и професионалним успехом, могу превазићи официри са изграђеним

прихватајућим односима са родитељима, који постају темељ њихове професионалне и
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приватне успешности. Такви официри поседују базу која омогућава веру у личне квалитете,

способности и знања, самопоштовање, емоционалну стабилност, радно самопоуздање,

спремност лаког препознавања новонасталих организацијских промена и прилагођавање

истим, доживљај радног окружења као позитивног места за даљи професионални развој,

процену сарадника првенствено добронамерним, доступним и сарадљивим што омогућава

квалитетнију комуникацију и пословно функционисање.

На основу горе наведеног прва хипотеза нашег истраживања је, да постоји

статистички значајна повезаност родитељског прихватања и успеха у војној професији.

Анализом узорка по димензији прихватања/одбацивања мајке и објективних критеријума

успешности у војној професији сазнајемо, да постоји: статистички врло значајна и веома

слаба позитивна повезаност официрског чина и Занемаривања, као и чина и Одбацивања,

статистички значајна и ниска негативна повезаност просечне оцене на последипломским

студијама и Прихватања, статистички врло значајна и висока позитивна повезаност

службених оцена и Прихватања мајке, негативна статистички врло значајна и веома слаба

повезаност врсте завршене средње школе и Занемаривања мајке.

Тумачење добијених резултата има својих ограничења која потичу из карактеристике

узорка. Анализом резултата тумачимо васпитне стилове у породици порекла сада одраслих

људи различитог образовног профила у војној професији. Повезујемо процену искуства из

детињства и садашњу успешност деце/одраслих који су већ постигли високе образовне

резултате – завршили факултете, а мањи проценат у узорку и последипломске студије.

Испитаници се изјашњавају да су њихови родитељи у васпитању показивали прихватање,

топлину, љубав, бригу, негу, подршку, разумевање, поштовање, што постигнути резултати

њихове деце то показују.

Међутим, специфичност овог истраживања је управо препознавање “нијанси”

родитељстких васпитних поступака, који разликују више или мање професионално успешне

запослене у војној професији.

Циљ истраживања јесте, да у категорији запослених са високим образовањем у војној

професији препознамо индикаторе (или за потребе селекционог процеса предикторе)

професионалне успешности из угла породичног контекста.

Више службене оцене имају испитаници који своје мајке доживљавају као топлије

које развијају осећаје прихваћености, односно, мање непријатељске. Службене оцене су

збирно мерило различитих показатеља професионалне успешности: реализације задатака,

поштовања стандарда и норми, показатељ односа официра према правима подређених, себи
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равним и претпостављеним, поштовања прописа и предвиђених процедура, људских права,

етичких норми и поступања ван службе у складу са прописима, одговорности, показатељ

преданости послу, бриге за сигурност људства и одржавање имовине, као и поузданости у

реализацији задатака, самосталности, предузумљивости, физичке способности. Добијени

резултати су у сагласности са теоријском основом истраживања. Перцепција родитељског

прихватања утиче на развој личности: пријатељства, постојања емоционалног одговора,

емоционалне топлине, самопоштовања, самоадекватности, позитивног погледа на свет. Ово

су елементи социјалне когниције и менталних репрезентација тј. концепта веровања у себе и

друге, позитивног перципирања света на основу искустава из прошлости. Резултати

истраживања иду у прилог субтеорије личности ПАРТ теорије, односа са мајком и доживљаја

себе и света, као и квалитета релација које се успостављају са светом и радном средином

(Rohner, 2004).

Постоји статистички врло значајна и веома слаба позитивна повезаност доживљаја

Прихватања мајке и високе самопроцене успеха као елемента субјективне успешности.

Испитаници који имају доживљај Прихваћености од своје мајке имају и позитивнију слику о

себи и својој успешности. Резултат је у складу са теоријским разматрањима. Према ПАРТ

теорији на основу искустава из прошлости деца са доживљајем прихваћености имаће слику о

себи као вредним љубави и пажње, о свету као сигурном месту. Развиће се у самопоуздане

људе, отворене за комуникацију и сарадњу са другима, заинтересоване за свет у коме живе,

способне за решавање животних проблема, способне да прихвате друге људе и релације са

њима. Релације и односи у пријатељском свету и друштву су позитивније, па и сам појединац

има високу процену и света и његовог места и доприноса таквом свету (Rohner, 2004).

Постоји статистички врло значајна и веома слаба позитивна повезаност обележја

самопроцене познавања правила и прописа војне професије и Прихватања мајке, као и

статистички врло значајна и веома слаба негативна повезаност високе процене познавања

правила и прописа и Занемарености. Висока самопроцена познавања правила и прописа и

висока вредност Прихватања мајке потврђују теоријска и емпиријска разматрања. Особе које

су своју мајку доживеле топлом и прихватајућом, неоптерећене односом са мајком више и

боље истражују свет око себе, радозналије су, самим тим имају већи фонд разних знања која

користе у професионалном и приватном животу (Rohner, 2004).

Сет ајтема који се односе на самопроцену квалитета односа испитаника са његовим

претпостављенима показује, да постоји статистички врло значајна позитивна и веома

слаба повезаност процене Прихватања мајке и процене уважавања од стране
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претпостављеног. Постоји статистички негативна повезаност процене наклоности и

добронамерности претпостављеног са осећајем Непријатељства и Одбацивања мајке.

Процена прихваћености који се понесе из породичног искуства показало се, да боји односе са

спољним светом и радним окружењем. Сарадници се доживљавају позитивно и наклоњено,

чиме је олакшана сарадња и решавање професионалних задатака и проблема.

Сет ајтема који се односе на самопроцену квалитета односа испитаника са његовим

потчињенима показује, да постоји позитивна статистички врло значајна и веома слаба

повезаност Прихватања и високе самопроцене помагања потчињенима у решавању

професионалних задатака и приватних проблема, као и у преносу стечених знања и

професионалних искустава. Процена прихваћености и бриге мајке створио је животни став

о потреби помагања и бриге о другим људима (партнеру, пријатељима, професионалним

сарадницима). Постоји статистички врло значајна и веома слаба негативна повезаност

доживљаја Занемаривања, Одбацивања и Сложеног одбијања. Ови резултати иду у прилог

позитивних односа мајке и детета, односа који је пун уважавања и толеранције који као такав

гради самопоуздану, радозналу особу, која лако и успешно успоставља везе и односе, особу

која има великих предиспозиција за успешност.

Резултат, да су испитаници виших официрских чинова (мајори, потпуковници и

пуковници) проценили васпитне поступке својих мајки строжијим, одбацујућим и

занемаривајућим у односу на васпитне поступке испитаника млађих чинова (потпоручника,

поручника, капетана) који су васпитне стилове својих мајки проценили топлијим,

прихватајућим, може се објаснити друштвеним развојем и променама које су редефинисале

улогу и задатке васпитања деце као и генерацијским разликама родитеља. Тако су мање

прихваћујуће мајке, испитаника виших чинова у васпитању инсистирале на постизању

високих образовних и професионалних резултата као сигурном путу у лепши и лакши живот.

Време у коме су се десиле велике друштвене промене (редефинисање државе, политичке и

безбедносне кризе, ратови, економске кризе) условило је и промену вредносног система у

коме не постоји сигурни фактор лепог и лакшег живота. Тако и васпитни стил родитеља

мајки испитаника нижих чинова карактерише инсистирање на испуњењу способности детета,

кроз завршавање факултета као стандарда новог доба, али и на ангажовању и у другим

животним сферама које имају утицаја на виши квалитет живота. Резултат је у складу са

субтеоријом социокултурних обележја/карактеристика ПАРТ теорије која указују да су

васпитна понашања родитеља усклађена са захтевима времена и друштва у којем породица
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живи, као и допуњена деловањем вршњачких група, културно-образовних установа, медија

итд (Rohner, 2004).

Податак интересантан за тумачење је да деца (одрасли) који су своју мајку проценили као

мање прихватајућу имају високе образовне резултате (посматрано преко просечне оцене на

студијама) и обрнуто, више прихватајуће мајке и ниже образовне резултате. Овај податак

треба сагледати из угла, да су испитаници мушког пола, да се о својој мајци испитаници

изјашњавају након велике временске дистанце. Стога, мајка се из садашњег угла и личне

родитељске улоге сагледава као захтевнија и строжа. Васпитни циљ, завршавање високих

школа и постизање високих професионалних резултата, мајке су оствариле васпитним

поступцима које су њихова деца оценила мање топлим и прихватајућим,  вероватно због

многобројних захтева и негодовања и љутњи мајки услед не извршавања истих, а у односу на

децу/одрасле који ниси имали мајке са високим захтевима, па самим тим изостајале су

реакције због којих деца мајке доживљавају мање топлим и прихватајућим, али су та деца

/одрасли постигла ниже образовне и пословне резултате. С обзиром да је у узорку

најизраженија субскала топлина/прихватање мајке, овај резултат се може разумети

присуством прихватања, топлине и подршке уз чврсту контролу, што су карактеристике

ауторитативног васпитног стила.

Испитаници коју су завршили средње војне школе чешће процењују васпитне поступке

мајки Занемарујућим. Средње војне школе у погледу дисциплине су захтевније од Војне

гимназије. Могућност чешћег обиласка породице и излазака је ређа, што најчешће доводи до

субјективног доживљаја остављености и занемарености од родитеља, поготову мајке као

традиционалног носиоца улоге емоционалног даваоца у родитељској дијади. Такође, резултат

указује на могућност да су ови испитаници бирали школу у којој се понављају модели и

захтеви понашања из примарне породице.

Посматран узорак по прихватању/одбацивању оца и елемената објективне

успешности у војној професији сазнајемо, да постоји: статистички врло значајна и веома

слаба негативна повезаност официрског чина и Прихватања оца, статистички значајна и

веома слаба позитивна повезаност завршене врсте средње школе и Прихватања оца,

статистички врло значајна и висока позитивна повезаност службених оцена и

Прихватања оца.

Резултати повезаности прихватања/одбацивања оца и елемената субјективне

успешности у војној  професији, показују да постоји статистички врло значајна и ниска

позитивна повезаност Прихватања оца и самопроцене професионалне успешности, познавања
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правила и прописа војне професије, као и односа са потчињеним/а који се базирају на преносу

знања и искуства, решавању професионалних и приватних задатака. Испитаници који су

проценили очеву Прихваћеност високим су оценама проценили личну професионалну

успешност, познавање правила и прописа војне професије, и истакли важност помоћи и

подршке потчињенима у решавању професионалних и приватних задатака. Резултати

показују, да искуство понесено из односа у породици и са родитељима преноси се у потоње

релације.

Квалитет односа са оцем показао се статистички врло значајно повезан са доживљајем

себе и своје успешности као и других запослених у радном окружењу.

Резултат о осећају очевог Прихватања и одабира војне професије указује на

идентификацију са оцем и потребом да се кроз високе пословне резултате (службене оцене)

потврди снага и моћ која се првобитно уочава и види у очевој фигури. Ово тумачење

потврђује и статистички значајна негативна повезаност Непријатељства оца и постигнутог

степена образовања, као и  статистички врло значајна негативна повезаност Непријатељства

оца и постигнутих службених оцена. Одрасли (деца) који су проценили ниско очево

Непријатељство постигли су више образовне и професионалне резултате и обрнуто. И остале

негативне процене очевих поступака негативно су повезане са образовним и професионалним

успесима.

Испитаници виших официрских чинова (мајори, потпуковници и пуковници) су

проценили васпитне поступке својих очева (и мајки ранији закључак) строжијим,

одбацујућим и занемаривајућим у односу на васпитне поступке испитаника млађих чинова

(потпоручника, поручника, капетана) који су васпитне стилове својих очева (и мајки ранији

закључак) проценили топлијим, прихватајућим. Податак се може објаснити усклађеношћу

васпитних задатака и циљева родитеља, као и друштвеним развојем и променама које су

редефинисале улогу и задатке васпитања, као и генерацијским разликама родитеља

испитаника.

Испитаници који су високо проценили Непријатељство оца ниским оценама су проценили

личну успешност, уважавање претпостављеног, уважавање потчињеног, добронамерност

према потчињеном, помоћ потчињеном у решавању професионалних задатака, пренос знања

потчињеном и обрнуто. Резултати су у складу са субтеоријом личности и утицаја

непријатељства фигуре привржености на стварање менталне репрезентације односно

концепта веровања у себе и друге као и искривљеног погледа на свет – окружење (Rohner,

2004).
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Испитаници који су високим проценили и остале негативне поступке оца као што су

Занемаривање, Одбацивање, ниско су проценили личну успешност и однос претпостављеног

према њима и њихов однос са потчињенима.

Ови резултати се могу тумачити двојако. Одрасли (деца) који имају захтевне и строге

родитеље исте често доживљавају као себи ненаклоњенима. Захтевни родитељи често траже

од деце све више резултате тражећи већу прецизност у извршавању најчешће образовних

задатака. Ранија истраживања (Тодоровић, 2004, 2005) повезаности васпитних стилова и

самопоштовања адолесцента, показала су да нестабилне самопроцене најчешће настају у

породицама које негују претерану контролу у васпитању. Такозвани претерано заштитнички

стил чија су најважнија обележја контрола и надзор понашања, као и истицање високих

захтева у односу на дете, нарочито у погледу школског постигнућа, доприносе развоју

високог Ја идеала, али и подстичу несигурност и непостојан однос према себи, другима па и

сопственим вредностима и циљевима. Контрола није независна од прихватања и емоционалне

топлине родитеља и деце, шта више емоционално топли родитељи својим односом према

детету развијају веома јаке унутрашње контроле, а унутрашња самоконтрола је значајна

компонента савесности као особине личности (Опачић, 1995, Тадић, 2000, према: Тодоровић,

2006).

Прву хипотезу, да постоји статистички значајна повезаност родитељског

прихватања и успеха у војној професији смо делимично потврдили.

