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Стручни чланак

КАРАКТЕРИСТИКЕ ВАСПИТНОГ СТИЛА  
И ПРОМЕНЕ У МОДЕРНОЈ ПОРОДИЦИ

Ивана Д. Роксандић

  
Вас пит ни стил ро ди те ља је од по себ ног зна ча ја за ком пле тан пси хо фи-

зич ки и со ци о е мо ци о на лан раз вој де те та. Све сност, до след ност, стр пље ње, 
упор ност, си сте ма тич ност  су у осно ви при сту па пу ног  љу ба ви и раз у ме-
ва ња пре ма де те ту. Пред по ро ди цом де те та са оште ће ним слу хом се на ла зе 
сло же ни кон тек сти  ко ји се  пр вен стве но од но се на из бор вас пит них по сту-
па ка ко ји ће би ти ко ри сни и при клад ни за под сти ца ње це ло куп ног раз во ја 
де те та. Осим то га, по тре бе са вре ме ног, мо дер ног дру штва  ства ра ју си ту-
а ци ју по ро дич них од но са и вас пит не уло ге по ро ди це ко ји се ква ли та тив но 
ме ња ју, од тра ди ци о нал них ка мо дер ним.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: вас пит ни стил, по ро ди ца, глу ви и на глу ви

УВОД

Од пе ри о да пр во бит не људ ске за јед ни це, чо век је све ин тен зив ни је 
упо зна вао свет у ко ме жи ви. Од но си ко ји су се ус по ста вља ли ме ђу чла-
но ви ма јед не људ ске гру пе, вер ти кал ни или хо ри зон тал ни у за ви сно сти 
од уз раст чла но ва, до во ди ли су их у си ту а ци ју да јед ни ути чу на дру ге, 
да се спо ра зу ме ва ју ка ко би бо ље оба ви ли делт ност због ко је су сту пи ли 
у од ре ђен од нос, а ти ме и да је дан на дру го га пре не су и сво ја за па жа ња, 
ис ку ства, уме ња, вред но сти, ва ро ва ња. Упра во пре но ше ње раз ли чи тих 
ис ку ста ва са ста ри јих ге не ра ци ја на мла ђе прет ста вља су шти ну у сва-
ком про це су вас пи та ња. У скла ду  са дру штве но – еко ном ским раз во јем   

413



Ивана Д. Роксандић414

за јед ни це,  де ша ва ле су се и про ме не у струк ту ри по ро ди це,  про ме не  
у ње ној вас пит ној уло зи, од но сно у од но си ма из ме ђу са мих ро ди те ља, 
али и ро ди те ља и де це. По тре бе са вре ме ног, мо дер ног дру штва  ства ра ју 
си ту а ци ју по ро дич них од но са ко ји се ква ли та тив но ме ња ју, од тра ди ци-
о нал них ка мо дер ним. 

Ин тер ак ци ја ро ди тељ – де те као осно ва вас пит ног сти ла

Мо дер на по ро ди ца ме ња по ло жај де те та, та ко да де те по сте пе но 
гу би уло гу под ре ђе ног чла на. Де те је осо бе на лич ност ко ја пред ста вља 
вред ност по се би. Про цес по ро дич ног вас пи та ња де те та, вас пит ни стил 
ро ди те ља, од ве ли ког је зна ча ја за ње гов ком пле тан пси хо фи зич ки и 
со ци о е мо ци о на лан раз вој. Све сност, до след ност, стр пље ње, упор ност 
и си сте ма тич ност упот пу ни ће при ступ пун љу ба ви и раз у ме ва ња пре-
ма де те ту (Ви ло ти је вић, 2002). По ро ди це са глу вим и на глу вим де те том   
мо ра ју са вла да ва ти вр ло ком плек сне за дат ке ко ји про ис ти чу из спе ци-
фич них раз вој них по тре ба ове де це, а ко је су те же пре по зна тљи ве  за 
ро ди те ље (Ар сић, 2006, пре ма: Јо ва но вић, 1995).

