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ДРУШТВЕНЕКРИЗЕ1)

Резиме
Циљ овог ис тра жи ва ња био је да утвр ди мо са ко јим се про-

бле ми ма су о ча ва ју мла ди у Ср би ји и ка ко про це њу ју њи хо ву те жи-
ну, као и да ли по сто је раз ли ке у за ви сно сти од по ла, уз ра ста, ти па 
шко ле и де ла Ср би је у ко ме мла ди жи ве. За ни ма ло нас је и да ли су 
про бле ми, ти пич ни за адо ле сцент ни уз раст и гло бал не дру штве не 
про ме не, по ја ча ни од ра ста њем у усло ви ма ду бо ке еко ном ске кри зе 
и тран зи ци је. Ис тра жи ва ње је оба вље но 2007. го ди не, на узор ку 
од 2419 мла дих, стра ти фи ко ва ном по ре ги о ну (Бе о град, Се вер на, 
Цен трал на и Ју жна Ср би ја), уз ра сту (од пр вог до че твр тог раз ре да 
сред ње шко ле) и ти пу шко ле (гим на зи је и сред ње струч не шко ле). 
Ко ри шћен је упит ник кон стру и сан за по тре бе овог ис тра жи ва ња. 
Ре зул та ти по ка зу ју да ве ћи ну ис пи ти ва них про бле ма мла ди не до-
жи вља ва ју као ве ли ке или по себ но угро жа ва ју ће. Три про бле ма 
нај ви ше бри ну мла де, у сми слу да их ви ше од тре ћи не до жи вља ва 
као ве ће или ве ли ке про бле ме: ма ло за ни мљи вих ме ста за из ла ске 
(46%), не до ста так сло бод ног вре ме на (41%) и до са да (35%). Из не-
на ђу ју ће ма ли број мла дих има озбиљ ни јих про бле ма у од но су са 
ро ди те љи ма (22%) и вр шња ци ма (14%). Де вој ке и ста ри ји сред њо-
школ ци до след но про це њу ју ско ро све раз ма тра не про бле ме као 
те же. Ге не рал ни за кљу чак је да до би је на сли ка ни је оне спо ко ја ва-
ју ћа, че му ве ро ват но нај ви ше до при но се ле по та, енер ги ја и оп ти-
ми зам са ме мла до сти, као жи вот ног до ба.
1) Овај чланак је резултат рада на пројекту „Психолошки проблеми у контексту 

друштвених промена“ (бр. 149018) Министарства науке Републике Србије.
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Кључ не ре чи: мла ди, дру штве на кри за, сло бод но вре ме мла дих, по ро ди-
ца, вр шња ци

Као пе ри од тран зи ци је из ме ђу де тињ ства и од ра слог до ба, 
мла дост се сма тра осе тљи вим жи вот ним пе ри о дом у сва ком дру-
штву и у го то во свим кул тур но-исто риј ским усло ви ма. Мла де осо-
бе су о ча ва ју се са ни зом раз вој них за да та ка, као што су ис тра жи ва-
ње и из град ња иден ти те та, оства ри ва ње не за ви сно сти од ро ди те ља 
уз очу ва ње по ве за но сти са њи ма, укла па ње у гру пу вр шња ка, за-
вр ша ва ње шко ло ва ња и до но ше ње од лу ке о бу ду ћем за ни ма њу.2) 
Про бле ми и по ја ча ни кон флик ти, уну тра шњи и со ци јал ни, че сто се 
ви де као са став ни део мла до сти.3)

Раз вој мла дих се, на рав но, не мо же по сма тра ти из ван исто-
риј ског, кул тур ног, еко ном ског и по ли тич ког кон тек ста, ко ји бит но 
од ре ђу је не са мо со ци јал не усло ве, ре сур се и при ли ке за раз вој, 
већ и при ро ду со ци јал них од но са у раз ли чи тим гру па ма ко ји ма 
при па да ју мла ди, као и ба зич не еле мен те у њи хо вом раз ви ја ју-
ћем со ци јал ном и лич ном иден ти те ту. Ме ђу тим, ка ко на гла ша ва ју 
Бра ун и Лар сон (Brown i Lar son), ауто ри ути цај них кро скул тур них 
сту ди ја о мла ди ма, тран зи ци ја из де тињ ства у од ра сло до ба има и 
не ке оп ште ка рак те ри сти ке, за јед нич ке за мла де у раз ли чи тим де-
ло ви ма све та и раз ли чи тим со ци о кул тур ним кон тек сти ма. Спо ља 
гле да но, сти че се ути сак да мла ди љу ди ши ром све та „де ле исте 
раз вој не иза зо ве, ин те ре со ва ња и бри ге, (...) но се исту вр сту оде-
ће, има ју слич не фри зу ре, слу ша ју исту му зи ку и ко ри сте сли чан 
жар гон у из ра жа ва њу”, због че га се и го во ри о по ја ви „гло бал не 
кул ту ре мла дих”.4)Не спо ре ћи спе ци фич не од ли ке мла до сти, ко је 
про из и ла зе из осо бе но сти да тог со ци о кул тур ног кон тек ста, ве ћи на 
ауто ра скло на је да го во ри и о не ким за јед нич ким ис ку стви ма и 
оп штим ка рак те ри сти ка ма мла дих, као и о слич ним про бле ми ма 
и раз вој ним иза зо ви ма ко је пред њих по ста вља од ра ста ње у са да-
шњем вре ме ну. 
2) Coleman, J., “Adolescence in a changing world“, in S. Jackson, H. Rodriguez-Tome (eds.) 

Adolescenceanditssocialworlds, Lawrence Erlbaum, Hillsdale, NJ, 1993. 

3) Arnett, J. „Adolescent storm and stress, reconsidered“, AmericanPsychologist, 1999, 5, str. 
317-326. 

4) Brown, B., Larson, R.,“The kaleidoscope of adolescence: Experiences of the world’s youth at 
the beginning of the 21st Century“, in B. Brown, R. Larson, T. Sraswathi (eds.): Theworlds
youth:AdolescenceineightregionsoftheGlobe, Cambridge University Press, Cambridge, 
2004, str. 1.
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ДАЛИЈЕДАНАСТЕЖЕБИТИМЛАД:
ПЕСИМИЗАМИСТРАЖИВАЧАНАСПРАМ

ОПТИМИЗМАМЛАДИХ

Ауто ри ко ји се ба ве мла ди ма че сто на гла ша ва ју да је, у ско-
ро свим де ло ви ма све та, про цес тран зи ци је ка од ра слом до бу по-
стао сло же ни ји и те жи не го ра ни је. Пре власт нео ли бе рал не еко но-
ми је и пра те ће дру штве не про ме не ра ди кал но су тран сфор ми са ле 
ис ку ства мла дих на пра гу од ра слог до ба. Мла ди, али и њи хо ви ро-
ди те љи, су о ча ва ју се са по ве ћа ним еко ном ским, со ци јал ним и пси-
хо ло шким при ти сци ма и „ве ћим сте пе ном не си гур но сти не го у би-
ло ком прет ход ном пе ри о ду“.5) Про ду жа ва ње пе ри о да шко ло ва ња, 
те шко ће ве за не за за по шља ва ње и од ла га ње еко ном ске не за ви сно-
сти од ро ди те ља, успо ра ва ју и оте жа ва ју тран зи ци ју ка од ра слом 
до бу, по ја ча ва ју ћи осе ћа ње не си гур но сти ко је при род но пра ти ове 
тран зи тор не про це се. 6) 

С дру ге стра не, про ме не у обра сцу по ро дич ног жи во та (по-
ве ћа на сто па раз во да, од ра ста ње са мо са јед ним ро ди те љем, вре-
мен ска и пси хо ло шка оп те ре ће ност ро ди те ља по слом, итд.) де лу-
ју у су прот ном сме ру, зах те ва ју ћи од мла дих убр за но са зре ва ње и 
раз вој ка па ци те та са са мо стал но но ше ње са иза зо ви ма од ра ста ња 
у „ри зич ном дру штву“.7) Де ста би ли за ци ја по ро дич ног жи во та и 
ли бе рал ни ји од но си из ме ђу де це и ро ди те ља во де сма њи ва њу со-
ци јал не кон тро ле над мла ди ма, по ве ћа ва ју ћи ри зик од не га тив ног 
ути ца ја вр шња ка и укљу чи ва ња у про бле ма тич на по на ша ња. 