Постоји статистички значајна позитивна повезаност осећаја Прихваћености родитеља

(мајке, оца) и образовних и професионалних успеха, позитивног доживљаја посла и људи,

добре сарадње и комуникације, како са претпостављенима тако и са потчињенима.

Резултати нашег истраживања сагласни су са теоријама и истраживањима где су се

родитељска топлина, подршка, прихватање показали као благотворни за добре развојне

резултате као што су: комуникативност, изражавање мишљења и осећања, успешност,

самосталност, мотивисаност, радозналост (Rohner, 2004).

Топао однос je неопходан за развој личности детета и његову социјализацију. Насупром

топлој атмосфери, дефинише се хладна атмосфера у којој се дете осећа одбачено, невољено, и

која доводи до агресивности и несигурности детета у каснијем периоду развоја. Од топлине

родитеља, зависи и дететова спремност да прихвати родитељске захтеве, или да их одбија и

понаша се потпуно супротно од жеље родитеља. У топлој атмосфери лакше и брже долази до

развоја одговорности и осећања кривице за погрешне поступке тј. за поступке који нису у

складу са очекивањима родитеља (Кубурић,2012).
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Деца која су подизана у топлој породичној средини, са мање строгим захтевима и

забранама, показују више самосталности, оригиналности и креативности од деце чији су

родитељи такође топли, али врло рестриктивни. Ова деца такође показују већу сарадљивост,

социјалну зрелост и пријатељска осећања према другима, а мање непријатељства,

несигурности и незадовољства од деце чији су родитељи врло рестриктивни. (Watson, G.,

1957, према Шаула, 1989).

Евиденција крос-културалних истраживања указује да деца и млади, који су искусили

одбацујући однос са родитељима, без обзира на разлике у култури, језику, полу испољавају

специфичне форме лоше психолошке адаптације: проблеме у контроли хостилности, агресије

и пасивне агресије, зависност или одбрамбену независност, нарушено самопоштовање,

нарушен осећај компетентности, емоционалну блокираност, емоционалну нестабилност,

негативни поглед на свет (Rohner, 2004). Родитељи у исто време су први и најважнији модели

идентификације својој деци. Понашање родитеља према деци, уједно одређује и понашање

детета, а у одраслом добу, утичу на перцепцију себе, света око себе, ставове и мишљење о

свету у којем живи.

Истраживања су показала да деца свих култура имају велику жељу за родитељском

љубављу и подршком која код деце касније одраслих развија способности неопходне за успех

у животу: здравље односно одсуство психосоматских тегоба, добру комуникацију са

окружењем и људима, прилагођавање ситуацији и налажање решења, флексибилност, радну

мотивисаност и задовољство, емотивно задовољство, пријатељство, животну срећу. Ако

родитељи не задовоље потребе детета, стварају агресивне, емоционално хладне људе, ниског

самопоштовања, емоционално нестабилне, проблематичног понашања, бунтовне, депресивне,

деликвентне и генерално животно неуспешне људе. Резултати нашег истраживања такође

указују на велику важност осећаја родитељске Прихваћености за остваривање

образовних и професионалних резултата, стварања добрих међуљудских односа у

радном окружењу као добрих темеља пословне успешности.

4.3. Анализа резултата повезаности између
ауторитарности и елемената успешности у војној професији

Најбитнија карактеристика ауторитарне личности јесте покоравање ауторитету и

показивање већег степена послушности. Може се рећи, да је послушан човек најчешће

ауторитаран, односно да је ауторитаран човек увек и послушан. Милграм (Милграм, 1990)



202

напомиње да је за послушност важна хијерархијска структура. Људи нису сами на свету, већ

су организовани и делују унутар хијерархијски организованих група, које омогућавају човеку

опстанак и решавање животних проблема. Процес еволуције код човека је развио потенцијал

за послушност, који је предуслов хијерархијске организације. Милграм, не сматра да је

послушност урођена, већ да код сваког појединца постоји капацитет, да се послушност

испољи као еволуцијом испробан добар механизам опстанка. За испољавање послушности,

важно је и повољно друштвено уређење које послушност вреднује и награђује. Исти аутор,

наводи услове послушности: породица (први фактор, која намеће јасну хијерархијску

структуру ауторитета, прихватање моралних норми је усађивање послушности која остаје

доследни елемент свих каснијих одредница понашања), институционално окружење (дете из

породице наставља развојни пут кроз образовање, војску, радне организације), награде,

непосредни предходни услови (услови који настају у ситуацији у којој се дешава послушност,

опажање ауторитета, улазак особе у систем ауторитета (наредба официра војнику има

значење), координација наредбе са функцијом ауторитета.

Мареј (Murray, 2002) указује на чињеницу, да је једна особа најчешће доминантна над

онима испод ње, а покорна према ауторитетима изнад ње. Нама интересантну потребу за

покоравањем и поштовањем, Мареј објашњава дивљењем ауторитету, који се сматра важним

и супериорним, поштовањем истог са истакнутом спремношћу препуштања ауторитету.

Осећања и карактеристике ових особа су: поштовање, дивљење, обожавање, покоравање,

сугестибилност. Најчешћи ауторитет коме се оваква особа диви је родитељ или нека моћна

особа која има потребу за доминацијом. Мареј истиче да у социјалном окружењу ова потреба

је неопходна код свих државних институција код којих се очекује покоравање (Murray,  1934).

Други циљ нашег рада је утврдити, да ли постоји статистички значајна повезаност

ауторитарне структуре личности и успешности у војној професији.

Анализа добијених података показује, да постоји статистички значајна повезаност

ауторитарности и појединих објективних критеријума успешности

Постоји статистички врло значајна негативна повезаност степена ауторитарности и

официрског чина. Испитаници са израженијим степеном ауторитарности су у нижем чину,

док су испитаници са умерено израженом ауторитарношћу у вишим чиновима. Добијене

резултате о вишој ауторитарности код нижих чинова можемо објаснити, с једне стране

временском близином формалног школовања (Војна академија, последипломаска

усавршавања) односно, исказивања усвојених правила понашања током школовања у првим

годинама рада. С друге стране, нижи официри (до чина капетана) су најниже у
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хијерархијском ланцу командовања, самим тим, њихова ауторитарност је у функцији:

редовних извршавања задатака (обуке, реализације различитих курсева и реализације учешћа

у мултинационалним операцијама) и дужности које најчешће обављају (командна, штабно-

функционална). Тако, израженија ауторитарност официра у нижим чиновима је

функционални стил у контексту војне организације. Професионално и радно окружење, као и

бројчаност подчињених и претпостављених условљава ред и дисциплину као и изражену

ауторитарност како би се предвиђени задаци успешно и у року реализовали. Истраживање

ауторитарности на узорку студената Војне академије показали су снижавање степена

изражености ауторитарности са протоком времена проведеног у војном окружењу. Утврђена

је статитистички значајна разлика у степену ауторитарности студената прве и четврте године

студирања (Петровић, 2003). Са протоком времена подразумева се постизање професионалне

зрелости, у делу изражавања усвојеног (интернализованог) понашања у војном систему,

мањем инсистирању на дисциплини и војничком реду, а самим тим и смањењу

ауторитарности.

Постоји статистички врло значајна негативна и веома слаба повезаност степена

ауторитарности и службених оцена. Испитаници са израженијим степеном

ауторитарности имају ниже службене оцене, односно испитаници са вишим службеним

оценама имају умеренију (ниже) изражену ауторитарност. Овај резултат можемо објаснити

карактеристикама ауторитарне личности. Испитаници са вишим степеном ауторитарности,

ригидне и круте структуре личности услед реформских промена које су се дешавале у војном

систему нису успели да се брзо адаптирају новонасталим променама и усвоје евентиуалне

нове професионалне захтеве и изазове. Као такви оцењени су нижим службеним оценама,

постављени на извршавање једноставнијих задатака који и не дају могућност веће афирмације

и по неком неписаном правилу ниже вреднованим пословима.

Следећи циљ нашег истраживања је утврдити да ли постоји статистички значајна

повезаност ауторитарности и субјективних елемената успешности.

Анализа резултата показује, да постоји позитивна статистички значајна и веома слаба

повезаност између ауторитарности и потребе помагања потчињенима у решавању

приватних проблема. Испитаници са израженијим степеном ауторитарности вишим оценама

су проценили своју потребу помагања потчињеном у решавању приватних проблема.

Потребу за помоћи потчињенима можемо више објаснити традиционалним моделима

понашања као резултата породичног васпитања и окружења као и средина порекла. Још,

једно од тумачења потиче из карактеристике ауторитарне личности а то је, да ауторитарна
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личност има потребу да креира стварност нижима од себе и да на такав начин врши

доминацију, контролу и надлегање оних које је проценио слабијима од себе, а који му помажу

у личном доживљају своје величине (Бојановић, 1995).

Нисмо добили статистички значајну, повезаност ауторитарности и процене

претпостављеног и његовог уважавања, добронамерности, упућивања на школовање као

процене ка потчињеном уважавање, добронамерност, упућивање на школовање.

Испитаници са високо израженом ауторитарношћу радно окружење и односе

претпостављени и потчињени оцењују ниским оценама. По Масловљевом (Maslow, 1943.

према: Бојановић, 1995) мишљењу суштина животне филозофије ауторитарне особе чини

опажање света као опасног и претећег места, где велике зверке „прождиру“ мале. Несигурна

је и живи у психолошкој џунгли у којој се сваки појединац бори против свих других, јер је то

једини начин да опстане. Људе посматра као себичне, зле или глупе, па их због тога презире

или их се плаши. У једном оваквом свету, сигурност појединца лежи у његовој снази, а

његова снага првенствено у моћи да доминира.

Испитаници са умерено израженом ауторитарношћу радно окружење и међуљудске

односе оцењују вишим оценама.

Другу хипотезу, да постоји статистички значајна повезаност ауторитарности и

успеха у војној професији смо потврдили.

Претпоставка са којом смо отпочели проблемско истраживање је била, да је војни систем

хијерархијски строго постављен систем и да ће сходно томе, а због карактеристика

ауторитарне структуре личности, више пословне резултате имати испитаници са умереним

степеном ауторитарности.

Резултати повезаности успеха у војној професији и ауторитарности, показују да су

успешнији испитаници (по критеријумима објективне успешности) са нешто нижим

умереним степеном ауторитарности (од просечних и неуспешних) и са постигнутим вишим

чином, вишим степеном образовања, вишим службеним оценамa. Такође, да су успешнији

испитаници (по критеријумима субјективне успешности) са нешто нижим умереним

степеном ауторитарности (од просечних и неуспешних), позитивнијег доживљаја радне и

пословне средине, боље прилагођености професионалним променама, боље комуникације са

претпостављенима и потчињенима.

Тумачење ових резултата има својих ограничења која потичу из структуре узорка и

тренутка у војном систему и држави у коме је истраживање реализовано.
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Истраживањем је мерен степен ауторитарности искључиво официра, који су само део

структуре војног система. Такође, испитанци нашег истраживања су са највишим степеном

образовања у војном систему, од завршених факултета различитог профила до завршених

докторских студија и највиших војних школа у земљи и иностранству.

Овај податак, унапред наводи на размишљање, да су то испитаници који су са вишим

професионалним аспирацијама, интересовањима, радозналији, флексибилнији, мање ригидни,

прилагодљивији системским променама и узорак са умерено израженом ауторитарношћу која

је у функцији успешности у војној професији.

У истраживањима која су рађена у војном систему на тему ауторитарности, резултати су

показали да су испитаници нижег степена образовања, из мањих развијених средина и нижег

социјалног порекла ауторитарнији (Аларгић, 2012), да војна средина не повећава степен

ауторитарности са повећањем година проведених у њој, чак се степен ауторитарности

смањује, да су испитаници којима је војна професија била лични избор пословног ангажовања

мање ауторитарни и задовољнији послом (Петровић, 2003).

Резултати наведених истраживања и резултати нашег истраживања потврђују ставове

о повезаности ауторитарности са породицом порекла, васпитним стиловима родитеља,

карактеристикама величине насеља у којима су живели до 15. године, социјалним

пореклом. Све ове карактеристике условљавају једна другу. Доминантни васпитни стил

условљен је средином у којој породица живи и која има одређена очекивања од будућег

члана заједнице кога родитељи припремају васпитавањем. Такође, материјалне

могућности породице које су резултат социјалног порекла више или мање условљавају

садржаје васпитног процеса кроз могућности формалног, неформалног образовања, и

већег броја ваннаставних активности и интересовања деце.

Позитивне стране ауторитарности у војном систему олакшавају реализацију мисија и

задатака војске у земљи и у иностранству, кроз поштовање војне хијерархије, правила,

прописа, критеријума успешности реализацијом најчешће различитих видова формалног

(факултетског, професионалног - обуке за специфичне дужности) и неформалног

образовања (курсеви страних језика, вештина, војних семинара итд.), што се је и показало

код испитаника до чина капетана. Међутим, негативна страна ауторитарности је њена

висока израженост која онемогућава прилагођавање системским променама пословног

концепта и радног окружења, што се показало као обележје испитаника у категорији

неуспешних официра.
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У духу времена где је једина константа стална промена, војна професија се усклађује са

захтевима међународних организација које подразумевају сарадњу и интероперабилност са

припадницима других армија и војски. Усклађивање се дешава по разним оперативним и

функционалним способностима које укључују и критеријуме селекције и успешности.

Официр у новим друштвено-политичким и војним околностима, поред познавања вештина

ратовања (стратегије, тактике и оператике), међународних односа, мора поседовати широка

знања првенствено из своје професије, али мора познавати и уважавати специфичности

других професија са којима се сусреће у свакодневном раду и које му свакодневни рад

олакшавају, што је могуће и изводљиво уз личност официра отвореног за промене, за

уважавање другачијих стручних мишљења, са развијеним механизмима прилагођавања

променљивим захтевима професије.