Ва жно је да од нос пре ма де те ту не гу је тен ден ци ју ра зум ног ко ри-
шће ња вас пит них по сту па ка ро ди те ља, као и тен ден ци ју уз др жа ва ња од 
им пул сив но сти. Код ро ди те ља ко ја има ју глу ву или на глу ву де цу  ја вља 
се не си гур ност ка да је у пи та њу при ме на од ре ђе них вас пит них по сту-
па ка. То не зна чи да ро ди тељ тре ба да за не ма ри емо ци је пре ма сво ме 
де те ту, не тре ба ни да ап сти ни ра од  али и пре на гла ше ност у њи хо вој 
ма ни фе ста ци ји при ли ком сва ког кон так та са де те том,  пред ста вља из-
ве сно на ру ша ва ње ко му ни ка ци је на ре ла ци ји ро ди тељ – де те. Све сност 
у од но су пре ма де те ту прет по ста вља да ро ди тељ по зна је сна гу сво је по-
зи ци је и уло ге у вас пи та њу по себ но на ра ном уз ра сту, да по зна је сво је 
мо гућ но сти и мо гућ но сти де те та у усме ра ва њу ње го вог раз во ја, као и 
мо гућ ност са мо кон тро ле у ре ли за ци ји вас пит них ме ра. По треб но је да 
се ро ди тељ стал но ин фор ми ше и учи о ефек ти ма вас пит ног де ло ва ња, 
али и да пре и спи ту је сво је по ступ ке и да их не пре кид но уса вр ша ва пу-
тем пра ће ња де чи јег од го во ра, од но сно фид бе ка у ко му ни ка ци ји (Ко-
те ва – Мој сов ска, 2006). По ред све сно сти, ко му ни ка ци ју, од но сно при-
ме ну свих зна ња ро ди те ља мо ра ка рак те ри са ти од го вор ност у при ме ни 
истих, од но сно бла го вре ме ност и це ло ви тост. Исто та ко, уса гла ше ност, 
од но сно јед нак при ступ истим или слич ним де чи јим по ступ ци ма, вр ло 
је ва жан, као што и  сва ка не у са гла ше ност ро ди тељ ских по сту па ка мо же 
би ти да ле ко штет ни ја од чи сте при ме не би ло ко јег уза јам но уса гла ше-
ног вас пит ног сти ла. При ла го ђе ност лич них по сту па ка по ступ ци ма ко ји 
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се тра же од де те та је сте до след ност у од но су ро ди тељ де те. У су прот ном, 
уко ли ко је ро ди тељ не до сле дан, он у про це су вас пи та ња не ће мо ћи да 
ис ко ри сти јед но од нај моћ ни јих по ро дич них сред ста ва, а то је при мер 
ро ди те ља. Ро ди тељ  мо ра буд но пра ти ти и сле ди ти ње го ве  раз вој не ка-
рак те ри сти ке де те та во де ћи ра чу на да се оно увек на ла зи у зо ни на ред-
ног раз во ја. Уче ње је је ди но мо гу ће уко ли ко су са др жа ји ко ји се уче и 
на чин на ко ји се де те по у ча ва у зо ни ње го вог на ред ног раз во ја. Ис под 
то га, у зо ни ак ту ел ног раз во ја, де те већ зна оно што се учи па не ма ни-
ка квог на прет ка. Из над то га, у зо ни бу ду ћег раз во ја је су са др жа ји ко ји 
се пре те шки, не са вла ди ви за де те и опет не ма уче ња. У зо ни на ред ног 
раз во ја јед ног де те та, у аси ме трич ној ин тер ак ци ји са од ра слим или дру-
гим де те том (ко је је на ви шем ступ њу ког ни тив не зре ло сти) де те мо же 
ре ши ти за да так ко је са мо не мо же на свом ак ту ел ном ни воу раз во ја. У 
скла ду са прет ход ним, ро ди тељ мо ра да ши ри ди ја па зон вас пит них по-
сту па ка у по зи тив ном сме ру, ускла ђу ју ћи и на до ве зу ју ћи их на ре зул-
та те ко је је де те оства ри ло у прет ход ној фа зи. По ред то га, по треб но је 
да ро ди тељ по се ду је од ре ђе на  пе да го шко- пси хо ло шка зна ња о раз во ју 
и ин ди ви ду ал ним осо бе но сти ма свог де те та. По треб но је да по сте пе но 
уво ди по хва лу, по др шку, спре ча ва ње, хра бре ње, за тим да уво ди на гра-
ду, а ка сни је са ве то ва ње, да про ши ру је раз го во ре и слич но. Це ло ку пан 
од нос ро ди тељ - де те са по себ ним по тре ба ма, као про цес ко ји ка рак те-
ри ше вас пит ни стил, од ре ђен је спе ци фич ним осо бе но сти ма, мо гућ но-
сти ма и по тре ба ма де те та. За по зи ти ван ути цај на це ло ку пан пси хич ки, 
емо ци о нал ни и со ци јал ни раз вој де те та са по себ ним по треб ма нео п ход-
но је пот пу но при хва та ње али не и пре те ра на за шти та де те та, раз ви ја ње 
свих по тен ци ја ла код де те та и на сто ја ње да се из бег ну сви по ре ме ћа ји 
лич но сти и по на ша ња (Ар сић, 2006).