Ре ал но је оче ки ва ти да су те шко ће и про бле ми ко је ауто-
ри пре по зна ју на гло бал ном пла ну до дат но за о штре ни у усло ви-
ма про лон ги ра не еко ном ске и дру штве не кри зе, у ко ји ма од ра ста ју 
мла ди у Ср би ји. Кри тич ки ори јен ти са ни ана ли ти ча ри ак ту ел них 
дру штве них при ли ка на гла ша ва ју да по сто је „гло бал ни и ре ги о-
нал ни де ба лан си у до ступ но сти и си гур но сти стал ног пла ће ног 
за по сле ња”и да сма ње не мо гућ но сти за си гу ран пла ће ни по сао 
по ве ћа ва ју „осе ћа ње фру стра ци је, не а де кват но сти и гу бит ни штва 
ме ђу мла ди ма у мно гим зе мља ма Тре ћег све та“.8) 
5) Jeffrey, C., Mcdowell, L., “Youth in a comparative perspective: Global change, local lives”, 

Youth&Society, 2004, 36-2, str. 131.

6) Hammer, T., “Social parameters in adolescent development: Challenges to psychological re-
search”, in E. Skoe, A. Lippe von der, (eds.): PersonalityDevelopment inAdolescence:A
crossnationalandlifespanperspective,Routledge, London, 2005.

7)  Beck, U., Risksociety:Towardsanewmodernity, Sage, London, 1992.

8)  Jeffrey, C., Mcdowell, nav. delo, str. 137-138. 
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Про ме не тра ди ци о нал ног обра сца по ро дич ног жи во та, ка ко 
по ка зу ју ис тра жи ва ња, та ко ђе за ви се од ет нич ког и кул тур ног по-
ре кла мла дих, а по го то во од кул тур но по сре до ва не ори јен та ци је 
пре ма ин ди ви ду а ли зму и ко лек ти ви зму.9) Мо гло би се сто га ре ћи 
да по сле ди це уру ша ва ња тра ди ци о нал них си сте ма со ци јал не по-
др шке и кон тро ле (пре све га у по ро ди ци и шко ли), по себ но по га ђа-
ју мла де у на шој кул ту ри, ко ју још увек ка рак те ри шу ко лек ти ви зам 
и вред но ва ње по ве за но сти на су прот за пад не ори јен та ци је ка ин ди-
ви ду а ли зму.

Иако ве ли ки број ауто ра сма тра да су се по след њих де це ни-
ја у ско ро свим де ло ви ма све та про бле ми мла дих ин тен зи ви ра ли, 
као по сле ди ца ак ту ел них дру штве них, по ли тич ких и еко ном ских 
про ме на, пер цеп ци ја са мих мла дих ни је мрач на ни ти пе си ми стич-
на. Је дан од нај за ни мљи ви јих на ла за кро скул тур них сту ди ја о мла-
ди ма, ка жу Бра ун и Лар сон, је сте при лич на са гла сност у ве зи то-
га да мла ди по ка зу ју ве ли ки оп ти ми зам у ве зи бу дућ но сти, као и 
ви шеобра зов не и про фе си о нал не аспи ра ци је. “Без об зи ра на то 
да ли ра сту у ре ла тив но ста бил ним или ра пид но ме ња ју ћим дру-
штви ма, да ли су еко ном ске при ли ке обе ћа ва ју ће или су мор не, да 
ли је обра зов ни про грам и про грам со ци јал не за шти те аде ква тан 
или пун огра ни че ња, ве ћи на мла дих љу ди гле да на бу дућ ност са 
по зи тив ним оче ки ва њи ма и на дом”.10) На рав но, по сто је раз ли ке у 
за ви сно сти од жи вот них усло ва и со ци јал них при ли ка, али чак и 
мла ди из еко ном ски де при ви ле го ва них сре ди на и сло је ва, има ју 
оп ти ми сти чан по глед на бу дућ ност че сто ви де по сто је ће те шко ће 
као при вре ме не.

Оп ти ми зам мла дих до во ди се у ве зу са објек тив ним по бољ-
ша њем усло ва жи во та у сфе ри здра вља, ис хра не, не ге, али и на пла-
ну обра зов них и кул тур них по тре ба, као и по тре ба сло бод ног вре-
ме на. Про лон ги ра ни пе ри од шко ло ва ња и од ла га ње ула ска у свет 
од ра слих пред ста вља ју „ин фан ти ли зи ра ју ће аспек те дру штве них 
про ме на“; „про ду же на мла дост“ под ра зу ме ва да ро ди те љи ду же 
бри ну о мла ди ма, вр ше ћи уло гу сво је вр сне „там пон зо не“ у од но су 
на по ја ча не при ти ске дру штве не ре ал но сти. За мла де из сред њих и 
ви ших со ци о е ко ном ских сло је ва, по го то во у раз ви је ни јим зе мља-
ма, то под ра зу ме ва мно ге при ви ле ги је жи вот ног стан дар да ко ји су 
до сти гли њи хо ви ро ди те љи. По сле ди це то га су и ја ча ње хе до ни-
9) Grotevant, H., Cooper C., “Individuality and connectedness in adolescent development: Re-

view and prospects for research on identity, relationships, and context”, in E. Skoe, & A. 
Lippe von der, (eds.): PersonalityDevelopmentinAdolescence:Acrossnationalandlifespan
perspective,Routledge, London, 2005.