У времену транзиције државе и војске које са собом носи измењена очекивања од војне

професије и дужности официра, ауторитарност је потребна у функцији: самодисциплине (у

циљу постизања потребних професионалних едукација, поштовања правила и прописа у

земљи и иностранству, у професионалном понашању као моделу при едукацији подчињених),

извршавања задатака, субординације и једностарешинства, у контексту војне организације и

критеријума успешности у војној професији.

4.4. Анализа резултата повезаности између
емотивног квалитета партнерских релација и
елемената успешности у војној професији

Емотивни квалитет партнерских релација је средишња тема подручја психологије брака и

породице. Све што се дешава у емотивном партнерству, догађаји из окружења партнера, све

што делује на емотивне и интимне процесе, прелама се и делује на доживљај емотивно

партнерског квалитета једног или оба партнера. Квалитет емотивног партнерства делује на

стабилност партнерства али и на телесно и психолошко здравље емотивних партнера. Такође,

телесно и психолошко здравље су првенствени предуслови радне способности у војној

професији.

С обзиром, да наше истраживање полази од идеје целоживотног деловања примарне

породице, а ПАРТ-ова субтеорија суочавања, настоји да објасни шта доводи до тога да се

нека деца боље суочавају са родитељским одбацивањем у детињству од већине друге деце, а

касније кроз живот лакше подносе фрустрирајуће ситуације. Ова субтеорија одговара
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проблему нашег истраживања, с обзиром на радно ангажовање и потешкоће у војној

професији, које се преносе и на емотивни квалитет партнерских релација.

Претпоставили смо, да је емотивни квалитет партнерских релација.у тесној вези са

успешношћу у војној професији, али и са породицом порекла. У актуелном емотивно

партнерском односу, највећу важност за успешност у војној професији има квалитет односа

емотивних партнера који поред својих специфичности садржи и део који сваки партнер уноси

у емотивну везу, а то је део који је формиран и научен у породици (структура личности,

индивидуалност, модели понашања: вербалног и невербалног, комуникационе вештине,

увиђање и начини решавања криза и проблема).

У неким емотивно партнерским односима, мушки партнери чешће него женски, дуго

времена не проводе у кући и са партнером. Типичан пример су сезонски радници,

поморци/морнари, официри. Шта се догађа са емотивним квалитетом партнерских релација за

то време, није тачно утврђено. Резултати постојећих истраживања показују да количина

времена које партнери проводе заједно јесте важна, али није најважнија одредница квалитета

емотивно партнерског односа (Gouldner, Swensen, 1995).

Трећи циљ нашег рада је утврдити, да ли постоји статистички значајна повезаност између

емотивног квалитета партнерских релација и успешности у војној професији.

Постоји статистички значајна и веома слаба позитивна повезаност кохезивности

партнерског односа и завршене средње школе. Кохезивнију партнерску дијаду имају

испитаници са завршеним средњим војним образовањем и средњим школама у цивилству,

док су нижим оценама кохезивност партнерског односа оценили испитаници са завршеном

Војном гимназијом.

Постоји статистички значајна и ниска позитивна повезаност кохезивности партнерског

односа и службених оцена. Испитаници који су оценили вишим вредностима ајтеме који

указују на кохезивност партнерске дијаде, оцењени су вишим службеним оценама.

Испитаници који су нижим оценама оценили кохезивност партнерског односа оцењени су

професионално нижим службеним оценама.

Резултати истраживања показују да постоји статистички значајна и веома слаба

негативна повезаност задовољства у партнерској дијади и просека са основних студија.

Испитаници задовољнији квалитетом партнерске дијаде су са нижим просеком са основних

студија. Док су испитаници са вишим просеком на основним студијама исказали мање

задовољство партнерском дијадом.
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 Постоји статистички значајна негативна и веома слаба повезаност слагања у

партнерској дијади и официрског чина. Испитаници са вишим вредностима слагања у

партнерској дијади су у нижим официрским чиновима а испитаници са нижим вредностима

слагања у партнерској дијади су у вишим чиновима.

Постоји статистички значајна негативна и веома ниска повезаност изражавања осећања

и официрског чина. Испитаници са вишим изражавањима осећања у партнерској дијади су у

нижим чиновима и обрнуто. Овај резултат, допуњује се резултатом да постоји статистички

значајна негативна и веома слаба повезаност задовољства у партнерској дијади и

самопроцене успешности. Испитаници који су исказали веће задовољство у партнерској

дијади нижим оценама процењују своју професионалну успешност. Испитаници који су

задовољнији у партнерској дијади, свесни су да су акцент ангажовања са посла пребацили у

породични живот (најчешће услед формирања породице, бриге о деци), као и да не улажу

онолико времена у професионално ангажовање колико би желели и хтели.

Постоји статистички значајна позитивна и веома слаба повезаност кохезивности

партнерског односа и самопроцене успешности, познавања правила и прописа војне

професије, добрих професионалних односа са потчињенима: уважавања мишљења,

добронамерног кориговања, упућивања на усавршавања, флексибилност у комуникацији,

помоћ у решавању професионалних проблема, пренос знања, помоћ при решавању

приватних проблема.

Испитаници који су вишим оценама проценили кохезивност партнерских односа вишим

оценама су проценили и своју професионалну успешност, познавање правила службе, добре

пословне односе са потчињенима по свим мереним аспектима. Док су испитаници са ниским

проценама кохезивности партнерских односа ниско оценили и личну професионалну

успешност, познавање прописа службе и односе са потчињенима.

Постоји статистички значајна позитивна и веома ниска повезаност слагања у

партнерској дијади и самопроцене успешности, познавања правила и прописа,

самопроцене односа са предпостављеним/а: осећаја уважености, добронамерности при

кориговању рада, упућивања на школовање, помоћи при решавању проблема који утичу на

рад, самопроцене односа са потчињеним/а: уважавања мишљења потчињеног,

добронамерног кориговања у раду, упућивања на школовање, помоћи при решавању

професионалних задатака, преноса знања, помоћи при решавању приватних проблема.

Испитаници који су вишим оценама проценили слагање у партнерској дијади вишим

оценама су проценили и своју професионалну успешност, познавање правила службе, однос
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са претпостављеним/а и потчињеним/а. Обрнуто, испитаници који су ниским оценама

проценили слагање у партнерској дијади нижим оценама су проценили и своју

професионалну успешност, познавање правила службе, однос са претпостављеним/а и

потчињеним/а.

Постоји статистички значајна позитивна и веома ниска повезаност изражавања

осећања и самопроцене односа са претпостављеним/а: добронамерности при кориговању,

омогућавања усавршавања, разумевања и помоћи при решавању проблема који утичу на

квалитет рада, самопроцене односа са потчињенима: уважавања мишљења

потчињених, добронамерно кориговање у мишљењу, упућивања на усавршавање,

флексибилност у комуникацији. Испитаници који су вишим оценама проценили

изражавање осећања, вишим оценама су проценили и однос са претпостављеним/а и

потчињеним/а по већини аспеката.

Истраживање смо започели размишљањем да брак као друштвена институција,

партнерима треба да задовољи више од основних функција брака које се најчешће помињу,

економску обезбеђеност, рађање и подизање потомака. Брак и емотивно партнерски однос

сагледали смо као модерну институцију која задовољава многе потребе као што су:

припадност, оданост, заштиту, заједништво, потпору и интимност, међусобно уважавање и

разумевање, емпатију, прихватање, подршку, квалитетну комуникацију, усаглашавање, помоћ

у реализацији професионалних и животних интересовања.

Сматрали смо, да је за професионални успех у војној професији, имајући у виду

специфичности војне професије, од посебне важности квалитет и задовољство браком или

емотивно партнерским односом.

Трећа хипотеза, да постоји статистички значајна повезаност вишег степена

емотивног квалитета партнерских релација и успеха у војној професији је потврђена.

Анализа резултата истраживања показује, да је виши степен емотивног квалитета

партнерских релација статистички значајно повезан са квантитативним проценама

пословне успешности (службеним оценама) и скоро свим елементима субјективне

пословне успешности (самопроцена успешности, интеракција са потчињенима и

претпостављенима).
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4.5. Анализа резултата повезаности између
 родитељског прихватања/одбацивања и ауторитарности

Дететово опажање родитељског односа је основа са које дете посматра и оцењује

ваљаност родитељских поступака, који ће деловати на њега и његово понашање.

Субјективност дететовог доживљаја родитељског односа је најјача страна појма

прихватање/одбацивање. У ситуацији у којој постоји однос љубави и поверења, лакше долази

до осећања одговорности и осећаја кривице код детета, кад поступи супротно од очекивања

родитеља.

Ефекат родитељског понашања највише зависи од емоционалног контекста у којем се

остварује контрола активности детета. Родитељи који остварују строгу контролу, који су

рестриктивни, али уједно имају изражен срдачан однос постићиће да деца буду послушна,

учтива, чиста, али мање креативна у односу на децу чији родитељи уз срдачан став

испољавају слабију контролу дететове активности (Рот, 2002).

Рајх (Reich, 1981) сматра да деца поред страхо-поданичког става према ауторитету и јаке

идентификације са оцем, постају осетљива на идентификацију са сваком влашћу. У породици,

дете пролази кроз ауторитарну државу у малом и ту се прилагођава њеној структури онако

како се касније прилагођава држави. Касније у току живота, дете долази у додир са разним

друштвеним институцијама и формира личност која своје проблеме решава идентификујући

се са вођом или са неком институцијом. Подлога за ово је управо васпитање базирано на

прикривању постојећих сексуалних импулса и савлађивања која доводе до стварања крутих

представа о части и моралу.

Фром (Fromm, 1980, 1989) који припада психоаналитичком кругу, настанак

ауторитарности види у породици, нарочиту у односу сина према оцу. Отац је тај који

представља сину први ауторитет који се слуша одмах, без противљења и од којег се страхује.

Основа односа вођа-подређени, није увек само страх, па Фром наводи однос војника према

официру, где је у основи страхопоштовање и дивљење, у Војсци Немачке у време Хитлера

чак и љубав. Осећање љубави и страх од њеног губитка, јесте у основи односа вође и

подчињених. Понекад у основи ових односа стоји и моралност (религијски обреди), духовне

вредности које ауторитет има (Фром, 1980). Различити ауторитети условљавају различита

осећања која леже у основи ауторитет-подређени. О ауторитарности се говори онда кад у

односу постоји добровољност.
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Фром указује да ауторитет може бити и породица као целина. Породица је та, која кроз

процес социјализације посредује између друштвене средине и детета, као новог члана

породице и друштва. Улога породице јесте да формира код детета друштвено пожељне

обрасце понашања и тиме постаје носилац ауторитарности. Фром (Fromm, 1989) сматра да је

ауторитарност механизам бекстава од слободе који настаје кад се прекину примарне везе које

су особи пружале безбедност.

Мареј указује на чињеницу, да је једна особа најчешће доминантна над онима испод ње, а

покорна према ауторитетима изнад ње. Интересантну потребу за покоравањем и

поштовањем, Мареј објашњава дивљењем ауторитету који се сматра важним и супериорним,

поштовањем истог са истакнутом спремношћу препуштања ауторитету. Осећања и

карактеристике ових особа су: поштовање, дивљење, обожавање, покоравање,

сугестибилност. Најчешћи ауторитет коме се оваква особа диви је родитељ или нека моћна

особа која има потребу за доминацијом. Мареј истиче да у социјалном окружењу ова потреба

је неопходна код свих државних институција код којих се очекује покоравање (Murray,  1934).

На основу истраживања доминантних васпитних стилова родитеља ученика војне гимназије

(Ђорђевић, 2009) дошли смо до података да ученици васпитне поступке родитеља описују кроз

ајтеме поштовања договора, реда, дисциплине, чистоће, критике, а ако се договори непоштују

долази до родитељске љутње и ускраћивања повластица које је ученик имао. Такав родитељски

стил ствара доживљај одбацивања. Предпостављамо, да искуства из породице порекла

усмеравају професионални избор тј. деца од будуће професије траже оно што се и од њих

тражило у породици: ред, дисциплину, организованост, што су јасне асоцијације за војну

професију.

У средини која је слична по захтевима са породичном, предпостављамо да је лакша

адаптација и већа шанса за постизање успеха. Доласком у војни образовни систем,

ученик/кадет долази у нову средину, са новим (или сличним) и строжим захтевима,

улази у нове односе са наставницима и официрима, који као и родитељи представљају

узоре које он подражава и преко њих усваја нове ставове и понашања. Војни систем,

путем образовања настоји да код кадета развије одређене особине, које се у војној

организацији сматрају пожељним, а да спречи стварање оних које нису пожељне за

војни систем. Организација школског живота у војном систему, претежно, почива на

принципу ауторитарности, али и на више-мање развијеним демократским односима међу

свим учесницима у процесу наставе и обуке.
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Свакодневним образовним и васпитним активностима наставља са формирање структуре

личности будућег официра у складу са будућим дужностима, тежећи да се нове генерације

интегришу у постојећи војни систем.

Васпитни поступци родитеља спроводе се карактеристичним говорним исказима који

усмеравају поступке детета, и имају последице на развој и понашање. Војни систем има

карактеристичне говорне исказе (начине обраћања), који организују и омогућавају извршење

свакодневних задатака војске, као и формиране критеријуме понашања који су пожељни у

војној професији. Војска поседује хијерархију, ауторитете, што је још једна чињеница која нас

је усмерила, да ће успешнији у војној професији бити они појединци, чији су родитељи у

васпитању неговали традиционалну организацију породичних односа, која се базира на

поштовању хијерархије породичних улога, породичног васпитања и правила понашања.

Четврти циљ нашег рада је утврдити, да ли постоји статистички значајна повезаност

између родитељског прихватања/одбацивања и ауторитарности.