У ре а ли за ци ји ко му ни ка ци је у по ро ди ци, а по себ но у од но су ро ди те-
ља пре ма де те ту, ве о ма зна чај ну уло гу игра дво смер ност у ко му ни ка ци ји 
и ак тив на уло га де те та у њој. При то ме  ро ди тељ мо ра би ти до бар слу ша-
оц, јер осно ву за пра ће ње вас пит них ефе ка та, омо гу ћа ва њи хов фид бек. 
Ва жно је да се де те, са свим сви јим осо бе но сти ма и спе ци фиц но сти ма, 
са сво јим по тре ба ма и ре ал ним мо гућ но сти ма, тре ти ра као су бјект. Пред 
ро ди те ље то по ста вља из ве сне зах те ве, пре све га  по зна ва ње ка рак те ри-
сти ка де те та и од ре ђе ни  сте пен ин вен тив но сти. Пред по ро ди цом де те та 
са оште ће ним слу хом се на ла зе сло же ни кон тек сти, ко ји се  пр вен ствен по 
од но се на из бор вас пит них по сту па ка ко ји ће би ти ко ри сни и при клад ни 
за под сти ца ње це ло куп ног раз во ја де те та (Јо ва но вић, 1995).

На осно ву прет ход но ре че ног, на ме ће се за кљу чак да од нос ро ди-
тељ - де те ни је обич на ко му ни ка ци ја већ ин тер ак ци ја, и да је про дич на 
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ди на ми ка раз вој ни про цес у ко ме се по ред де те та обо га ћу је и ро ди тељ 
(Ста ној ло вић, 1992). Вас пи та ва ју ћи де те кроз соп стве не по ступ ке ро ди-
тељ упо зна је са мог се бе, сво је мо гућ но сти као ро ди те ља. На тај на чин 
ро ди тељ се, са гле да ва ју ћи сво је гре шке и ефек те у ко му ни ка ци ји са де-
те том , све сно или не све сно  ме ња и раз ви ја.

Де те мо ра има ти трет ман по себ не ин ди ви дуе са сво јим  ин те гри-
те том и по тре ба ма. Упра во ова ка рак те ри сти ка раз ли ку је ин сти ту ци о-
нал но вас пи та ње од по ро дич ног и чи ни по ро ди цу по себ ном у по гле ду 
вас пит ног ути ца ја на де те (Ви ло ти је вић, 2002). Ова кав од нос у по ро ди ци 
се раз ви ја у скла ду са ка рак те ри сти ка ма по ро дич ног жи во та и ди на ми ке 
и у скла ду са спе ци фич ном струк ту ром по ро ди це. По зи тив на емо тив но 
обо је на кли ма у по ро ди ци, спон та ност у сва ко днев ним ак тив но сти ма, 
до при но си у ве ли кој ме ри по зи тив ним вас пит ним ефек ти ма. Са му ин-
ди ви ду а ли за ци ју у од но су  ро ди тељ гра ди у скла ду де те то вим жи вот ним 
по тре ба ма, со ци јал ним, ког ни тив но- ин те лек ту ал ним, емо ци о нал ним. 
Вр ло је ва жна чи ње ни ца да је по ро ди ца ин сти ту ци ја са по себ ном ка рак-
те ри сти ком да омо гу ћи ре а ли за ци ју за до во ље ња ових по тре ба у це ли-
ни. Ак тив ност, ан га жо ва ност, при сут ност ро ди те ља у емо ци о нал ном и 
мен тал ном сми слу осно ва су вас пит ног сти ла сва ког ро ди те ља (Ко те ва 
- Мој сов ска, 2006).