10) Brown, B., Larson R., nav. delo, str. 17.
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стич ке ори јен та ци је и его цен три зма код мла дих, јер се про ду жа ва 
„лук суз” ста вља ња њи хо вих по тре ба на пр во ме сто.11) 

Мла ди су да нас при лич но оку пи ра ни ма те ри јал ним пи та њи-
ма, има ју ве ли ке аспи ра ци је и на да ју се да ће на пла ну имо ви не 
по сти ћи ви ше не го њи хо ви ро ди те љи. Та оче ки ва ња за сно ва на су 
на жи вот ном сти лу ко ји су им омо гу ћи ли ро ди те љи, а по др жа на 
су до ми на ци јом ма те ри ја ли стич ког и по тро шач ког кул тур ног обра-
сца. С об зи ром на еко ном ску и де мо граф ску ре ал ност, ауто ри су 
скло ни да оп ти ми зам мла дих про гла се нео прав да ним. Они прог но-
зи ра ју да ве ћи ну мла дих, а по го то во мла де из еко ном ски угро же-
них сло је ва и дру шта ва, че ка ју „отре жњу ју ће бу ђе ње”, су о ча ва ње 
са не ре а ли зо ва ним ам би ци ја ма и раз о ча ра ва ју ћим рас ко ра ком из-
ме ђу „има ги нар не бу дућ но сти и ствар ног жи во та”.12)

ЦИЉЕВИИМЕТОДИСТРАЖИВАЊА

Ме ђу ауто ри ма ко ји се ба ве мла ди ма, као што смо ви де ли, 
пре о вла да ва уве ре ње да су опи са не дру штве не про ме не тран сфор-
ми са ле ис ку ства мла дих у сме ру успо ра ва ња и оте жа ва ња тран зи-
ци је ка све ту од ра слих. Ка да је реч о мла ди ма у Ср би ји, ге не рал-
но оче ки ва ње је да су те шко ће и про бле ми ко је ауто ри пре по зна ју 
на гло бал ном пла ну до дат но за о штре ни од ра ста њем у усло ви ма 
про лон ги ра не еко ном ске и дру штве не кри зе. На жа лост, у на шој 
сре ди ни ни је ура ђе на ни јед на сту ди ја ко ја се си сте мат ски ба ви те-
сти ра њем ове ге не рал не хи по те зе, ни ти су мла ди из Ср би је би ли 
укљу че ни у кро скул тур не сту ди је о од ра ста њу у раз ли чи тим со ци-
о кул тур ним кон тек ста. На ше ис тра жи ва ње је сто га ви ше екс пло ра-
тив ногка рак те ра, усме ре но ка сти ца њу оп ште сли ке о со ци оп си хо-
ло шким про бле ми ма мла дих у Ср би ји. Пр ви циљ је сте да утвр ди мо 
са ко јим се про бле ми ма мла ди су о ча ва ју на пра гу од ра слог до ба и 
ка ко про це њу ју њи хо ву те жи ну. 

У ве зи са овим ци љем, за ни ма нас и то у ко јој ме ри пер цеп-
ци ја про бле ма код на ших мла дих од го ва ра сли ци ко ја је до би је-
на ис пи ти ва њем мла дих у све ту. Мно ге сту ди је по ка зу ју да мла де 
оку пи ра и бри не ве ли ки број раз ли чи тих про бле ма, од то га шта 
ће обу ћи за „из ла зак” до гло бал ног за га ђе ња и ну кле ар ног ра та. 
На ла зи ни су са свим кон зи стент ни по пи та њу то га шта су нај че-
11) Hendry, L., Shucksmith J., Love, J., Glendinning, A., Youngpeople’sleisureandlifestyles, 

Routledge, London, 1996.

12) Wildermuth, N., Dalsgaard, A.L., “Imagined futures, present lives: youth, media and moder-
nity“, Young,2006, 14-1, str. 9-31.
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шћи и нај ва жни ји про бле ми мла дих, али су у јед ном бро ју сту ди ја 
фак тор ском ана ли зом из дво је не сле де ће про блем ске обла сти: спо-
ља шњи из глед и са мо по у зда ње, школ ске оце не и по стиг ну ће, за ни-
ма ње и бу ду ћи обра зов ни пла но ви.13) Фрај ден бер го ва (Fryden berg) 
је кла си фи ко ва ла про бле ме мла дих у три оп ште ка те го ри је: бри ге у 
ве зи по стиг ну ћа (школ ске оце не, при јем ни и за вр шни ис пи ти, пла-
ни ра ње бу дућ но сти, из бор за ни ма ња и на ла же ње по сла), про бле ми 
ве за ни за со ци јал не од но се (по ро ди ца, вр шња ци и при ја те љи) и 
гло бал ни про бле ми са вре ме ног дру штва (си ро ма штво у све ту, рав-
но прав ност по ло ва, гло бал но за га ђе ње и ну кле ар ни рат). Утвр ди ла 
је да су про бле ми из пр ве ка те го ри је по за сту пље но сти и ва жно сти 
да ле ко над ма ши ли оста ле, као и да мла де нај ма ње бри ну гло бал ни 
про бле ми људ ског дру штва.14) И у дру гим сту ди ја ма утвр ђе но је да 
су про бле ми ве за ни за шко ло ва ње и бу ду ће за ни ма ње до ми нант на 
пре о ку па ци ја мла дих, док се у не ки ма по ка за ло се да су у фо ку су 
мла дих про бле ми ве за ни за за ба ву и „из ла же ње“, од но се са су прот-
ним по лом и са мо по у зда њем.15)

По ре де ћи ре зул та те до би је не на на шим мла ди ма са овим на-
ла зи ма, мо же мо утвр ди ти ко ји су за јед нич ки фо ку си, а где ле же 
евен ту ал ни из во ри раз ли ка и со ци о кул тур них осо бе но сти. По себ-
но за ни мљи вим сма тра мо пи та ње да ли на ши мла ди де ле опи са ну 
скло ност ка оп ти ми стич ном и пре те жно ве дром ви ђе њу са да шњо-
сти и бу дућ но сти, или су те шки усло ви од ра ста ња осла би ли оп ти-
ми зам очи глед но свој ствен са мом пе ри о ду мла до сти.  

Дру ги циљ је сте да утвр ди мо да ли у пер цеп ци ји про бле ма и 
њи хо ве те жи не по сто је раз ли ке у за ви сно сти од по ла, уз ра ста, ти па 
шко ле ко ју мла ди по ха ђа ју и де ла Ср би је у ко ме жи ве. 

Уз ра сне раз ли ке по ка за ле су се зна чај ним у мно гим сту ди ја ма 
о про бле ми ма мла дих. По ла зе ћи од Ерик со но вог мо де ла пси хо со-
ци јал ног раз во ја и ре зул та та ем пи риј ских ис тра жи ва ња, Ко ле ман 
(Co le man) је раз вио ути цај ну „те о ри ју фо ку са”. По овом мо де лу, 
то ком раз ли чи тих уз ра сно де фи ни са них пе ри о да адо ле сцен ци је у 
фо кус до ла зе раз ли чи ти раз вој ни за да ци и про бле ми ве за ни за од-
ре ђе не со ци јал не од но се.16) Пр ви та кав пе ри од, ко ји има свој врх у 
13) Adwere, B., Curtis, D., “A confirmatory factor analysis of a four-factor model of adolescent 

concerns revisited”, JournalofYouthandAdolescence, 1993, 22-3, str. 297–312.

14) Frydenberg, E., AdolescentCoping:Theoreticalandresearchperspectives, Routledge, Lon-
don, 1997. 

15) Kaufman, K., Brown, R., Graves, K., Henderson, P., Revolinski, M., “What, me worry? A 
survey of adolescents concerns”, ClinicalPediatrics, 1993, 32-1, str. 8–14.

16) Coleman, prema Hendry, L., Shucksmith J., Love, J., Glendinning, A., nav. delo
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13. го ди ни, обе ле жен је пси хо сек су ал ним раз во јем, фор ми ра њем 
род ног иден ти те та и про бле ми ма ве за ним за од но се са су прот ним 
по лом. За тим сле ди пе ри од у ко ме су мла ди фо ку си ра ни пре вас-
ход но на при хва та ње или од ба ци ва ње од стра не вр шња ка и раз вој 
бли ских при ја тељ ста ва, а ова „вр шњач ка про бле ма ти ка“ вр ху нац 
ва жно сти до би ја око 15. го ди не. На кон то га, пре о ку па ци је и про-
бле ми мла дих ве за ни су за оства ри ва ње не за ви сно сти у од но су на 
ро ди те ље, по стиг ну ће и пла ни ра ње бу дућ но сти. 