Постоји статистички значајна повезаност родитељског одбацивања и ауторитарности,

испитаници са израженијим осећајем Агресивности/Непријатељства мајке исказују

виши степен ауторитарности.

Добијени резултати су у складу са теоријским разматрањима о карактеристикама

породица и васпитних поступака родитеља који подстичу формирање ауторитарне структуре

личности.

Френкел и Брунсвик (Тодосијевић, 2008) у периоду формирања инструмента за мерење

ауторитарности (Ф-скале, новија верзија је коришћена у нашем истраживању)  анализирали

су породице испитаника који су показивали више степене ауторитарности. Карактеристике

тих породица дефинисанали су: критике са јаком кућном дисциплином, са односима унутар

породице дефинисаним на прилично јасан начин кроз доминантне или покоравајуће улоге, по

друштвеном ставу те породице показују ,,статусну анксиозност,, уједно су ,,нетолерантне на

било какво показивање импулса,, зато инсистирају на строго поштовање конвенционалног

понашања. Такође, испитаници мушког пола са ниским скоровима ауторитарности и склони

предрасудама често су се изјашњавали о емоционално топлим односима са мајком (Adorno et

al.1950, према: Тодосијевић, 2008).

Постоји статистички значајна повезаност родитељског одбацивања и ауторитарности.

Испитаници са израженијим осећајем Агресивности/Непријатељства оца исказују виши

степен ауторитарности.
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Френкел и Брунсвик истакли су да посебно мушкарци са вишим нивоом предрасуда као

аспекта ауторитарности су најчешће наводоли да су имали ,,строгог и доминирајућег оца,,

(Adorno et al.1950, према: Тодосијевић, 2008).

Каснија истраживања су сагледала деловање породице на формирање ауторитарне

структуре личности. Холп је реинтерпретирала оригиналне интервјуе из периода формирања

инструмента за мерење ауторитарности и процене карактеристика породица и породичних

односа испитаника са повишеним скоровима у светлу модерних теорија о афективном

везивању и закључила, да је улога оца превише истакнута, док је улога мајке, посебно код

особа са ниским скоровима потцењена  (Холп, 1993, према: Тодосијевић, 2008)

Мајке и очеви се различито понашају према деци: очеви су мање топли, чешће користе

грубље технике контроле, ауторитарнији су, мајке се више понашају заштитнички, отвореније

исказују љубав детету, користе суптилније методе контроле (Perris, C., 1980 Ross, W., 1983.,

према Шаула, 1989).

Емоционални однос родитеља према детету и сам може бити вид контроле, кад родитељ,

незадовољан дететовим поступком, детету ускраћује љубав и пажњу. Ефекат ускраћивања

љубави, зависиће од квалитета љубави у предходном периоду, уколико су родитељи иначе

нежни и топли, ускраћивање има јак ефекат на промену понашања. Неки аутори, наводе да и

претерана брига је својеврстан вид контроле родитеља над дететом, методом изазивања

кривице код детета.

Адорно сматра, да најважнији допринос формирању ауторитарне структуре личности

јесте однос родитељ-дете. Карактеристике ауторитарне личности настају као последица

грубог, ригидног поступања са децом, тражења безусловне послушности, наглашавањем

дужности и обавеза, недовољне љубави и топлине у кући. Као последица таквог односа, код

детета се рађа непријатељство према родитељима, али се то непријатељство потискује и дете

се идентификује са ауторитарним родитељем. Страх од сопствених лоших, непријатељских

осећања, доводи до настанка ригидне, круте, затворене личности, која избегава да мисли о

себи и својим осећањима, стереотипно се понаша и мисли, презирући све што је спонтано и

необично. Оваква особа, научена да поштује ред, да слуша ауторитет, да ставља дужности пре

својих и туђих права, пример је човека који без поговорно слуша наређења и извршава их без

размишљања о евентуалним последицама.

Четврта хипотеза да постоји статистички значајна повезаност родитељског

одбацивања и ауторитарности је потврђена.
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Анализом ајтема васпитних поступака родитеља (мајке, оца) субскале

Агресивност/Непријатељство, дошли смо до закључка, да је повишена ауторитарност наших

испитаника ,,последица,, перципираног непријатељства које се манифестовало кроз

непоштовање дететове личности (јавног упоређивања са лошијом децом, осрамоћивања пред

другом људима, вређањем, грђењем), применом неадекватне вербалне и невербалне

комуникације и физичког кажњавања због неадекватно извршених задатака. Овакав резултат

није новина, у истраживањима на узорку одраслих и младих из наше земље, такође се уочава

пораст несигурних афективних образаца и одбацујућих васпитних стилова родитеља што се

објашњава променом стила живота савремене породице, усложњавањем родитељских улога,

еманципацијом жена која захтева континуирано усавршавање и веће друштвено ангажовање

(Стефановић-Станојевић, 2008, Матејевић, Тодоровић, 2012).

Резултат се може објаснити и механизмом ,,идентификације са агресором,, - немоћно да се

супростави ауторитету родитеља (оцу/мајци) дете се идентификује са родитељем и наставља

са исказивањем виђеног и захтеваног понашања у интеракцији са другим људима, у нашем

истраживању са радним окружењем и подређенима.

Резултати истраживања, потврдили су ставове теорија (Адорна, 1993., Фрома, 1980,1989.,

Рајха, 1981, Мареја 2002.,) које настанак ауторитарне личности објашњавају васпитним

поступком родитеља и неопходним механизмом одбране кроз идентификацију са породицом,

друштвеним и професионалним системом.



215

4.6. Анализа резултата повезаности између
родитељског прихватања/одбацивања
и емотивног квалитета партнерских релација

Димензија топлине родитеља о којој се говори у ПАРТ теорији, повезана је са квалитетом

афективне везе између родитеља и деце тј. са физичким и вербалним понашањима које

родитељи користе као израз својих осећања. Један крај континуума је означен као прихватање

и односи се на топлину, пажњу, негу, бригу, забринутост, васпитање, љубав коју родитељи

осећају и показују према својој деци. Други крај континуума је означен одбацивањем које се

односи на одсуство или немање осећања и понашања повезаних са прихватањем уз присуство

различитих повређујућих психичких и физичких понашања (Rohner, Khaleque, Cournoyer,

2003).

Дететово опажање родитељског односа је основа са које дете посматра и оцењује

ваљаност родитељских поступака, која ће деловати на њега и његово понашање.

Субјективност дететовог доживљаја родитељског односа је најјача страна појма

прихватање/одбацивање.

Претпоставили смо да је емотивни квалитет партнерских релација у тесној вези са

успешношћу у војној професији али и са породицом порекла. У актуелном емотивно

партнерском односу, највећу важност за успешност у војној професији има емотивни

квалитет партнерских релација који поред својих специфичности садржи и део који сваки

партнер уноси у емотивну везу, а то је део који је формиран и научен у породици (структура

личности, индивидуалност, модели понашања: вербалног и невербалног, комуникационе

вештине, увиђање и начини решавања криза и проблема).

Једна од претпоставки теорије привржености је да ће природа привржености која је

успостављена између детета и родитеља до треће године дететовог живота, одредити природу

дететових будућих односа у његовом зрелом добу (Bowlby, 1969). Хазан, Шејвер (Hazan,

Shaver, 1987, 1994; Shaver, Hazan, Bradshaw, 1988) ову поставку су примењивали на

партнерске односе одраслих и нашли повезаност ране привржености и понашања у зрелом

добу, па ће квалитетнији емотивно партнерски однос имати појединци који су у детињству

остварили сигурну приврженоаст са родитељима. Примена теорије привржености је

оригинални приступ објашњавању емотивног квалитета партнерских релација са предношћу

истицања развоја и повезаности раног искуства са понашањем у зрелом добу. Резултати

истраживања о партнерском односу из угла теорије афективног везивања незаменљива су за
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наше истраживање, с обзиром да резултати указују управо на развојни аспект емотивног

везивања за фигуру везивања (мајка, емотивни партнер, организација). Суштина теорије је да

се партнери различито понашају, да на различите начине виде и решавају проблеме, где неки

начини понашања бивају награда партнеру, а неки кажњавање. Предпоставка нашег

истраживања је да различито сагледавање проблема, понашање у емотивно партнерском

односу и начини решавања криза једним делом су учења/знања из породице порекла. Начине

на које су родитељи видели проблеме, како су их решавали и како су се понашали учила су

њихова деца током свог одрастања у примарној породици, у кризним моментима емотивно

партнерског односа деца користе сличне или исте моделе понашања својих родитеља, али

сада према свом партнеру.

Хил сматра да се увек пре емотивно партнерске кризе јављају бројни стресови, а да због

различите структуре породице порекла и различитих особина партнера, неки емотивни

партнери су више или мање способни да реше проблем. Овако постављена теорија још један

је прилог нашој предпоставци о важности примарне породице за емотивни квалитет

партнерских релација преносом модела понашања и комуникације.

Модел трајна рањивост – стрес - прилагођавање је најобухватнија теорија према

критеријумима Фурмана (Furman, 1984) и Келам (Kellam, 1986). Моделе понашања својих

родитеља, које су као деца имали прилике да посматрају, у одраслој доби преносе у своје

емотивно партнерске релације (Griffin, 1993; Karney, Bradbury, Fincham, Sullivan, 1994).

Конкретно, иста трајна рањивост или исти стресни догађај деловаће различито на емотивни

квалитет партнерских релација у зависности од способности и процеса прилагођавања

партнера и њиховог емотивног односа на кризу. Емпиријска сазнања из угла ове теорије

послужиће нам за упоређивање са резултатима нашег истраживања и омогућиће нам боље

сагледавање проблема. ПАРТ теорија, као теорија суочавања биће доминантније изражана у

овом делу истраживања. У зависности од породичног прихватања или одбацивања зависиће и

капацитети одраслих за суочавање и подношење фрустрација.

Посматрано из угла оба пола, љубав је несумљиво важна за емотивни квалитет

партнерских релација, али су се показале важним и варијабле са којима је љубав повезана као

што су поштовање и разумевање партнера (Балобан, Чрпић, 1998, према: Чудина-Обрадовић,

Обрадовић, 2006).

Комуникација у емотивно партнерском односу је веома важна и средиште је партнерског

односа (Burleson, Denton, 1997). Многи клиничари, психотерапеути истичу да многи

неспоразуми између емотивних партнера настају управо због лошег комуницирања и
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разумевања партнера (O, Donohue, Crouch, 1996). Комуникацијске вештине су активности у

циљу постизања циља. Уче се посматрањем понашања појединаца током дијаде за време

комуникације. Ако су прве дијаде са којима се људски потомак сусреће родитељи онда од

њих учи комуникацијске вештине а током времена исте може усавршити у зависности од

личних интересовања. Комуникација је сплет елемената од којих сваки има удела у

разумевању партнера: слање и примање порука, координирана интеракција, социјална

перцепција (Burleson, Denton, 1997). У партнерским односима у којима су партнери

задовољни, женске комуникационе вештине показале су се као важан чинилац задовољства

мушког партнера. Мушка комуникациона вештина није се показала као предиктор женског

задовољства партнерским односом (Burleson, Denton, 1997, Kurdek, 1995). У кризном моменту

партнерског односа, које ће комуникацијске вештине бити брже, оне научене у породици

порекла или оне усавршене, велико је питање и заслужује посебно истраживање. Овим

истраживањем покушаћемо да пронађемо везу родитељског прихватања/одбацивања и

облика брачног квалитета који у себи садржи и предпостављене начине комуникације.

Пети циљ нашег рада је, да ли постоји статистички значајна повезаност између

родитељског прихватања/одбацивања и емотивног квалитета партнерских релација.

Посматрањем повезаности родитељског прихватања/одбацивања и емотивног квалитета

партнерских релација уочавамо да испитаници са израженијим осећајем прихватања

мајке високим оценама процењују емотивни квалитет партнерских релација.

Постоји статистички значајна и ниска позитивна повезаност осећаја мајчинске

прихваћености и аспектата емотивног квалитета партнерских релација: кохезије партнерског

односа, слагања у партнерској дијади и укупне прилагођености емотивних партнера. Резултат

је у сагласју са резултатима ранијих истраживања о последицама родитељског понашања.

Деца која су своје родитеље доживела топлим и прихватајућим у одраслом добу развијају

способности неопходне за успех у животу, као што су: психосоматско здравље, добра

комуникација са људима, прилагођавање ситуацији и налажење решења, флексибилност,

радно и емотивно задовољство, емотивну стабилност. Такође, модел топлине и прихватања

родитеља, деца/одрасли преносе у релацију са емотивним партнером као фигуром

привржености у одраслом добу. Деца која су примила топлину и љубав својих родитеља као

одрасли су способни да љубав препознају и узврате емотивном партнеру.

Такође, постоји статистички врло значајна повезаност негативних осећаја мајке

(непријатељства, занемаривања, одбацивања, сложеног одбијања) и емотивног квалитета

партнерских релација. Интересантан је податак да постоји статистички значајна позитивна
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повезаност осећаја непријатељства, одбацивања – мајке и задовољства у партнерској дијади.

Испитаници који су високим оценама проценили непријатељство мајки, високим оценама су

проценили задовољство у партнерској дијади. Анализом ајтема, субскала задовољство у

партнерској дијади процењују квалитет комуникације и начин решавања партнерских

проблема, али и спремност да се напусти  брак односно емотивно партнерство. Уочава се да

иако партнери исказују незадовољство у квалитету комуникације и заједничком решавању

партнерских проблема, не исказују спремност да напусте незадовољавајући партнерски

однос. Овај резултат можемо објаснити да деца (одрасли) са осећајем ниског прихватања од

стране родитеља (мајке) не поседује капацитет за адекватно сагледавање и решавање

проблема, већ остају у проблему због ниског самопоштовања, емоционалне нестабилности и

ниског осећаја самоадекватности. Такође, резултат се може објаснити да су деца кроз

искуства са родитељима (одбацивања) научили (не)адекватни одговор фигуре привржености

као једино могућ и очекиван, па и немају иницијативу мењања неадекватног односа, већ се

суочавају са ситуацијом осећаја одбацивања фигуре привржености кроз деперсонализацију,

као и социјално – ситуационе факторе који су у складу са специфичностима војне професије,

један од њих је провођење што мање времена са одбацујућом фигуром привржености.