Про ме не у мо дер ној по ро ди ци

На зна чај вас пи та ња у ра ном де тињ ству за раз вој де те та ука за ла су 
но ва са зна ња из обла сти пе да го ги је, пси хо ло ги је, ме ди ци не и дру гих на-
у ка и ути ца ла на по ја ву све сти  о ва жно сти ува жа ва ња ње го ве лич но-
сти и по тре ба. О са мој про ме ни вас пит не уло ге по ро ди це го во ри ве ли ки 
број пе да го шких ис тра жи ва ња, а ре зул та ти су  по ка за ли  да се од но си и 
вред но сти при сут ни у по ро дич ном вас пи та њу де це ква ли та тив но ме ња ју 
од тра ди ци о нал них ка мо дер ним (Лу ко вић, 2004). По ред то га мо дер ни 
дру штве ни по кре ти ис ти чу јед на кост ме ђу по ло вим и све ви ше се го во ри 
о по тре би да се не пра ви раз ли ка у вас пит ним по ступ ци ма пре ма де ча-
ци ма и де вој чи ца ма. С об зи ром да обра зо ва ње по ста је јед на од нај ви ших 
вред но сти у вред но сном си сте му мо дер ног дру штва, де цу је по треб но 
при пре ма ти за бу дућ ност, пре но се ћи им мак си мал ну ко ли чи ну зна ња.

Ме ђу пра те ћим обе леж ји ма про ме на са вре ме не по ро ди це и вас-
пит ног сти ла ро ди те ља је  из ме на си сте ма вред но сти. Под по ро дич ним 
вред но сти ма се под ра зу ме ва ју оне ко је се од но се на по же љан тип по ро-
дич не ор га ни за ци је и по ро дич них од но са и на вред но сти  ко је ука зу ју на 
по жељ ни тип лич но сти (Го лу бо вић, 1981). Исто та ко, си стем по ро дич-
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них вред но сти мо же да се схва ти и као од нос пре ма ка ри је ри, по ли ти ци, 
нов цу, сек су, из бо ру за ни ма ња, бра ку, по ро дич ним ци ље ви ма, прин ци-
пи ма и ме то да ма вас пи та ња. Под тра ди ци о нал ним од но си ма и вред но-
сти ма се под ра зу ме ва ју од но си и вред но сти ка рак те ри стич ни за  па три-
јар хал ну по ро ди цу и у том кон тек сту од нос ста ри ји – мла ђи  пред ста вља 
од нос над ре ђе ног и под ре ђе ног, а по ло жај му шкар ца је при ви ле го ван у 
од но су на по ло жај же не. У мо дре ној по ро ди ци при сут на је тен ден ци ја 
ка из јед на ча ва њу уло га и по ло жа ја по ло ва и ге не ра ци ја. Ње ну основ ну 
вред ност те жња за со ци јал но – емо ци о нал ном и еко ном ском  си гур но-
шћу, од но сно ори јен та ци ја на дру штве но на пре до ва ње, не го ва ње по ро-
дич ног угле да и одр жа ва ње то пли не по ро дич ног до ма, раз во ју де те то вих 
спо соб но сти и ње го ва при пре ма за со ци јал ни жи вот (Ми лић,2001).

Раз ли чи ти су ста во ви ауто ра у од но су на про ме не у си сте му вред-
но сти са вре ме не по ро ди це, од ста во ва да је да на шњи брак на ни жим 
мо рал ним осно ва ма од па три јар хал ног, да сла бе емо ци о нал не ве зе, до 
ве ли ча ња но вих вред но сти по пут равнопрaвности у брак, љу ба ви, по-
што ва ња.