Ком пас (Com pas) и са рад ни ци утвр ди ли су, с дру ге стра не, да 
су мла ди ма на уз ра сту 12-14. го ди на нај ва жни ји про бле ми ве за ни 
за по ро ди цу, од но се са ро ди те љи ма и ро ди тељ ска оче ки ва ња. На 
уз ра сту 15-17. го ди на нај ва жни ји и наjстреснији по ста ју про бле ми 
са вр шња ци ма, сва ђе и раз о ча ра ва ју ћа ис ку ства, као и при ти сци од 
стра не вр шња ка. Са при бли жа ва њем кра ја сред ње шко ле и ка сни је, 
нај ва жни ји из вор стре са и про бле ма ве зан је за ака дем ско по стиг-
ну ће, школ ски успех, за вр шне ис пи те и про јек ци је про фе си о нал не 
бу дућ но сти.17) Ис тра жи ва ња по ка зу ју и да се ста ри ји адо ле сцен ти 
при бли жа ва ју мла ђим од ра сли ма, ко ји су из ло же ни нај ве ћем уну-
тра шњем и спо ља шњем при ти ску да се до ка жу и оства ре успех на 
про фе си о нал ном и со ци јал ном пла ну.18)

И пол се у ско ро свим сту ди ја ма та ко ђе по ка зао као ва жан 
из вор раз ли ка у пер цеп ци ји про бле ма код мла дих, про це њи ва њу 
њи хо ве те жи не и на чи ну но ше ња са про бле ми ма. Фрај ден бер го-
ва је утвр ди ла да де вој ке по ка зу ју ве ћу бри гу не го мла ди ћи у ве-
зи ско ро свих по ми ња них про бле ма, при че му је раз ли ка нај ве ћа 
код оп штих про бле ма ве за них за ста ње људ ског дру штва, као и код 
про бле ма ве за них за осва ја ње не за ви сно сти од ро ди те ља. Осим 
што ви ше бри ну, де вој ке до жи вља ва ју ве ћи број стре сних си ту а ци-
ја и њи ма су ви ше по го ђе не не го мла ди ћи. Слич не на ла зе до би ли 
су и дру ги ис тра жи ва чи, а утвр ђе но је и да су де вој ке ви ше не го 
мла ди ћи по го ђе не про бле ми ма бли ских осо ба и да на њих ре а гу ју 
ин тен зив ни је.19) 

Ре ги о нал не раз ли ке и ве ли чи на ме ста у ко ме мла ди жи ве ва-
жне су због раз ли ка у еко ном ској раз ви је но сти, на чи ну жи во та, као 
и до ступ но сти раз ли чи тих кул тур них ре сур са и ме ста за за ба ву. 
Ко нач но, оче ку је мо из ве сне раз ли ке и из ме ђу мла дих ко ји по ха-
17) Compas, B., Phares, V., Ledoux, N., “Stress and coping preventive interventions for children 

and adolescents”, in L.Bond, B. Compas (eds.): Primaryprevention in the schools,: Sage, 
Newbury Park, CA, 1989.

18) Rokach, A., “Strategies of coping with loneliness throughout the  life span”,CurrentPsychol-
ogy, 2001, 20-1, str. 3-18.

19) Frydenberg, E., nav. delo; Compas, B., Phares, V., Ledoux, N., nav. delo.
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ђа ју раз ли чи те ти по ва шко ла (гим на зи је и сред ње струч не шко ле), 
ка ко због мо гу ћих раз ли ка у не по сред ном ис ку ству мла дих (на чин 
про во ђе ња сло бод ног вре ме на, обра зов не аспи ра ци је), та ко и због 
по сре до ва ња дру гих фак то ра, а пре све га раз ли ка у еко ном ском 
ста ту су и кул тур но-пе да го шком ни воу по ро ди ца из ко јих мла ди 
до ла зе.

Нај ве ћи део по да та ка при ку пљен је упит ни ком, ко ји је кон-
стру и сан за по тре бе овог ис тра жи ва ња. Упит ник са др жи не ко ли ко 
про блем ских бло ко ва, а у овом ра ду при ка зу ју се ре зул та ти до би је-
ни ска лом про це не - на че тво ро сте пе ној ска ли ис пи та ни ци су про-
це њи ва ли ко ли ко њих лич но бри ну не ки од ти пич них про бле ма 
мла дих (ви де ти та бе лу 1). 

Ис тра жи ва ње је оба вље но у ок то бру 2007. го ди не на узор-
ку од 2419 мла дих у Ср би ји. Ис пи та ни су уче ни ци из 25 сред њих 
шко ла у 9 гра до ва Ср би је. Узо рак је стра ти фи ко ван по: ре ги о ну 
(Се вер на Ср би ја – 759 уче ни ка или 31%, Бе о град и Цен трал на Ср-
би ја - 864 или 37% и Ју жна Ср би ја - 777 или 32%), уз ра сту (од пр-
вог до че твр тог раз ре да сред ње шко ле) и ти пу шко ле (гим на зи је, 
че тво ро го ди шње и тро го ди шње сред ње струч не шко ле). 

Со цио-еко ном ски ста тус по ро ди ца ис пи та них уче ни ка про-
це њи ван је пре ко по да та ка о обра зо ва њу и за по сле њу ро ди те ља, 
као и о ма те ри јал ним при ли ка ма у по ро ди ци, о че му су из ве шта ва-
ли са ми мла ди, а не њи хо ви ро ди те љи. По да ци по ка зу ју да се ра-
ди о мла ди ма из раз ли чи тих со ци јал них сло је ва, при че му нај ве ћи 
број ис пи та ни ка на во ди да њи хо ве по ро ди це има ју до вољ но нов ца 
за „нор ма лан“ сва ко днев ни жи вот (63%); че твр ти на мла дих про-
це њу је да им ма те ри јал не при ли ке омо гу ћа ва ју за до во ље ње са мо 
основ них жи вот них по тре ба (24%), док ма њи број мла дих из ве-
шта ва о ве ћим ма те ри јал ним те шко ћа ма, ко је угро жа ва ју и за до во-
ље ње основ них по тре ба (5%) или о са свим до брим ма те ри јал ним 
при ли ка ма ко је омо гу ћа ва ју сва ко дне ви цу нео п те ре ће ну бри гом о 
нов цу (7%). По што се ра ди о про це на ма мла дих, ко ји нај че шће не-
ма ју пот пу ни увид у еко ном ске при ли ке по ро ди це, до би је не по дат-
ке тре ба при хва ти ти са из ве сном ре зер вом.