Посматрањем повезаности родитељског прихватања/одбацивања и емотивног квалитета

партнерских релација уочавамо да испитаници са израженијим осећајем прихватања оца

високим оценама процењују емотивни квалитет партнерских релација.

Постоји статистички значајна и ниска позитивна повезаност осећаја очеве прихваћености

и аспектата емотивног квалитета партнерских релација: кохезије партнерског односа, слагања

у парнерској дијади и укупне прилагођености емотивних партнера. Такође, испитаници који

су ниским вредностима оценили прихватање оца, високим вредностима су проценили

задовољство у партнерској дијади.

Постоји статистички значајна негативна и ниска повезаност осећаја очевог

непријатељства и кохезије партнерског односа, слагања у партнерској дијади. Испитаници

који су високим оценама проценили осећај очевог непријатељства, ниском оценама су

проценили кохезивност и слагање у партнерској дијади. Испитаници који су ниским оценама

оценили очево непријатељство, високим оценама су оценили кохезију партнерских односа и

слагање у партнерској дијади. Такође, постоји статистички значајна позитивна и веома слаба

повезаност осећаја очевог непријатељства и задовољства у партнерској дијади. Испитаници

који су високо проценили очево непријатељство, високим оценама су проценили и

задовољство у партнерској дијади.
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Постоји статистички значајна позитивна и веома слаба повезаност осећаја очевог

занемаривања и задовољства у партнерској дијади, испитаници који су високо проценили

осећај очевог занемаривања високим оценама су проценили задовољство у партнерској

дијади. Постоји статистички значајна негативна и ниска повезаност осећаја очевог

занемаривања: и кохезије партнерског односа, слагања у партнерској дијади, изражавање

осећања и укупне прилагођености емотивних партнера. Испитаници који су високим оценама

проценили осећај очевог занемаривања, ниском оценама су проценили кохезивност, слагање

и емоционално изражавање у партнерској дијади. Испитаници који су ниским оценама

проценили осећај очевог занемаривања, високим оценама су проценили кохезивност, слагање

и емоционално изражавње у партерској дијади.

Постоји статистички значајна позитивна и ниска повезаност осећаја очевог одбацивања

и задовољства у партнерској дијади, испитаници који су високо проценили осећај очевог

одбацивања високим оценама су проценили задовољство у партнерској дијади.

Постоји статистички значајна негативна повезаност осећаја очевог одбацивања: и

кохезије партнерског односа, слагања у партнерској дијади, изражавање осећања и укупне

прилагођености емотивних партнера. Испитаници који су високим оценама проценили осећај

очевог одбацивања, ниском оценама су проценили кохезивност, слагање и емоционално

изражавање у партнерској дијади. Испитаници који су ниским оценама проценили осећај

очевог одбацивања, високим оценама су проценили кохезивност, слагање и емоционално

изражавање у партнерској дијади.

Испитаници који су високим оценама проценили однос са оцем прихватајућим, високим

оценама су проценили и аспекте емотивног квалитета партнерских релација. Испитаници који

су високим оценама проценили однос са оцем у негативним конотацијама (непријатељским,

занемарујућим, одбацујућим) ниским су оценама оценили аспекте емотивног квалитета

партнерских релација. Испитаници који су ниским оценама проценили негативне релације са

оцем, високим оценама су оценили аспекте емотивног квалитета партнерских релација.

Пету хипотезу, да постоји статистички значајна повезаност родитељског

прихватања и емотивног квалитета партнерских релација смо потврдили.

Истраживање смо започели размишљањем да је висок емотивни квалитет партнерских

релација важан за успешност у војној професији, с обзиром на њену специфичност и веће

могућности деловања фактора дестабилизације емоционалног односа. Као и да је висок

емотивни квалитет партнерских релација делом резултат деловања примарне породице,

васпитних поступака и модела понашања родитеља.
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Деца, сада одрасли људи, који су васпитне поступке својих родитеља (мајки/очева)

оценили прихватајућим, високим оценама су проценили кохезивност, слагање и укупну

прилагођеност емотивних партнера. Резултати, такође показују да су високи осећај

непријатељства, занемаривања, одбацивања (мајке/оца) повезани са вишим задовољством у

партнерској дијади, као и да је ниже прихватање повезано са вишим задовољством у

партнерској дијади.

Резултате, анализе ајтема субскала и емпиријских података, треба сагледати у светлу

преноса и понављања модела понашања из примарне породице у емотивно партнерски однос,

теоријских ставова ПАРТ теорије, субтеорије личности, суочавања, као и субтеорије

социокултурних карактеристика односно подстицања и очекивања понашања која су у складу

са традиционалним вредносним системом у коме су породица/брак високо позиционирани и

представљају део социо пожељног, очекиваног и високо вреднованог  понашања.

4.7. Анализа могућности предвиђања успешности у војној професији
на основу варијабли родитељског прихватања/одбацивања,

       ауторитарности и емотивног квалитета партнерских релација

У складу са шестим задатком и хипотезом истраживања, а то је утврдити могућност

предвиђања успешности у војној професији на основу варијабли родитељског

прихватања/одбацивања, ауторитарности и емотивног квалитета партнерских релација

факторском анализом методом главних компоненти из свих показатеља објективне

успешности екстрахована је једна главна компонента која објашњава укупно 58.829%

варијансе. У ову компоненту не улазе једино варијабле које се односе на тип завршеног

факултета (академија или друго) и тип завршене средње школе (војна гимназија или друго),

па је укупан скор објективне успешности рачунат без ове две варијабле.

У даљем поступку факторском анализом методом главних компоненти, уз варимакс

ротацију главних оса, из свих показатеља субјективне успешности екстраховане су две

главне компонента која објашњавају укупно 37.888% варијансе. Прву компоненту чине

различите субјективне процене успешности и она је названа субјективна успешност, а другу

чине процене потребе за усавршавањем па је она названа успешност субјективно

усавршавање.
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На основу ових налаза као критеријуми у даљим анализама коришћене су 4 варијабле

успешности: објективна успешност (сума свих показатеља), субјективна (сума показатеља

првог фактора), усавршавање (сума показатеља другог фактора) и припадност једној од

категорија степена успешности.

На даље дискриминативном анализом тестирана је могућност предикције

припадности једној од три категорије степена успешности преко предиктора

ауторитарности, васпитног стила оца и мајке и прилагођености емоционалних партнера. За

васпитни стил родитеља и емотивни квалитети партнерских релација коришћен је само

тотални скор. Анализа је показала да није могуће наћи скуп предиктора који би

успешно предвидео припадност једној од три категорије успешности.

Потом мултиплом хијерархијском анализом тестирана је могућност предикције

степена успешности преко предиктора ауторитарности, васпитног стила оца и мајке и

емотивног квалитета партнерских релација. За васпитни стил и емотивни квалитет

партнерских релација коришћен је само тотални скор.

У првом кораку (моделу) као предиктори су унети васпитни стил оца и мајке. Анализа је

показала да овај модел не предвиђа значајно степен успешности. У други модел је као

предиктор додата ауторитарност и показано је да постоји значајно повећање предикције од

1.6%. У трећем моделу као предиктор је додат емотивни квалитет партнерских релација и

показано је да не постоји значајно повећање предикције.

Дакле, као једини значајан предиктор у свим моделима издваја се ауторитарност, која

једина доприноси значајно повећању предикције. Према томе, ауторитарна црта личности

је једини важан предиктор степена успешности, док васпитни стил родитеља оца и

мајке, као ни емотивни квалитет партнерских релација нису повезани са степеном

успешности у војној професији.

У наставку анализе мултиплом хијерархијском анализом тестирана је могућност

предикције објективне успешности преко предиктора ауторитарности, васпитног стила оца

и мајке и емотивног квалитета партнерских релација. За васпитни стил и емотивни квалитет

партнерских релација коришћен је само тотални скор.

У првом кораку (моделу) као предиктори су унети васпитни стил оца и мајке. Анализа је

показала да овај модел не предвиђа значајно успешност. У други модел је као предиктор

додата ауторитарност и показано је да постоји значајно повећање предикције од 3.1%. У

трећем моделу као предиктор је додат емотивни квалитет партнерских релација и показано је

да не постоји значајно повећање предикције.
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Дакле, као једини значајан предиктор у свим моделима издваја се ауторитарност, која

једина доприноси значајно повећању предикције. Према томе, ауторитарна црта личности

је једини важан предиктор објективне успешности, док васпитни стил родитеља оца и

мајке, као ни емотивни квалитет партнерских релација нису повезани са степеном

објективне успешности у војсци.

Даљим радом мултиплом хијерархијском анализом тестирана је могућност

предикције субјективне успешности преко предиктора ауторитарности, васпитног стила

оца и мајке и емотивног квалитета партнерских релација. За васпитни стил и емотивни

квалитет партнерских релација коришћен је само тотални скор.

У првом кораку (моделу) као предиктори су унети васпитни стил оца и мајке. Анализа је

показала да овај модел не предвиђа значајно успешност. У други модел је као предиктор

додата ауторитарност и показано је да не постоји значајно повећање предикције. У трећем

моделу као предиктор је додат емотивни квалитет партнерских релација и показано је да

постоји значајно повећање предикције од 3.9%.

Дакле, као једини значајан предиктор у свим моделима издваја се емотивни квалитет

партнерских релација ДАС, која једина доприноси значајно повећању предикције.

Према томе, емотивни квалитет партнерских релација је једини важан предиктор

субјективне успешности, док васпитни стил родитеља оца и мајке, као ни

ауторитарност нису повезани са субјективном успешношћу у војној професији.

Мултиплом хијерархијском анализом тестирана је могућност предикције субјективне

процене потребе усавршвања преко предиктора ауторитарности, васпитног стила оца и

мајке и емотивног квалитета партнерских релација. За васпитни стил и емотивни квалитет

партнерских релација коришћен је само тотални скор.

У првом кораку (моделу) као предиктори су унети васпитни стил оца и мајке. Анализа је

показала да овај модел не предвиђа значајно успешност. У други модел је као предиктор

додата ауторитарност и показано је да не постоји значајно повећање предикције. У трећем

моделу као предиктор је додат емотивни квалитет партнерских релација и показано је да не

постоји значајно повећање предикције.

Дакле, ни један од наведених предиктора не прадвиђа значајно субјективну процену

потребе усавршавања у војсци.

Дискриминативном анализом тестирана је могућност предикције припадности једној

од три категорије степена успешности преко предиктора ауторитарности, васпитног стила
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оца и мајке и емотивног квалитета партнерских релација. За васпитни стил и емотивни

квалитет партнерских релација коришћени су скорови са појединачних субскала.

Анализа је показала да није могуће наћи скуп предиктора који би успешно

предвидео припадност једној од три категорије успешности.

Мултиплом хијерархијском анализом тестирана је могућност предикције степена

успешности преко предиктора ауторитарности, васпитног стила оца и мајке и емотивног

квалитета партнерских релација. За васпитни стил и емотивни квалитет партнерских релација

коришћени су скорови субскала.

У првом кораку (моделу) као предиктори су унети васпитни стил оца и мајке. Анализа је

показала да овај модел не предвиђа значајно степен успешности. У други модел је као

предиктор додата ауторитарност и показано је да постоји значајно повећање предикције од

1.2%. У трећем моделу као предиктор је додат емотивни квалитет партнерских релација и

показано је да не постоји значајно повећање предикције.

Дакле, као једини значајан предиктор у свим моделима издваја се ауторитарност, која

једина доприноси значајно повећању предикције.

Према томе, ауторитарна црта личности је једини важан предиктор степена

успешности, док васпитни стил родитеља оца и мајке, као ни емотивни квалитет

партнерских релација нису повезани са степеном успешности у војној професији.

Мултиплом хијерархијском анализом тестирана је могућност предикције објективне

успешности преко предиктора ауторитарности, васпитног стила оца и мајке и емотивног

квалитета партнерских релација. За васпитни стил и емотивни квалитет партнерских релација

коришћени су скорови појединачних субскала.

У првом кораку (моделу) као предиктори су унети васпитни стил оца и мајке. Анализа је

показала да овај модел не предвиђа значајно успешност. У други модел је као предиктор

додата ауторитарност и показано је да постоји значајно повећање предикције од 2.7%. У

трећем моделу као предиктор је додат емотивни квалитет партнерских релација и показано је

да не постоји значајно повећање предикције.

Дакле, као једини значајан предиктор у свим моделима издваја се ауторитарност, која

једина доприноси значајно повећању предикције. Према томе, ауторитарна црта личности

је једини важан предиктор објективне успешности, док васпитни стил родитеља оца и

мајке, као ни емотивни квалитет партнерских релација нису повезани са степеном

објективне успешности у војној професији.
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Мултиплом хијерархијском анализом тестирана је могућност предикције субјективне

успешности преко предиктора ауторитарности, васпитног стила оца и мајке и емотивног

квалитета партнерских релација. За васпитни стил и емотивни квалитет партнерских релација

коришћени су резултати са појединачних субскала.

У првом кораку (моделу) као предиктори су унети васпитни стил оца и мајке. Анализа је

показала да овај модел не предвиђа значајно успешност. У другом моделу је као предиктор

додата ауторитарност и показано је да не постоји значајно повећање предикције. У трећем

моделу као предиктор је додат емотивни квалитет партнерских релација и показано је да

постоји значајно повећање предикције од 3.5%.