По ред про ме не ко је до жи вља ва са вре ме на по ро ди ца ко је иду ис-
кљу чи во и прав цу кон сти ту и са ња де мо крат ске, ху ма не по ро ди це, у не-
ким слу ча је ви ма се за др жа ва ју па три јар хал ни  од но си ко ји се по себ но 
ис по ља ва ју из ме ђу ро ди те ља и де це. На ве де не тен ден ци је за др жа ва ња 
ауто ри тар них по ро дич них од но са при сут не су у град ским сре ди на ма. 
Њи хов по јав ни об лик су на сто ја ња ро ди те ља да ма те ри јал но обез бе де 
де цу, удо во ља ва ње сва кој же љи де те та, хи ру и не про ми шље но сти. Ти ме 
се то пао, емо ци о нал ни од нос ро ди те ља и де це по ти ску је или са свим гу-
би. Ме ђу тим, ори јен та ци ја ро ди те ља на ма те ри јал не вред но сти  у од но-
си ма углав ном је сти хиј ска и не све сна, јер ро ди те љи та ко по сту па ју за то 
што ми сле да је то нај бо ље за њи хо ву де цу.

Као про ме на и исто вре ме но оп шта и за јед нич ка ка рак те ри сти ка 
вас пит ног сти ла у по ро ди ца ма свих дру штве них сло је ва и гру па, нај у-
оч љи ви ја је и нај при сут ни ја  ори јен та ци ја пре ма де ци. Ин ди ка то ри ове 
про ме не  су бри га за бу дућ ност де це као основ ни про блем по ро ди це из-
ра жен ка ко у по ро ди ца ма ви шег, та ко и по ро ди ца ма ни жег со цио- еко-
ном ског ста ту са и кул тур ног стан дар да, за тим ви сок сте пен аспи ра ци је 
за за бу ду ћи по зив де це (же ља да их де ца по сте пе ну обра зо ва ња пре ва-
зи ђу) и схва та ње и ис ти ца ње пр вен ства у за до во ља ва њу по тре ба и ин те-
ре са де це под јед на ко и  у по гле ду ис хра не,оде ва ња и шко ло ва ња. Вр ло 
че сто у не мо гућ но сти да оства ре те ци ље ве у раз во ју це ло ви те лич но сти 
де те та, ро ди те љи при бе га ва ју не кој вр сти по ло вич них ре ше ња, та ко да 
је ори јен та ци ја пре ма де ци мно го из ра зи ти ја у ма те ри јал ном, не го у пе-
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да го шком и пси хо ло шком сми слу. На овај на чин, са вре ме на по о ро ди-
ца уме сто стбил ног ослон ца мо же по ста ти сре ди на за раз ви ја ње и под-
сти ца ње не за ја жљи вих апе ти те и не ре ал них  аспи ра ци ја, и што до но си 
су прот не ефек те и ства ра дис про пор ци је из ме ђу ве ли ких и не ре ал них 
же ља и не мо гућ но сти њи хо вог стал ног за до во ље ња и оства ри ва ња, што 
да ље им пли ци ра не за до вољ ство по ро ди цом и дру штвом.

Тен ден ци ја да се има ма ло де це - је дин че, ја вља се ме ђу про ме на ма 
са вре ме не по ро ди це, а оправ да ва се бри гом за де те и же љом за обез бе-
ђи ва ње ње го ве бо ље бу дућ но сти. У та квим окол но сти ма, де те се за и ста 
ли ша ва из у зет но зна чај не прет по став ке за ње гов це ло вит, по себ но со-
ци јал ни и емо ци о нал ни раз вој, о че му ро ди те љи че сто и не раз ми шља-
ју. Ро ди те љи, пре о ку пи ра ни со бом и соп стве ним стан дар дом вр ло че сто 
ни су у ста њу да се би ло че га од рек ну ра ди укуп ног раз во ја лич но сти 
де те та (Ста ној ло вић, 1992).

У ли те ра ту ри  се на во ди да је про ме не у финк ци ја ма мо дер не по-
ро ди це мо гу ће од ре ди ти је ди но уко ли ко се оне по сма тра ју у скло пу оп-
штих про ти ву реч них то ко ва у дру штву, ко ји за пра во  об ли ку ју по ро ди цу 
(Лу ко вић, 2004).. Ме ђу тим, про ме не у по ро дич ним од но си ма, спо ри је 
су од про ме на у дру штве ним од но си ма и нај у оч љи ви је су у еко ном ској 
и ре про дук тив ној функ ци ји по ро ди це, а ка рак те ри шу их ве ћа са мо стал-
ност де це и сма ње ње ути ца ја по ро ди це  у фор ми ра њу лич но сти.