РЕЗУЛТАТИСАДИСКУСИЈОМ

У та бе ли 1 при ка за но је са ко јим се про бле ми ма су о ча ва ју 
мла ди у Ср би ји и ка ко про це њу ју њи хо ву те жи ну.  
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Та бе ла 1:  
Ко ји про бле ми бри ну мла де и у ко јој ме ри 

Ни је 
про блем

Ма њи 
про блем

Ве ћи 
про блем

Ве ли ки 
про блем

Укуп но
(100%)

Не су гла си це и сва ђе 
са ро ди те љи ма 928 (39%) 930 (39%) 316 (13%) 221 (9%) 2395 

Не до ста так нов-
ца за из ла ске 1122 (47) 820 (34%) 312 (13%) 144 (6%) 2398

Ма ло за ни мљи вих 
ме ста за из ла зак 535 (22%) 755 (32%) 583 (24%) 512 (22%) 2385 

Про бле ми са шко-
лом и уче њем 808 (34%) 897 (38%) 399 (16%) 284 (12%) 2388

До са да 795 (33%) 770 (32%) 375 (16%) 452 (19%) 2392

Уса мље ност 1303 (55%) 560 (23%) 235 (10%) 286 (12%) 2384

Љу бав ни про бле ми 1011 (42%) 707 (30%) 326 (14%) 346 (14%) 2390

Не при хва та ње од 
стра не вр шња ка 1744 (73%) 301 (13%) 154 (6%) 194 (8%) 2393

При ти сци од стра-
не вр шња ка 1703 (71%) 353 (15%) 173 (7%) 155 (7%) 2384

По ти ште ност и не-
за до вољ ство со бом 1292 (54%) 576 (24%) 218 (9%) 309 (13%) 2395

Не до ста так сло-
бод ног вре ме на 683 (28%) 740 (31%) 514 (22%) 440 (19%) 2377

Из при ло же них по да та ка ви ди мо да, ге не рал но по сма тра-
но, мла ди ве ћи ну на ве де них про бле ма не до жи вља ва ју као ве ли ке 
про бле ме, тј. као не што што их озбиљ ни је угро жа ва. Мо гли би смо 
ре ћи да је овај на лаз по ма ло нео че ки ван, с об зи ром на уоби ча је не 
и ра ши ре не пред ста ве о адо ле сцент ном уз ра сту, као и на оче ки ва-
ње да су про бле ми ти пич ни за овај уз раст по ја ча ни од ра ста њем у 
усло ви ма ду бо ке еко ном ске кри зе и тран зи ци је. 

Пре о вла ђу ју ћа кул тур на пер цеп ци ја мла дих фо ку си ра на је 
упра во на про бле ма тич ну и кон фликт ну при ро ду адо ле сцент ног 
пе ри о да. Кроз цео два де се ти век, а и да нас, не гу ју се и раз ви ја ју 
„кул тур ни ми то ви о адо ле сцен ци ји” ко је ка рак те ри ше „оп сед ну-
тост мрач ном стра ном“ тур бу лент но шћу и пси хо па то ло шким ри зи-
ци ма овог пе ри о да.20) Адо ле сцен ци ја се ви ди пре вас ход но као до ба 
„олу је и стре са”, емо ци о нал не не ста бил но сти и не ми ра, оту ђе ња 
и ано ми је, по ја ча них кон фли ка та и бун тов ни штва, па и скло но сти 
20) Ayman-Nolley, S., Taira, L., “Obsession with the Dark Side of Adolescence: A Decade of 

Psychological Studies”, JournalofYouthStudies,2000, 3-1, str. 35-48.
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ка ан ти со ци јал ним по на ша њи ма и кри ми на лу. У не ко ли ко сту ди ја 
ем пи риј ски је по твр ђе на нео сно ва ност ова квих по јед но ста вље них 
и па то цен трич них пред ста ва о мла ди ма: са мо 20% адо ле сце на та 
има озбиљ ни је пси хо ло шке те шко ће у но ше њу са сва ко днев ним 
про бле ми ма и раз вој ним иза зо ви ма адо ле сцен ци је, што ни је бит-
но раз ли чи то од оста лих уз ра сних гру па.21) Ве ћи на мла дих, да кле, 
про ла зи кроз раз вој но оче ки ва не кри зе и кон флик те, на ко је не тре-
ба гле да ти са мо из угла по ве ћа ног ри зи ка, већ и из пер спек ти ве 
при ли ка за раст и оства ри ва ње по зи тив них раз вој них ис хо да.

С дру ге стра не, на лаз да мла ди ве ћи ну на ве де них про бле ма 
не до жи вља ва ју као не што што их озбиљ ни је угро жа ва у скла ду је 
са на ла зи ма кро скул тур них сту ди ја о то ме да мла де, чак и оне из 
еко ном ски де при ви ле го ва них сре ди на и сло је ва, од ли ку ју при ли-
чан оп ти ми зам, по зи тив на оче ки ва ња од бу дућ но сти и до жи вља-
ва ње ак ту ел них те шко ћа као при вре ме них и про ла зних.22) Ле по та, 
енер ги ја и оп ти ми зам мла до сти као жи вот ног до ба ве ро ват но до-
при но се ова квој пер цеп ци ји ре ал но сти.

У при лог прет ход но ре че ног го во ри и на лаз о то ме ко ли ко су 
мла ди у Ср би ји де пре сив ни и скло ни да на про бле ме ре а гу ју по-
ти ште но шћу и обес хра бре њем. По ло ви на мла дих у Ср би ји (54%) 
уоп ште ни је скло на де пре сив ном ре а го ва њу на про бле ме, осе ћа њу 
по ти ште но сти или не за до вољ ству со бом. Дру га по ло ви на про це-
њу је да има про блем ове вр сте: 24% га оце њу је као ма њи, а 22% 
као ве ћи или ве ли ки про блем. Мо же се, да кле, ре ћи да је за ве ћи-
ну сред њо шко ла ца мла дост ипак ја ча од про бле ма ко је до но си од-
ра ста ње, од сва ко днев них те шко ћа ко је су по сле ди ца не по вољ них 
дру штве них усло ва (пре све га те шке еко ном ске си ту а ци је), као и 
од оп ште ат мос фе ре бес пер спек тив но сти у на шем дру штву. Оних 
22% мла дих ко ји ма де пре сив ност пред ста вља ве ћи или ве ли ки 
про блем, укла па се у оп шти тренд, по ко ме око 20% мла дих на 
ти пич не про бле ме овог уз ра ста ре а гу је по ја ча ном осе тљи во шћу и 
озбиљ ни јим пси хо ло шким те шко ћа ма. Ре ал но је прет по ста ви ти да 
на ту скло ност ве ћи ути цај има ју лич не ка рак те ри сти ке мла де осо-
бе, као што су нпр. ни ско са мо по у зда ње, не у ро ти ци зам, спо ља шњи 
ло кус кон тро ле и сл. 

Де вој ке има ју ве ће про бле ме са де пре сив но шћу, ви ше се осе-
ћа ју по ти ште но и ви ше су не за до вољ не со бом не го мла ди ћи (U= 
582336; p=0,00). То је оче ки ван ре зул тат, с об зи ром на то да је у 

21) Offer, D., Schonert-Reichl, K., “Debunking the myths of adolescence: finding from recent 
research”, JournaloftheAmericanAcademyofChildAdolescentPsychiatry, 1992, 31, str. 
1003-1014.