Дакле, као једини значајан предиктор у свим моделима издваја се емотивни квалитет

партнерских релација (ДАС), који једино доприноси значајно повећању предикције. Међутим

од појединачних субскала ни једна се није издвојила као значајан предиктор, што вероватно

значи да су ове скале у међусобној високој корелацији.

Такође из претхоне анализе у којој је коришћен само укупни скор ДАС показана је

значајна предикција, што показује да је овај концепт емотивног квалитета партнерских

релација важан за субјективну процену, али се ни један његов појединачни аспект не издваја.

Према томе, емотивни квалитет партнерских релација је једини важан предиктор

субјективне успешности, док васпитни стил родитеља оца и мајке, као ни

ауторитарност нису повезани са субјективном успешношћу у војној професији.

Мултиплом хијерархијском анализом тестирана је могућност предикције субјективне

процене потребе усавршавања преко предиктора ауторитарности, васпитног стила оца и

мајке и емотивног квалитета партнерских релација. За васпитни стил и емотивни квалитет

партнерских релација коришћени су скорови са појединачних субскала.

У првом кораку (моделу) као предиктори су унети васпитни стил оца и мајке. Анализа је

показала да овај модел не предвиђа значајно успешност. У други модел је као предиктор

додата ауторитарност и показано је да не постоји значајно повећање предикције.У трећем

моделу као предиктор је додат емотивни квалитет партнерских релација и показано је да не

постоји значајно повећање предикције. Дакле, ни један од наведених предиктора не

прадвиђа значајно субјективну процену усавршвања у војној професији.

Пирсоновим коефицијентима корелације тестиране су повезаности различитих мера

успешности. Анализа показује да је једино припадност једној од три категорије

успешности значајно позитивно повезана са свим осталим показатељима, али ниско

(све корелације су испод 0.2). Остала три параметра нису међусобно повезана.
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Шесту хипотезу, да се на основу независних варијабли истраживања може

предвидети успешност у војној професији смо делимично потврдили.

Истраживање смо започели размишљањем о улози војне професије у држави,

карактеристикама обављања дужности и карактеристикама структуре личности која се може

прилагодити таквом систему. Ауторитарна структура личности је најкарактеристичнија

структура, која може одговорити хијерархијском уређењу војног система у циљу реализације

све три мисије Војске Србије: одбране државе од спољног оружаног угрожавања, учешћа у

изградњи и очувању мира у региону и свету, подршци у случају природних непогода и

катастрофа (Закон о Војсци Србије, „Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09).

Стручна литература наглашава да је за развитак будуће личности детета важан осећај

родитељске наклоности и бриге као и да свакодневни васпитни поступци родитеља

формирају дететову личност (Рот, 2002). Теорије ауторитарности и теорије развоја

(Рајх,1981; Фром,1980,1989; Адорно,1950, Мареј, 2002; Милграм,1990, Пијаже 1965;,

Колберг,1982; ) ауторитарност повезују са родитељским васпитним поступцима који у складу

са захтевима друштвене средине припремају дете за учешће у друштвеној заједници. Из овог

следи потреба утврђивања васпитних поступака родитеља који су повезани са

ауторитарношћу и успешношћу у војној професији. Узорак нашег истраживања су

испитаници од 22 до 56 године, такође смо сматрали да је важно сагледати допринос

емотивног квалитета партнерских релација у војној професији, с обзиром да је висока

прилагођеност емотивних партнера делом резултат деловања примарне породице (модела

понашања родитеља) и васпитних поступака.

Резултати добијени мултиплом хијерархијском анализом показују, да је ауторитарност

статистички значајан предиктор за предвиђање објективне успешности у војној професији,

док је емотивни квалитет партнерских релација статистички значајна као предиктор

субјективне успешности у војној професији. Прецизније, предвиђа се да ће испитаници са

нижим степеном ауторитарности бити објективно успешнији у војној професији. Такође,

предвиђа се да ће испитаници са вишим степеном емотивног квалитета у партнерској

релацији бити субјективно успешнији у војној професији.

Резултати, мултипли хијерархијске анализе показују да из модела предвиђања треба

искључити васпитне поступке родитеља, јер се њихови доприноси успешности у војној

професији нису показали статистички значајним.
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Резултати нам омогућавају закључак, да је шеста хипотеза да се на основу независних

варијабли истраживања може предвидети успешност у војној професији, само

делимично потврђена.

Резултате, анализе тотал скорова и субскала емпиријских података, треба сагледати у

светлу доприноса васпитних поступака родитеља формирању ауторитарне структуре

личности, преноса и понављања модела понашања из примарне породице у емотивно

партнерски однос, замене фигура привржености током развоја појединца са родитељских

фигура на фигуру емотивног партнера, па самим тим и тренутно перципирани допринос

успешности у војној професији. Дакле, ауторитарност и емотивни квалитет партнерских

релација добри су предиктори успешности у војној професији.
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4.8. Доприноси, ограничења и препоруке за будућа истраживања

На крају указујемо на одређене теоријске и практичне доприносе истраживања,

методолошка ограничења у истраживању, предлоге за даља емпиријска истраживања која би

употпунила сазнања о деловању породице, али и других фактора на успешност у војној

професији, а које нисмо могли једним емпиријском истраживањем да сагледамо.

Истраживање успешности у војној професији и чиниоца који су повезани са успешношћу

вишеструко је оправдано, што показују резултати спроведеног истраживања.

Истраживањем димензија родитељског прихватања/одбацивања, утврдили смо да постоји

повезаност родитељских васпитних поступака са успешношћу у војној професији. Такође,

утврђено је да постоји повезаност између појединих васпитних поступака родитеља и

ауторитарности испитаних официра, као и повезаност ауторитарне структуре личности са

успешношћу у војној професији. Истраживањем квалитета емотивне размене и усклађености

партнерских релација утврдили смо да ово може бити у вези са успешношћу у обављању

војне професије.

Имајући у виду обухваћене истраживачке теме, показано је да ово истраживање има како

теоријски тако и практични значај.

Теоријски допринос огледа се у употпуњавању знања о факторима који су повезани са

успешношћу у војној професији. Такође, резултати доприносе разумевању развоја

ауторитарне структуре личности из угла Ронерове теорије родитељског

прихватања/одбацивања.

Испитујући породични контекст и успешност у војној професији, сагледавањем породице

и њеног деловања, као и емотивног квалитета партнерских релација на успешност у

професији, указали смо на преливање породичних и професионалних улога и неопходност

њихових усклађивања.

Досадашња истраживања о одабиру и успешности у војној професији базирала су се

првенствено на вредносном систему кандидата, мотивима и интересима, док је породица

сагледавана као један од елемената социо/економских карактеристика кандидата односно,

регистрована је само структура породице. Овим истраживањем, дошло смо до одређених

сазнања о пропадницима система одбране сагледавањем њиховог породичног окружења и

различитих фактора њиховог пословног успеха.
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Такође, резултати истраживања доприносе иновацији селекционог процеса, увођењем

нових инструмената за психолошку процену кандидата, првенствено у селекцији за Војну

гимназију и војну дипломатију, односно постављења на дужности које очекују активност

комплетне породице припадника војне професије, као и за све нивое школовања и војних

дужности. Резултати доприносе модификацији психолошких критеријума (квантификацији

изражености одређених психолошких параметара), као и сагледавању реалних капацитета за

обављање високих војних дужности. Такође, емпиријски налази овог истраживања могу

користити у креирању наставних планова и програма у војном школству (првенствено Војне

психологије) и планова обука запослених у Министарству одбране и Војсци Србије, који се

усклађују са резолуцијама Савета безбедности Уједињених нација и захтевима међународних

институција.

Ограничења истраживања произилазе из карактеристика узорка и мерних инструмената.

Испитаници су од 22 до 56 године живота (очигледна је временска дистанца од примарне

породице поготову ако се сагледа да су због потреба школовања примарну породицу

напустили са 14-15 година), завршеним факултетом и последипломским студијама у земљи и

иностранству. О васпитним стиловима родитеља закључивано је на основу извештаја од деце,

сада одраслих људи, али не и на основу процене њихових родитеља. О емотивном квалитету

партнерских релација односно о задовољству у партнерској дијади, кохезији партнерског

односа, слагању у партнерској дијади и изражавању осећања добили смо информације само

од једног емотивног партнера, без упоређивања са ставовима другог емотивног партнера.

Поузданост субскала, мерених димензија родитељског прихватања/одбацивања,

ауторитарности и прилагођености емотивних партнера у највећем проценту је довољно

висока (Кромбахов коефицијент  алфа изнад 0,7), осим на субскалама процене очевог

непријатељства и задовољства у партнерској дијади где је поузданост нижа од идеалне тј. од

0,7 (DeVellis, 2003 према: Pallant, 2009). Овај резултат се може објаснити осетљивошћу

Кронбаховог коефицијента алфа код тзв. кратких скала са мање од 10 ставки (скала је

заступљена са 7 ајтема). Препорука за даље коришћење овог инструмента за мерење

димензије родитељске агресивности/непријатества је у смислу преформулације неких ајтема

или њиховог искључења, а пре свега због циљева основне намене инструмента која није мера

патолошке агресивности. Поузданост задовољства у партнерској дијади такође је нижа од 0,7,

а анализом утицаја ајтема на вредност кеофицијента алфа уочава се да ајтеми 17,18, 19 и 23

имају лоше метријске карактеристике (корелација са укупним скором је мања од 0,3, што

указује да ајтеми мере нешто друго, а не оно што мери цела скала). Изостављањем ових
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ајтема вредност Кронбаховог коефицијента алфа од 0,845. Могући разлози ниске поузданости

су и специфичности појединих ајтема, што говори о потреби њихове преформулације у

будућим истраживањима.

Резултати овог обухватног истраживања указују на могуће правце за даље истраживање

проблема успешности у војној професији. Наредно истраживање на узорку припадника војне

професије могло би да обухвати испитивање емоционалне и социјалне интелигенције,

емоционалне стабилности, различитих особина личности, асертивности и вредносног система

јер и ови фактори могу допринети бољем обављању ове захтевне и одговорне професије, као

развојни резултат деловања примарне породице, предиктора емотивног квалитета

партнерских релација, као и предиктора успешности у војној професији.
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V ЗАКЉУЧАК

Приказано истраживање имало је за циљ, да полазећи од сазнања теорија породице,

васпитних стилова родитеља, емотивног квалитета партнерских релација, теорија

ауторитарне структуре личности, опише релације између родитељског

прихватања/одбацивања, ауторитарности, емотивног квалитета партнерских релација и

успешности у војној професији.

У теоријском смислу покушали смо да сагледамо важност породице за формирање

и развој личности, учење модела понашања и комуникације који се преносе у

емотивно-партнерски однос, али и у радно окружење, стварајући мање или више

успешне људе.

Са практичног значаја, добијени резултати истраживања могу послужити за

потребе селекционих процеса у војном систему, пријема у војну професију, као и

селекције за потребе каријерног развоја и постављења на дужностима које очекују

активност комплетне породице припадника војне професије. Такође, емпиријска

сазнања овог истраживања могу користити у креирању наставних планова и програма у

војном школству и планова обука запослених у Министарству одбране и Војсци

Србије, који се усклађују са резолуцијама Савета безбедности Уједињених нација и

захтевима међународних институција.

Општи циљ овог истраживања био је да у светлу Ронерове теорије родитељског

прихватања/одбацивања, као и теорија ауторитарности утврдимо утицај родитељских

васпитних поступака на развој ауторитарности и емотивни квалитет партнерских

релација као и њихов утицај на успешност у војној професији.

Показатељи објективне и субјективне успешности

Објективни критеријуми успешности - на основу анализе по критеријумима,

елементима објективне успешности дошли смо до података, да су у узорку

најзаступљенији испитаници са високим образовањем (71,1%), специјалистичким-мастер

студијама (12,4%), командно-штабним усавршавањем (КШУ) и магистри наука по 5,4%,

доктори наука 2,3%, и генерал-штабног усавршавања (ГШУ 1,8,%).
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Подузорци се статистички значајно разликују по објективном критеријуму степену

образовања, тако да су испитаници подузорка успешних са вишим степеном

образовања од испитаника подузорака просечних и неуспешних.

Такође, у узорку су најзаступљенији испитаници са просечном оценом са основних

студија од 7,01 до 8 (49,10%), од 6,01 до 7 (23,30%), од 8,01 до 9 (21,0%), од 9,01 до 10

(6,6%). Подузорци се статистички значајно разликују по објективном критеријуму

просечних оцена са основних студија, испитаници подузорка успешних су са вишим

просечним оценама са основних студија. У узорку су најзаступљенији испитаници са

просечном оценом са последипломских студија од 9,01 до 10 (46,2%), од 8,01 до 9

(31,2%), од 7,01 до 8 (17,5%), од 6,01 до 7 (5,0%). Подузорци се статистички значајно

разликују по објективном критеријуму просечних оцена са последипломских студија,

испитаници подузорка успешних су са вишим просечним оценама са последипломских

студија.

Службене оцене показале су, да испитаници из подузорка неуспешних чешће од

осталих испитаника имају већи број оцена и службене оцене до 3,50 док испитаници из

подузорка успешних чешће имају мањи број оцена и службене оцене до 5. Дужност

коју испитаник обавља, као елемент- критеријум објективне успешности  није се

показао као индикатор успешености.

Субјективни критеријуми успешности - у узорку по критеријумима субјективне

успешности (самопроцене, односа са претпостављенима и потчињенима) испитаници

се међусобно статистички значајно разликују. Испитаници подузорка успешних у

односу на остале испитанике вишим оценама оцењују личну професионалну

успешност, однос са претпостављенима и потчињенима.

Општа и посебне хипотезе овог истраживања биле су да постоји статистички

значајна повезаност родитељског прихватања/одбацивања, ауторитарности и

емотивног квалитета партнерских релација са успешношћу у војној професији.