ЗА КЉУ ЧАК

Ме ђу чи ни о ци ма ко ји ути чу на про ме не  ко је се де ша ва ју у про ди-
ци  и ко ји не рет ко усло вља ва ју  оства ри ва ње вас пит не функ ци је у по-
ро ди ци ука зу је се на ди на мич не, дру штве но – еко ном ске, со ци јал не и 
кул тур не про ме не ко је ро ди те љи че сто ни су у ста њу да схва те и да им се 
при ла го ђа ва ју. Због то га до ла зи до су ко ба ра ни је усво је ног са си сте мом 
вред но сти у но вој сре ди ни, а ти ме и до кон фликт не си ту а ци је у у од но-
си ма са де цом ко ја бр же и лак ше при хва та ју но ве вред но сти и лак ше се 
при ла го ђа ва ју про ме на ма, што је по зна то као су коб ге не ра ци ја. Чи ни оц 
сла бље ња функ ци је по ро ди це је сте и сма њи ва ње усло ва за уза јам ну пар-
ти ци па ци ју чла но ва по ро ди це, с јед но је стра не и са дру ге чи ње ни ца да је 
по ро ди ца ме сто у ко ме је због од сут но сти ро ди те ља све ма ње за јед нич-
ког жи во та ро ди те ља и де це, што осу је ћу је и вер ти кал ну и хо ри зон тал ну 
ко му ни ка ци ју у по ро ди ци.

Ка квом ће ти пу од но са и вред но сти ро ди тељ да ва ти пред ност у вас пи-
та њу де це од ре ђу је у ве ли кој ме ри и ни во обра зо ва ња и сте пен ур ба но сти 
сре ди не у ко јој је ро ди тељ од ра стао, у сми слу да ве ћи мо дер ни зам по ка зу-
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ју ро ди те љи ви шег обра зов ног ни воа, од но сно они ко ји су од ра сли у град-
ској сре ди ни (Ло зо вић и сар., 1992). По ро ди ца у ко јој су ро ди те љи обра зо-
ва ни ји се лак ше при ла го ђа ва про ме на ма Што су ро ди те љи обра зо ва ни ји, 
осе тљи ви ји су за по тре бе чла но ва по ро ди це, ма ње су скло ни ауто ри тар-
ном сти лу у вас пи та њу де це, а по ро ди ца је при ла го дљи ви ја про ме на ма 

Про це си за ме не тра ди ци о нал них од но са и вред но сти мо дер ним се 
већ  ду жи вре мен ски пе рид од ра жа ва ју  на на шу вас пит ну ствар ност. Ме-
ђу тим сва кре та ња њи ма  иза зва на не од ви ја ју ујед на че ним тем пом  у раз-
ли чи тим дру штве ним окру же њи ма, по ро ди ца ма раз ли чи тог ни воа обра-
зо ва ња. Оно што се мо же оце ни ти ка тра ди ци о нал но ни је исто вре ме но и 
ма ње вред но од са вре ме ног и мо дер ног, на про тив оно пред ста вља осно ву 
за да љу над град њу. Ва жно је ис та ћи да је ро ди тељ ство зна ча јан сег мент у 
вас пи та њу де це. Ши рим обра зо ва њем, пе да го шком еду ка ци јом и пе да го-
шком кул ту ром ро ди те љи мо гу до би ти до вољ ну ши ри ну што омо гу ћа ва  и 
из бор из ме ђу ви ше ал тер на ти ва, а по себ но ефи ка сно спро во ђе ње основ-
них  прин ци па ка да је у пи та њу вас пи та ње де це и раз вој њи хо ве лич но сти.
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CHARACTERISTICS OF THE PARENTAL STYLE 
AND CHANGES IN MODERN FAMILY

IVANA D. ROKSANDIĆ

SUMMARY

Parental  style is of particular importance for a complete physical 
and mental development of the child and socioemocionalan. Awareness, 
consistency, patience, perseverance, systematic approaches are basically full 
of love and understanding to the child. To the family of a child with hearing 
loss are complex contexts that is primarly related to the choice of corrective 
actions that will be useful and appropriate for promoting the overall 
development of the child. In addition, the needs of contemporary, modern 
society creates a situation of family relationships and the educational role 
of families that are qualitatively change from traditional to modern.

KEY WORDS: Educational style, Families, Hearing impairment, 
Deafness