22) Brown, B., Larson R., nav. delo.
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број ним ис тра жи ва њи ма по ка за но да су де вој ке ге не рал но осе тљи-
ви је на ве ћи ну про бле ма и стре со ва од мла ди ћа, да су по вре дљи ви-
је и ви ше скло не сна жни јим емо ци о нал ним ре ак ци ја ма, као и да их 
ви ше по га ђа ју про бле ми бли ских осо ба. Ре ле вант не пол не раз ли ке 
утвр ђе не су и у на чи ну пер ци пи ра ња по тен ци јал но стре сних жи-
вот них си ту а ци ја и про бле ма: де вој ке их у мно го ве ћој ме ри (че-
ти ри пу та ви ше) опа жа ју као угро жа ва ју ће и за стра шу ју ће, а чак и 
по за вр шет ку не по сред ног де ло ва ња стре со ра, оне на ста вља ју да 
о то ме ми сле и про бле ми их мно го ду же по га ђа ју. Мла ди ћи, с дру-
ге стра не, про бле ме и стре сне си ту а ци је че шће до жи вља ва ју као 
иза зов и при ме њу ју про блем ске стра те ги је, али су и ви ше скло ни 
по ри ца њу не га тив них емо ци ја и пра жње њу тен зи је кроз фи зич ку 
ак тив ност, кон зу ми ра ње ал ко хо ла и сл. Ко нач но, ис тра жи ва ња по-
ка зу ју да де вој ке се бе опа жа ју са ви ше не га ти ви зма и пе си ми зма, 
као и да су ви ше скло не де пре си ји.23) 

Ста ти стич ки зна чај не раз ли ке по сто је и у по гле ду уз ра ста: 
ста ри је сред њо школ це де пре си ја ви ше по га ђа не го мла ђе; они су, 
из гле да, осе тљи ви ји не са мо у пер ци пи ра њу сва ко днев них про-
бле ма, не го и у по гле ду сна ге емо ци о нал ног ре а го ва ња на њих 
(F(2375)=2,833; p=0.04). Овај на лаз ни је у скла ду са ре зул та ти ма 
ис тра жи ва њи ма ко ји по ка зу ју је по че так или ра на адо ле сцен ци ја 
нај о се тљи ви ји пе ри од, ка да до ла зи до па да у гло бал ном са мо по у-
зда њу, док са по ве ћа њем уз ра ста сле де по сте пе ни по растса мо по у-
зда ња и по зи тив ни ја сли ка о се би у до ме ну бли ских при ја тељ ста ва, 
со ци јал не при хва ће но сти, фи зич ког из гле да и ро ман тич них ве за.24) 

По ве ћа на за бри ну тост и по ти ште ност ста ри јих сред њо шко-
ла ца ве ро ват но има ве зе са чи ње ни цом да се мла ди та да на ла зе на 
са мом пра гу од ра слог до ба и ва жних жи вот них од лу ка. Ис тра жи-
ва ња по ка зу ју да се они ин тен зив ни је ба ве про бле ми ма ве за ним за 
оства ри ва ње не за ви сно сти у од но су на ро ди те ље, ака дем ска по-
стиг ну ћа и пла ни ра ње бу дућ но сти, као и да осе ћа ју по ја ча ни уну-
тра шњи и спо ља шњи при ти сак у ве зи са жи вот ним за да ци ма на 
про фе си о нал ном и со ци јал ном пла ну.25) Мо гу ће је да „отре жњу ју ће 
бу ђе ње“ из мла да лач ке без бри жно сти и оп ти ми зма, о ко ме го во ре 
ауто ри сту ди ја о мла ди ма, за по чи ње упра во кра јем адо ле сцен ци је 
и раз ви ја се то ком мла ђег од ра слог до ба. Оправ да но је прет по ста-
23) Frydenberg, E., nav. delo; Compas, B., Phares, V., Ledoux, N., nav. delo; Petersen, A., Sari-

giani, P., Kennedy, R., “Adolescent depression: why more girls?” JournalofYouthandAdo-
lescence, 1991, 20, str. 247–271.

24) Marsh, H., “Age and sex effects in multiple dimensions of self-concept: preadolescence to 
adulthood”, JournalofEducationalPsychology, 1989, 81, str. 417–30.

25) Compas, B., Phares, V., Ledoux, N., nav. delo; Rokach, A., nav. delo.
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ви ти да су ови раз вој но оче ки ва ни про бле ми по ја ча ни у усло ви ма 
на ше дру штве не и еко ном ске ствар но сти и да ста ри ји адо ле сцен ти 
по чи њу да се са тим не по сред ни је су о ча ва ју.

Раз мо три мо са да де таљ ни је са мо де сни део та бе ле 1, од но-
сно про бле ме ко је мла ди ви де као озбиљ ни је (ве ће или ве ли ке). 
Ови по да ци пред ста вље ни су гра фи ко ном 1. 

Гра фи кон 1:  
Ко ли ко мла дих опа жа на ве де не про бле ме као ве ће/ве ли ке (%)
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Ви ди мо да три про бле ма по себ но бри ну мла де у Ср би ји, у 
сми слу да их ви ше од тре ћи не њих до жи вља ва као ве ће, од но сно 
ве ли ке про бле ме. То су: ма ло за ни мљи вих ме ста за из ла ске (46%), 
не до ста так сло бод ног вре ме на (41%) и до са да (35%). Ако се под-
се ти мо при ро де про бле ма за ко је су стра ни ауто ри утвр ди ли да су 
нај за сту пље ни ји код мла дих, при мет на је раз ли ка у од но су на сли-
ку до би је ну код на ших мла дих. За не ма ру ју ћи не ке раз ли ке у на ла-
зи ма ових ауто ра, мо же мо ре ћи да су про бле ми и бри ге у ве зи шко-
ло ва ња (школ ске оце не, при јем ни и за вр шни ис пи ти) и по стиг ну ћа 
(да љи обра зов ни пла но ви и из бор за ни ма ња) јед на од до ми нант-
них пре о ку па ци ја мла дих. Код на ших мла дих у фо ку су су бри ге 
ве за не за про во ђе ње сло бод ног вре ме на и за ба ву, што је до би је но у 
ма њем бро ју стра них ис тра жи ва ња. 

Тре ба на гла си ти да ре зул та ти де лом за ви се и од на чи на на 
ко ји су по ста вље на пи та ња. Са ма фор му ла ци ја пи та ња у на шем 
ис тра жи ва њу усме ри ла је мла де ви ше на про це ну ак ту ел них про-
бле ма у ве зи шко ле и уче ња, не го на шко ло ва ње у кон тек сту пла ни-
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ра ња бу дућ но сти. Тре ћи на мла дих про це ни ла је да не ма про бле ме 
ве за не за уче ње и из вр ша ва ње школ ских оба ве за, за не што ви ше 
од тре ћи не уче ни ка (38%) шко ла је сте из вор ма њих про бле ма, док 
28% има ве ће и ве ли ке про бле ме са шко лом. Де вој ке и мла ди ћи не 
раз ли ку ју се у про це ни ове вр сте про бле ма, а не ма ни зна чај них 
раз ли ка у за ви сно сти од ти па шко ле ко ју мла ди по ха ђа ју. Ста ти-
стич ки зна чај не раз ли ке по сто је у за ви сно сти од ре ги о на у ко ме 
мла ди жи ве: ве ћи про блем са шко лом и уче њем има ју мла ди из 
Бе о гра да, а за тим и мла ди из Вој во ди не, не го мла ди из Сред ње и 
Ју жне Ср би је (F(2286) = 3,737; p=0.01). Мо гу ће је да се шко ле у 
раз ли чи тим де ло ви ма Ср би је раз ли ку ју по зах тев но сти на став ни ка 
и стро го сти у оце њи ва њу.