232

6.1. Повезаност родитељског прихватања/одбацивања
       и успешности у војној професији

На основу анализе дошли смо до резултата, да је на укупном узорку истраживања

од четири димензија родитељског прихватања/одбацивања (прихватања,

непријатељства, занемаривања, одбацивања) најизраженија димензија прихватање

мајке (АС=16,26) и оца (АС=15,35). У подузорку успешних најизраженија димензија је

прихватање мајке (АС=15,35) и оца (АС=14,94). У подузорку просечних најизраженија

димензија прихватање мајке (АС=16,48) и оца (АС=15,13). У подузорку неуспешних

најизраженија димензија прихватање мајке (АС=16,57) и оца (АС=15,83).

 Дошли смо до података да се испитаници у зависности од припадности подузорку

статистички значајно разликују у васпитним стиловима родитеља. Подузорци се

статистички значајно разликују у васпитном стилу оца - Одбацивање. Испитаници из

подузорка просечни у односу на испитанике успешних, вишим вредностима су

оценили одбацивање оца, док су испитаници подузорка успешних вишим вредностима

од испитаника неуспешних оценили одбацивање оца. Испитаници подузорка

неуспешних су нижим вредностима у односу на испитанике просечних и успешних

оценили одбацивање оца односно вишим вредностима прихватање оца.

Утврдили смо да постоји статистички значајна повезаност између родитељског

прихватања/одбацивања и објективних критеријума успешности у војној

професији. Испитаници који су високо вредновали прихватање родитеља (мајке и оца)

постигли су високе службене резултате.

Такође, утврдили смо, да постоји статистички значајна повезаност између

родитељског прихватања/одбацивања и субјективних критеријума успешности у

војној професији. Испитаници који су високо вредновали прихватање мајке високо су

оценили личну професионалну успешност, познавање правила и прописа војне службе,

уважавање од стране претпостављених и сарадњу са потчињенима око активности

помоћи при решавању професионалних задатака, преноса знања и радног искуства, као

и у помоћи потчињенима при решавању приватних проблема. Испитаници који су

високо вредновали прихватање оца високо су оценили личну професионалну

успешност, познавање правила и прописа војне службе, уважавање од стране

претпостављених и сарадњу са потчињенима око активности помоћи при решавању

професионалних задатака, преноса знања и радног искуства, као и у помоћи

потчињенима при решавању приватних проблема. Резултати су показали да постоји
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статистиски значајна повезаности осећаја прихваћености родитеља (мајке, оца) и

образовних и професионалних успеха, позитивног доживљаја посла и људи, добре

сарадње и комуникације како са претпостављенима тако и са потчињенима. Тиме је

прва хипотеза да постоји статистички значајна повезаност родитељског

прихватања и успеха у војној професији делимично потврђена.

6.2. Повезаност ауторитарности и успешности у војној професији

На узорку истраживања, степен ауторитарности је АС=3,12. Док се подузорци разликују

по вредностима АС. Испитаници подузорка успешних АС=3,01. Испитаници подузорка

просечни АС=3,17. Испитаници подузорка неуспешни АС=3,14. Добили смо податак, да се

испитаници подузорка неуспешних и просечних статистички значајно не разликују, док се

испитаници подузорка просечних и успешних статистички значајно разликују по степену

ауторитарности. Испитаници из подузорка просечних, ауторитарнији су у односу на

испитанике других подузорака тј. успешних и неуспешних. Такође, постоје статистички

значајне разлике у изражавању ауторитарности испитаника успешних и неуспешних.

Испитаници подузорка неуспешних имају више вредности од испитаника подузорка

успешних, односно ауторитарнији су од успешних испитаника. Посматран узорак по

чиновима, официри млађих чинова до чина мајора исказали су више вредности на скали

ауторитарности и имају више вредности мера централне тенденције у односу на старије

чинове официра.  Израженост ауторитарности код млађих чинова објаснили смо временском

близином формалног школовања, још увек јаким деловањем захтева и односа из примарне

породице, карактеристикама радног окружења, бројем професионалних задатака и

дужностима млађих официра у војној хијерархији.

Утврдили смо да постоји статистички значајна повезаност између ауторитарне структуре

личности и објективних и субјективних критеријума успешности. Испитаници са вишим

степеном ауторитарности су чешће у нижим чиновима и са нижим службеним оценама. Док

су испитаници са нижим, умереним степеном ауторитарности у вишим официрским

чиновима и са вишим службеним оценама. Испитаници са вишим степеном ауторитарности

вишим оценама су проценили сарадњу са потчињенима у активности помагања око решавања

приватних проблема. Тиме, друга хипотеза да постоји статистички значајна повезаност

ауторитарности и успеха у војној професији је потврђена. Тачније, умерено изражена

ауторитарност погодује напредовању у војној професији.
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6.3. Повезаност емотивног квалитета партнерских релација
       и успешности у војној професији

По питању емотивног квалитета партнерских релација у узорку истраживања, утврдили

смо да је од четири димензија (задовољства у партнерској дијади, кохезији партнерског

односа, слагања у партнерској дијади, емоционалне изражености) највишим оценама

процењена димензија слагање у партнерској дијади (АС=67,63) потом задовољство у

партнерској дијади (АС=46,25), кохезија партнерског односа (АС=23,56) и емоционална

изражајност (АС=14,96). Испитаници подузорка успешних највишим оценама проценили су

димензију слагање у партнерској дијади (АС=68,33), потом димензију задовољство у

партнерској дијади (АС=46,65), кохезивност у партерској дијади (АС=23,03) и емоционалнау

изражајност (АС=14,50).  Испитаници подузорка просечни највишим оценама проценили су

димензију слагање у партнерској дијади (АС=67,29), потом димензију задовољство у

партнерској дијади (АС=45,91), кохезивност партнерског односа (АС=23,71) и емоционалну

изражајност (АС=14,87). Испитаници подузорка неуспешни највишим оценама проценили су

димензију слагање у партнерској дијади (АС=67,58), потом димензију задовољство у

партнерској дијади (АС=46,43), кохезивност у партнерској дијади (АС=23,73) и емоционалну

изражајност (АС=14,66). Добили смо податак, да се испитаници у зависности од припадности

подузорку статистички значајно разликују по димензији емоционалне изражајности.

Испитаници подузорка успешни се статистички значајно разликују од испитаника подузорка

неуспешних по већој важности емоционалне изражајности.

Поред тога, утврдили смо да постоји статистички значајна повезаност емотивног

квалитета партнерских релација и критеријума објективне и субјективне успешности.

Постоји статистички значајна повезаност између емотивног квалитета партнерских

релација и објективних критеријума успешности. Испитаници са вишим службеним

оценама постигли су виши степен кохезије партнерских односа, испитаници са нижим

официрским чином задовољнији су слагањем у партнерској дијади и емоционалним

изражавањем.

Постоји статистички значајна повезаност између емотивног квалитета партнерских

релација и субјективних критеријума успешности. Испитаници са:  вишом самопроценом

професионалне успешности, познавања правила и прописа војне службе, добрих односа са

потчињенима задовољнији су у партнерској дијади. Испитаници са вишом самопроценом

професионалне успешности, познавања правила и прописа војне службе, добрих односа са

потчињенима (уважавањем мишљења, добронамерног кориговања, упућивања на школовање,
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флексибилном комуникацијом помоћи при решавању службених и приватних проблема,

преноса професионалних знања и искустава) задовољнији су кохезивношћу у партнерској

дијади. Испитаници са вишом самопроценом професионалне успешности, познавања правила

и прописа војне службе, добрих односа са претпостављенима (уважавање мишљења,

добронамерности, омогућавања усавршавања, помоћи при решавању приватних проблема),

добрих односа са потчињенима (уважавањем мишљења, добронамерног кориговања,

упућивања на школовање, флексибилном комуникацијом помоћи при решавању службених

проблема, преноса професионалних знања и искустава) задовољнији су слагањем у

партнерској дијади. Испитаници са вишом самопроценом добрих односа са

претпостављенима (добронамерности, омогућавања усавршавања, помоћи при решавању

приватних проблема), добрих односа са потчињенима (уважавањем мишљења,

добронамерног кориговања, упућивања на школовање, флексибилном комуникацијом)

задовољнији су изражавањем осећајности у партнерској дијади. Резултати указују на

статистички значајну повезаност емотивног квалитета партнерских релација и

објективних и субјективних критеријума успешности. Тиме је трећа хипотеза

потврђена.

6.4. Повезаност родитељског прихватања/одбацивања
      и ауторитарности

Утврдили смо, да постоји статистички значајна повезаност између родитељског

одбацивања и ауторитарности. Испитаници који су своје родитеље (мајку, оца) доживљавали

чешће одбацујућим су ауторитарнији. Тиме, четврта хипотеза да постоји статистички

значајна повезаност родитељског одбацивања и ауторитарности је потврђена.

6.5. Повезаност родитељског прихватања/одбацивања
       и емотивног квалитета партнерских релација

Испитаници који су се осећали прихваћеним од оба родитеља успоставили су бољи

емотивни квалитет партнерских релација по димензијама: задовољства у партнерској дијади,

кохезији партнерског односа, слагања у партнерској дијади, изражавања осећајности. Тиме,

пета хипотеза да постоји статистички значајна повезаност родитељског прихватања и

емотивног квалитета партнерских релација је потврђена.
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4.2. Могућност предвиђања успешности у војној професији на основу
родитељског прихватања/одбацивања, ауторитарности и

         емотивног квалитета партнерских релација

Резултати добијени мултиплом хијерархијском анализом показују, да је ауторитарност

статистички значајан предиктор за предвиђање објективне успешности у војној професији, док је

емотивни квалитет партнерских релација статистички значајан као предиктор субјективне

успешности у војној професији. Прецизније, предвиђа се да ће испитаници са нижим степеном

ауторитарности бити објективно успешнији у војној професији. Такође, предвиђа се да ће

испитаници са вишим степеном емотивног квалитета партнерских релација бити субјективно

успешнији у војној професији. Резултати, мултиплом хијерархијском анализом показују да из

модела предвиђања треба искључити васпитне поступке родитеља јер се њихови доприноси

успешности у војној професији нису показали статистички значајним.

На основу резултата можемо закључак, да је шеста хипотеза да се на основу независних

варијабли истраживања може предвидети успешност у војној професији, само делимично

потврђена.

Резултате истраживања, треба сагледати у светлу доприноса васпитних поступака родитеља

формирању ауторитарне структуре личности, преноса и понављања модела понашања из примарне

породице у емотивно партнерски однос, замене фигура привржености током развоја појединца са

родитељских фигура на фигуру емотивног партнера, па самим тим и тренутно перципирани

допринос успешности у војној професији. Дакле, ауторитарност и емотивни квалитет

партнерских релација добри су предиктори успешности у војној професији.

Узевши у целини, можемо закључити да је општа хипотеза да постоји статитистички

значајна повезаност између родитељског прихватања/одбацивања, ауторитарне структуре

личности, емотивног квалитета партнерских релација и успешности у војној професији

потврђена.

С обзиром на резултате до којим смо дошли, а и на основу ранијих истраживања,  нагласили

смо значај породичног контекста, утицаја родитељских васпитних поступака на формирање

ауторитарне структуре личности, повезаности родитељских васпитних поступака са емотивним

квалитетом партнерских релација као и са добром пролагођеношћу и успешношћу у војној

професији.

Резултати такође наводе на размишљање, да одабир и успешност у војној професији поред

повезаности са карактеристикама примарне породице и партнерске везе могу бити повезани са

особинама личности, социјалном и емоционалном интелигенцијом, асертивношћу, вредносним

системом појединца, очекивањима од изабране професије и друштвено-политичким околностима

у којима се реализује професионална улога.
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Прилог 1. Упитник успешности у војној професији

ИНСТИТУТ ЗА СТРАТЕГИЈСКА ИСТРАЖИВАЊА 2010

Пред Вама се налази инструмент конструисан у циљу реализације емпиријског истраживања
«Психолошки аспекти успешности у војној професији» у оквиру Пројекта «Војна професија у
Србији».

Молимо Вас прочитајте свако питање пажљиво и одговорите у складу са вашим каријерним
развојем.

ИСТРАЖИВАЊЕ ЈЕ АНОНИМНО!

Сви подаци добијени овим истраживањем користиће се искључиво у истраживачке сврхе, а
ваши појединачни одговори биће доступни само истраживачу.

ХВАЛА!

1. Официрски чин: __________________

2. Године старости:

1. мање од 25 2. од 26 до 31 3. од 32 до 37 4. од 38 до 42
5. од 43 до 48 6. од 49 до 54 7. од 55 до 60 8. више од 60

3. Брачни статус:

1. неожењен 2. ожењен 3. ванбрачна заједница

4. Постигнут степен образовања:

1.више образовање 2. високо образовање 3. специјализација/мастер
4. КШУ 5. магистарске студије
6. ГШУ 7.докторске студије

5. Имам завршен факултет:

1. Војна академија 2.други (упиши)

____________________________________
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6. Просечна оцена на факултету:

1. до 7 2. до 8 3. до 9 4. до 10

7. Пре факултета завршио сам?

1. Војну гимназију 2. средњу школу у цивилству

8. Сматрам да познајем Правило службе и Стројеву обуку:

1. довољно 2. добро 3. врло добро

9. Дужности које сте до сада највише обављали:

1. командна 2. оперативно-штабна 3. логистичка
4. наставно-образовна 5. обавештајно-безбедносна
6. административна 7. друго

10. Дужност коју сада обављате:

1. командна 2. оперативно-штабна 3. логистичка
4. наставно-образовна 5. обавештајно-безбедносна
6. административна 7. друго

11. Упишите службене оцене у досадашњој каријери (редовне/по прекоманди):

1. ______________________
2. ______________________
3. ______________________
4. ______________________
5. ______________________
6. ______________________
7. ______________________
8. ______________________

12. Оцените заокруживањем вашу успешност на пословима на којима сада радите?