На по ме ни мо и то да се ов де ра ди о су бјек тив ној про це ни те-
шко ћа, ко ја за ви си и од обра зов них аспи ра ци ја мла дих. По себ но 
је пи та ње ко ли ко ефи ка сно и ква ли тет но уче и ка ко пер ци пи ра-
ју уло гу обра зо ва ња у свом жи во ту и они мла ди ко ји ма шко ла не 
пред ста вља или пред ста вља ма њи про блем. Ква ли та тив ни од го во-
ри мла дих, ко ји још ни су си сте мат ски об ра ђе ни, упу ћу ју на то да 
они као про бле ме пре по зна ју упра во оне ло ше стра не на шег школ-
ства на ко је упо зо ра ва ју струч ња ци, као и ре зул та ти ева лу а тив них 
сту ди ја.26) У тим од го во ри ма по ми ње се да је гра ди во пре о бим но, 
те шко, не за ни мљи во и без упо треб не вред но сти, да уче пу но не по-
треб них ства ри, да им је уче ње до сад но и те шко, итд. 

Део об ја шње ња за на лаз да код на ших мла дих про бле ми ве-
за ни за шко ло ва ње и по стиг ну ће ни су у фо ку су, мо жда ле жи и њи-
хо вој пре фе рен ци ји лич них ци ље ва. На и ме, лич ни циљ ко ји на ши 
мла ди нај че шће би ра ју као нај ва жни ји је сте по др шка од стра не 
при ја те ља (иза бра ло га је као нај ва жни ји 19,4% мла дих), а за тим 
сле ди оства ри ва ње љу ба ви (13,6%) и са мо стал но сти и не за ви сно-
сти (10,8%). Оста ле ци ље ве, ме ђу ко ји ма су и они ве за ни за по стиг-
ну ће и сти ца ње ма те ри јал них до ба ра, као нај ва жни је би ра ма ње 
од 10% ис пи та ни ка.27) Мо гло би се ре ћи да су на ши мла ди ви ше 
окре ну ти ка со ци јал ним ве за ма, оства ри ва њу афек тив не бли ско сти 
и по др шке, не го пре ма по стиг ну ћу и ин ди ви ду а ли зму, од но сно да 
је ов де за и ста још увек сна жан тра ди ци о нал ни, ко лек ти ви стич ки 
кул тур ни обра зац у ко ме се ви со ко вред ну ју по ве за ност са дру ги ма 
и со ци јал на по др шка. 
26) Пе шић, Ј., Сте па но вић, И., “Шко ла као сре ди на за уче ње: уче нич ка пер цеп ци ја и њи хо-

ве стра те ги је“, у Д. Плут и З. Кр ња ић (ур.): Друшвенакризаиобразовање:документо
једномвремену.Ин сти тут за пси хо ло ги ју, Бе о град, 2004.

27) Гру па ауто ра, СвакодневицамладихуСрбији.Ин сти тут за пси хо ло ги ју и Ми ни стар ство 
омла ди не и спор та (про јект ни из ве штај), 2008.
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У на став ку тек ста по себ но ће мо раз мо три ти упра во про-
бле ме мла дих у нај ва жни јим со ци јал ним окру же њи ма, по ро ди ци 
и гру пи вр шња ка, као и про бле ме ве за не за про во ђе ње сло бод ног 
вре ме на ко ји су, бар по ре зул та ти ма овог ис тра жи ва ња, у фо ку су 
на ших мла дих. 

СЛОБОДНОВРЕМЕМЛАДИХ:
ИЗМЕЂУДОСАДЕИОПТЕРЕЋЕНОСТИ

Досада.Ме ђу нај че шћим ре чи ма удис кур су мла дих сва ка ко 
су „до са да“ и „сма ра ње“. Про бле ми ве за ни за ис ку ство до са де ни-
ма ло ни су три ви јал ни ни ти без о па сни. Тра ди ци о нал но је уве ре ње 
да до са да пред ста вља из вор мно гих за ла, а по сто је и ста ти стич-
ке по твр де за по ве за ност до са де са нар ко ма ни јом, ал ко хо ли змом, 
про ми ску и те том, ван да ли змом и дру гим ри зич ним по на ша њи ма.28) 
До са да ука зу је на не до ста так лич ног сми сла и ма ло ин ве сти ра ње у 
сва ко днев не ак тив но сти, а ла ко мо же од ве сти мла де и ка раз ли чи-
тим об ли ци ма ри зич них по на ша ња. 

Ви де ли смо да је ме ђу про бле ми ма ко ји оку пи ра ју мла де у 
Ср би ји до са да на тре ћем ме сту. Ко ли ко се они, за пра во, до са ђу-
ју? Тре ћи на мла дих (33%) се уоп ште не до са ђу је, а дру гој тре ћи-
ни (32%) до са да не пред ста вља ве ћи про блем. Пре о ста лој тре ћи-
ни (35%) до са да пред ста вља ве ћи или ве ли ки про блем. Не по сто ји 
зна чај на по ве за ност ни са јед ном од раз ма тра них ва ри ја бли (по-
лом, уз ра стом, ти пом шко ле и ре ги о ном). 

Мо гло би се ре ћи да ве ћи на сред њо шко ла ца успе ва да ис пу-
ни да не ак тив но сти ма ко је им до но се за до вољ ство и не ки лич ни 
сми сао, али и да број мла дих ко ји ма је че сто до сад но ни је ма ли. 
Ве ли ко је, ме ђу тим, пи та ње ко ли ко су ак тив но сти ко ји ма мла ди 
ис пу ња ва ју сво је сло бод но вре ме за и ста са др жај не и ква ли тет не 
са ста но ви шта лич ног раз во ја. По да ци до би је ни у овом ис тра жи-
ва њу по ка зу ју да мла ди ве ли ки део вре ме на тро ше на гле да ње те-
ле ви зи је (и то не ква ли тет них за бав них еми си ја) или игра ње игри-
ца, да сла бо по се ћу ју кул тур на де ша ва ња, као и да ма ло чи та ју.29) 
„Глу ва ре ње“, као чест об лик вр шњач ке ин тер ак ци је у сло бод ном 
вре ме ну, ка рак те ри ше не струк ту ри ра на ак тив ност у ко јој че сто до-
ми ни ра – до са да. Као што ка же Свен сен, не ко ко гле да те ле ви зи ју 
ве ли ки део свог буд ног вре ме на (а то је јед на од нај че шћих ак тив-
28)  Свен сен, Л., Филозофијадосаде,Ге о по е ти ка, Бе о град, 2004.

29)  Гру па ауто ра, нав. де ло.
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но сти на ших мла дих), не ће оба ве зно при зна ти да се до са ђу је, али 
за што би се ина че то ли ко вре ме на тро ши ло на те ле ви зи ју, „нај де-
ло твор ни ји апа рат за уби ја ње вре ме на“.30) 

До са да мо же има ти озбиљ не по сле ди це не са мо за по је дин-
ца, већ и за дру штво, за то што она зна чи гу би так сми сла, ори јен-
та ци је у од но су на свет, ста ње ег зи стен ци јал не оту пе ло сти и из-
гу бље но сти, не до ста так во ље и упо ри шта. Мла ди љу ди по себ но 
су под ло жни до са ди бу ду ћи да се на ла зе у пе ри о ду ис тра жи ва ња 
и из град ње иден ти те та, као и по тра ге за лич ним сми слом, ко ји је 
су штин ски по ве зан са фе но ме ном до са де. 