(најнижа оцена)   1       2       3       4       5 (највиша оцена)
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13. Оцените Ваш односа са Вашим предпостављеним, оценом од 1 до 5
(где 1 означава најнижу оцену а 5 највишу оцену).

А уважава моје предлоге 1 2 3 4 5

Б добронамерно ме коригује у размишљању 1 2 3 4 5

В омогућава ми усавршавање у професији 1 2 3 4 5

Г разуме ме и помаже ми око проблема који
утичу на мој рад 1 2 3 4 5

14. Оцените Ваш однос са Вашим подчињеним, оценом од 1 до 5
(где је 1 најнижа оцена а 5 највиша оцена).

А уважавам мишљење својих подчињених 1 2 3 4 5

Б добронамерно коригујем мишљење 1 2 3 4 5

В одобравам/упућујем на усавршавање 1 2 3 4 5

Г флексибилан сам у комуникацији 1 2 3 4 5

Д помажем у решавању задатака 1 2 3 4 5

Ђ преносим своја знања 1 2 3 4 5

Е помажем у решавању приватних проблема 1 2 3 4 5
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Прилог 2. Упитник родитељског прихватања/одбацивања

Ваш је задатак да за сваку тврдњу заокружите број, који одређује колико се често Ваша мајка
према Вама односила на описани начин.

Бројеви имају следеће значење:

1 – мајка се никада тако није односила према Вама
2 – мајка се ретко тако односила према Вама
3 – мајка се често тако односила према Вама
4 – мајка се увек тако односила према Вама

Молимо Вас да одговорате искрено, описујући како се Ваша мајка заиста понашала, а не како
сте желели да се понаша.

Моја мајка ... никада ретко често увек
1. Тукла ме је и кад то нисам заслужио. 1 2 3 4

2. Заборављала је оно што је требала да обави за мене. 1 2 3 4

3. Доживљавала ме је као терет. 1 2 3 4

4. Разговарала је са мном топло и са љубављу 1 2 3 4

5. Грдила ме је и била нестрпљива. 1 2 3 4

6. Није имала времена да одговора на моја питања. 1 2 3 4

7. Чинило ми се да сам јој сметао. 1 2 3 4

8. Истински се занимала за оно чиме сам се  бавио. 1 2 3 4
9. Изговорила ми је много ружних речи. 1 2 3 4
10. Није обраћала пажњу кад сам тражио помоћ. 1 2 3 4
11. Није имала разумевања када сам имао проблеме. 1 2 3 4

12. Говорила ми је како је поносна на мене кад сам био добар. 1 2 3 4

13. Намерно је вређала моја осећања. 1 2 3 4

14.
Заборављала је важне догађаје за које сам мислио да их је
требала памтити. 1 2 3 4

15. Кад сам се лоше понашао показивала је да ме више не воли. 1 2 3 4

16.
Трудила се да ми помогне кад сам био уплашен или
забринут. 1 2 3 4

17.
Осрамотила би ме пред мојим пријатељима кад бих се лоше
понашао. 1 2 3 4

18. Избегавала ме је. 1 2 3 4
19. Жалила се на мене. 1 2 3 4

20.
Допуштала ми је да радим оно што је мени важно, чак и кад
то њој не би одговарало. 1 2 3 4

21.
Кад сам се лоше понашао, упоређивала ме је са осталом
децом на моју штету. 1 2 3 4

22.
Препуштала је неком другом бригу о мени (комшијама,
рођацима). 1 2 3 4

23. Стављала ми је до знања да сам био нежељен. 1 2 3 4

24.
Ударала ме је тако да сам се бојао да би ме могла озбиљно
повредити. 1 2 3 4
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Ваш је задатак да за сваку тврдњу заокружите број, који одређује колико се често Ваш отац
према Вама односила на описани начин.

Бројеви имају следеће значење:

1 – отац се никада тако није односио према Вама
2 – отац се ретко тако односио према Вама
3 – отац се често тако односио према Вама
4 – отац се увек тако односио према Вама

Молимо Вас да одговорате искрено, описујући како се Ваш отац заиста понашао, а не како
сте желели да се понаша.

Мој отац ... никада ретко често увек
1. Тукао ме је и кад то нисам заслужио. 1 2 3 4

2. Заборављао је оно што је требао да обави за мене. 1 2 3 4

3. Доживљавао ме је као терет. 1 2 3 4
4. Разговарао је са мном топло и са љубављу. 1 2 3 4

5. Грдио ме је и био је нестрпљив. 1 2 3 4

6. Није имао времена да одговора на моја питања. 1 2 3 4
7. Чинило ми се да сам му сметао. 1 2 3 4

8. Истински се занимао за оно чиме сам се бавио. 1 2 3 4

9. Изговорио ми је много ружних речи. 1 2 3 4

10. Није обраћао пажњу кад сам тражио помоћ. 1 2 3 4

11. Није имао разумевања када сам имао проблеме. 1 2 3 4

12. Говорио ми је како је поносан на мене кад сам био добар. 1 2 3 4

13. Намерно је вређао моја осећања. 1 2 3 4

14.
Заборављао је важне догађаје за које сам мислио да их је
требао памтити. 1 2 3 4

15. Кад сам се лоше понашао показивао је да ме више не воли. 1 2 3 4

16. Трудио се да ми помогне кад сам био уплашен или забринут. 1 2 3 4

17.
Осрамотио би ме пред мојим пријатељима кад бих се лоше
понашао. 1 2 3 4

18. Избегавао ме је. 1 2 3 4

19. Жалио се на мене. 1 2 3 4

20.
Допуштао ми је да радим оно што је мени важно, чак и кад то
њему не би одговарало. 1 2 3 4

21.
Кад сам се лоше понашао, упоређивао ме је са осталом децом
на моју штету. 1 2 3 4

22.
Препуштао је неком другом бригу о мени (комшијама,
рођацима). 1 2 3 4

23. Стављао ми је до знања да сам био нежељен. 1 2 3 4

24.
Ударао ме је тако да сам се бојао да би ме могао озбиљно
повредити. 1 2 3 4
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Прилог 3. Ревидирана Ф – СКАЛА
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1. Послушност и поштовање ауторитета су најважније
врлине које деца треба да науче. 1 2 3 4 5

2. Кад год нас неко увреди, треба да буде кажњен. 1 2 3 4 5

3. Оно што је омладини најпотребније јесте строга
дисциплина и спремност на испуњавање задатака које
постављају породица и друштвени ауторитети.

1 2 3 4 5

4. Особа која има рђаво понашање и лоше васпитање не
може очекивати да ће је прихватити пристојни људи. 1 2 3 4 5

5. Неки су људи рођени са нагоном да постану
самоубице. 1 2 3 4 5

6. Кад одрасту, млади људи треба да се окану
бунтовничких идеја и да се смире. 1 2 3 4 5

7. Сексуални криминал заслужује више од казне
затвором – такве криминалце треба бичевати и још
строже казнити.

1 2 3 4 5

8. Оно што је овој земљи најпотребније, потребније од
разних закона, неколико је храбрих и неуморних вођа у
које народ може имати поверења.

1 2 3 4 5

9. Најгора су она деца која не осећају велику љубав,
поштовање и захвалност према својим родитељима. 1 2 3 4 5

10. Пословни људи и привредници су много важнији за
друштво од уметника и професора. 1 2 3 4 5

11. Хомосексуалци нису бољи од криминалаца и треба
их најоштрије кажњавати. 1 2 3 4 5

12. Човек губи поштовање према оним људима са којима
постане близак и фамилијаран. 1 2 3 4 5

13. Било би боље када би људи мање расправљали, а више
радили оно што им се каже. 1 2 3 4 5

14. Ако имамо довољно снажну вољу, никаква слабост
или тешкоће не могу нас спречити да постигнемо оно
што смо наумили.

1 2 3 4 5

15. Наука има своју вредност, али постоје и многе важне
ствари које људски разум неће никад схватити. 1 2 3 4 5

16. Све док је људска природа оваква каква је увек ће
бити ратова и сукоба. 1 2 3 4 5
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17. Сваки човек би требало да потпуно верује у
натприродну силу чијим се одлукама покорава без
поговора.

1 2 3 4 5

18. Кад човек има неки проблем или га тишти нека
брига, боље је за њега да не мисли о томе, већ да се бави
неким пријатним стварима.

1 2 3 4 5

19. Данас, када се људи најразличитијих врста крећу на
све стране и толико међусобно мешају, човек мора
обратити нарочиту пажњу и старати се да не добије
неку заразу или болест.

1 2 3 4 5

20. Грешимо ако верујемо ма коме ко нам не гледа
право у очи. 1 2 3 4 5

21. Људе је могуће поделити на две различите групе –
на слабе и јаке. 1 2 3 4 5

22. Данас се све више људи меша у ствари које би
морале остати личне и приватне. 1 2 3 4 5

23. Вероватно ће једног дана бити доказано да се
астрологијом (уз помоћ звезда) могу објаснити многе
ствари.

1 2 3 4 5

24. Сви ратови и сви социјални проблеми могу једног
дана бити окончани неким земљотресом или поплавом
која ће уништити цео свет.

1 2 3 4 5

25. Већина наших друштвених проблема би била
решена ако бисмо се могли ослободити неморалних,
непоштених и малоумних људи.

1 2 3 4 5

26. Разуздани сексуални живот старих Грка и Римљана
био је пристојан када се упореди са извесним
збивањима, чак и на местима где се то најмање очекује.

1 2 3 4 5

27. Већина људи и несхвата колико су наши животи у
рукама завера које се кују на тајним местима. 1 2 3 4 5

28. Ниједна нормална, пристојна особа не може никад
ни помислити да повреди блиског пријатеља или
рођака.

1 2 3 4 5

29. Никад нико није научио шта стварно вреди, осим
кроз патњу. 1 2 3 4 5
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Прилог 4. Скала “Прилагођености у дијади” - ДАС

УПУТСТВО: У многим браковима постоје неспоразуми и несугласице. Молимо Вас да у
следећој листи означите у ком степену се Ваш партнер и Ви слажете или не слажете у
наведеним стварима:
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1. У вођењу породичних финансија 5 4 3 2 1 0

2. Усаглашеност око важности и
начина рекреације 5 4 3 2 1 0

3. По питању религиозних уверења 5 4 3 2 1 0

4. У изражавању осећања 5 4 3 2 1 0

5. Поводом пријатеља 5 4 3 2 1 0

6. У сексуалним односима 5 4 3 2 1 0

7. У друштвено прихватљивом
понашању 5 4 3 2 1 0

8. У погледу филозофије живота 5 4 3 2 1 0

9. Слагање са породицом брачног
партнера 5 4 3 2 1 0

10. У погледу циљева, приоритета и
осталих ствари од важности 5 4 3 2 1 0

11. По питању времена које је
пожељно да проведемо заједно 5 4 3 2 1 0

12. У доношењу важних одлука 5 4 3 2 1 0

13. У кућним пословима 5 4 3 2 1 0

14. По питању интересовања у
слободно време 5 4 3 2 1 0

15. У погледу одлука о каријери 5 4 3 2 1 0
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Молимо Вас означите испод, колико се приближно свака од наведених ситуација
појављује између Вашег партнере и Вас
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16. Колико често причате или
размишљате о разводу, одвајању
или завршетку везе?

17. Колико често Ваш партнер или
Ви напустите кућу након свађе?

18. Уопштено гледано, колико
често мислите да се ствари између
Вас и партера одвијају добро?

19. Да ли се поверавате партнеру?

20. Да ли сте икада зажалили што
сте се венчали?

21. Колико се често Ваш партнер и
Ви свађате?

22. Колико често Ваш партнер или
Ви „идете на живце једно другом“?

Тврдње
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23. Да ли пољубите свог партнера? 4 3 2 1 0
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24. Да ли Ваш партнер и Ви
учествујете заједно у ванкућним и
необавезним активностима?

4 3 2 1 0

Колико често се наведени догађаји дешавају између Вашег партнера и Вас

Тврдње
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25. Имате стимулативан разговор 0 1 2 3 4 5

26. Смејете се заједно 0 1 2 3 4 5

27. Смирено дискутујете о нечему 0 1 2 3 4 5

28. Радите заједно на неком важном
задатку (пројекту) 0 1 2 3 4 5

Постоје неке ствари око којих се парови понекада слажу а понекад не. Обележите
у следећа два питања да ли су се испољиле разлике у мишљењу или проблеми
између партнера и Вас у протеклих пар недеља:

Тврдње ДА НЕ
29. Превише уморни за секс 0 1
30. Непоказивање љубави 0 1
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31. Бројеви на наредној линији означавају различите степене среће у Вашој вези.
      Средња вредност „срећан“ показује просечни ниво среће у већини бракова и веза.

Молимо Вас заокружите број који најбоље описује колико сте Ви, узевши у обзир
све, срећни у свом браку/вези:

0-----------------1-----------------2-----------------3---------------4---------------5---------------6
Изразито Прилично Помало Срећно Веома Екстремно Савршено

      несрећно несрећно не срећно срећно срећно

32. Молимо Вас заокружите број испред једне од тврдњи која најбоље описује како се Ви
осећате у погледу будућности Вашег брака/везе:

5 Силно желим да мој брак/веза успе, и учинићу апсолутно све што је у мојој моћи
да успе

4 Веома желим да мој брак успе, и учинићу готово све шта могу да успе

3 Веома желим да мој брак успе, и урадићу мој део посла да успе

2 Било би лепо да мој брак успе, али не могу учинити много више од онога што
тренутно чиним да успе.

1 Било би лепо да мој брак успе, али одбијам да учиним било шта више да би се он
одржао.

0 Мој брак никада неће бити успешан и не постоји ништа што ја могу да учиним да
би он наставио да траје.
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