Недостатак слободног времена.Мла ди ма у Ср би ји је, из-
гле да, про блем не до стат ка сло бод ног вре ме на ве ћи не го про блем 
до са де. Ско ро по ло ви на мла дих (41%) из ја вљу је да има ве ћи или 
ве ли ки про блем са не до стат ком сло бод ног вре ме на, од че га 19% 
сма тра да им то пред ста вља ве ли ки про блем. По да ци из овог ис-
тра жи ва ња по ка зу ју на шта мла ди ма „од ла зи вре ме“: осим бо рав-
ка у шко ли, је дан број мла дих мно го вре ме на про ве де на пу ту од 
шко ле до ку ће (на ро чи то они ко ји жи ве у при град ским на си љи ма 
или се шко лу ју у дру гом ме сту); 24% мла дих (на ро чи то мла ди ћа) 
има оба ве зе ве за не за спорт ко ји тре ни ра ју; 38% по ха ђа при ват не 
ча со ве (од че га 14% ре дов но); а око 40% мла дих укљу че но је у не ке 
ван школ ске ак тив но сти и кур се ве (нај ви ше стра ног је зи ка). 

Де вој ке има ју не што ве ће про бле ме са не до стат ком сло бод-
ног вре ме на од мла ди ћа (t = -5,279; p=0.00). Ста ти стич ки зна чај не 
раз ли ке по сто је и у за ви сно сти од ти па шко ле: мла де ко ји по ха ђа-
ју тро го ди шње сред ње струч не шко ле ма ње бри не про блем не до-
стат ка сло бод ног вре ме на не го оне ко ји по ха ђа ју че тво ро го ди шње 
струч не шко ле и гим на зи је (χ²=57,422; p=0,00). Ста ти стич ки зна-
чај не раз ли ке по сто је и у за ви сно сти од ре ги о на у ко ме мла ди жи-
ве: ве ћи про блем са не до стат ком сло бод ног вре ме на има ју мла ди 
из Бе о гра да, а за тим и мла ди из Вој во ди не, не го мла ди из Сред ње 
и Ју жне Ср би је (χ²=17,873; p=0,00). По што је иста сли ка до би је на 
и у по гле ду про бле ма ве за них за шко лу и уче ње, ве ро ват но се и ова 
раз ли ка мо же об ја сни ти ти ме што су мла ди ма из Бе о гра да и Вој во-
ди не зах тев ни је сва ко днев не школ ске оба ве зе, као и оба ве зе ве за не 
за уче шће у ван на став ним ак тив но сти ма.

На пр ви по глед чи ни се по ма ло па ра док сал ним то што пр ва 
ме ста на ли сти про бле ма мла дих за у зи ма ју не до ста так сло бод ног 
вре ме на, с јед не, и до са да, с дру ге стра не. Мла ди су за и ста укљу-
че ни у број не ак тив но сти ми мо шко ле, али та ко ђе до ста вре ме на 
30)  Свен сен, Л., нав. де ло, стр. 26.
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про во де гле да ју ћи за бав не еми си је на те ле ви зи ји, а две тре ћи не 
њих има про блем са до са дом, ма њи или ве ћи. Чи ни се да Свен се-
но во об ја шње ње да је део од го во ра у ве зи са овом (при вид ном) кон-
тра дик ци јом. Он сма тра да је рас про ста ње ност фе но ме на до са де 
по ве за на са до ми на ци јом па сив не, ре цеп тив не ори јен та ци је пре ма 
све ту; са ма лом укљу че но шћу у про цес конструкције смисла из 
ин фор ма ци ја, ис ку ста ва и дру штве них прак си. До мла дих до ла зи 
мно штво ин фор ма ци ја и са др жа ја, ко ји за до во ља ва ју њи хо ву „глад 
за до жи вља ји ма“ и по тре бу за све ин тен зив ни јом сти му ла ци јом и 
ди на ми ком, али упор но ис ку ство до са де „за сни ва се на не до стат ку 
лич ног сми сла, узро ко ва ном упра во ти ме што нам сви објек ти и 
де ша ва ња до ла зе већ ко ди ра ни“.31) Чак и од су ство „пра зног вре ме-
на“, ју ре ње од јед не ак тив но сти до дру ге, мо же би ти пси хо ло шки 
пра зно, због не до стат ка лич ног сми сла и фру стри ра ју ћег ис ку ства 
да не по сто ји ни шта што мо же истин ски да нас ис пу ни ин те ре со-
ва њем и осећ њем лич ног ра ста. Та ко до ла зи мо и до пи та ња ква ли-
те та кул тур не по ну де, са др жа ја и ак тив но сти ко је се мла ди ма ну де 
у овом осе тљи вом пе ри о ду ис тра жи ва ња раз ли чи тих иден ти те та и 
со ци јал них уло га. 

 Малозанимљивихместазаизлазак.Овај про блем у ве ћој 
ме ри не го сви дру ги му чи мла де у Ср би ји. Ма ње од јед не че твр ти-
не мла дих (22%) сма тра да у њи хо вој сре ди ни има до вољ но ме ста 
за из ла ске. Тре ћи на мла дих (32%) сма тра да им не до ста так за ни-
мљи вих ме ста за из ла ске пред ста вља ма њи про блем, док ско ро по-
ло ви на (46%) ми сли да је то ве ћи, тј. ве ли ки про блем. 

Мла ди из раз ли чи тих де ло ва Ср би је, са свим оче ки ва но, раз-
ли ку ју се у овој про це ни: нај ма ње про бле ма, ра зу мљи во, има ју 
мла ди из Бе о гра да, а нај ви ше мла ди у Ју жној Ср би ји и Вој во ди-
ни (χ²=39,829; p=0,00). Де вој ке и овај про блем ви де као ве ћи не го 
мла ди ћи (t =-8,418; p=0.00). Ста ти стич ки зна чај не раз ли ке по сто је 
и у за ви сно сти од ти па шко ле: мла ди ко ји по ха ђа ју гим на зи ју про-
це њу ју да има ју ви ше про бле ма са ме сти ма за из ла ске не го мла ди 
ко ји иду у сред ње струч не шко ле (F(2365) = 46,436; p=0.00). Та ко-
ђе, ста ри јим сред њо школ ци ма ви ше сме та не до ста так за ни мљи вих 
ме ста за из ла ске не го мла ђи ма (F(2365) = 27,649; p=0.00). 

По да ци по ка зу ју да је обо га ћи ва ње кул тур не по ну де, по го то-
во у ма њим ме сти ма и у ма ње раз ви је ним де ло ви ма Ср би је, као и 
осми шља ва ње до дат них за бав них са др жа ја, оно што сва ко дне ви цу 
мла дих мо же учи ни ти са др жај ни јом и леп шом. То је, та ко ђе, и до-
бра за шти та од апа ти је и ри зич них по на ша ња раз ли чи тих вр ста. 
31) Свенсен, Л., нав. дело, стр. 35
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Недостатакновца за изласке.Из не на ђу ју ћи је по да так да 
ве ћи на мла дих сма тра да не ма про блем са из два ја њем нов ца за из-
ла ске. Го то во по ло ви на мла дих (47%) из ја вљу је да уоп ште не ма 
про блем са из два ја њем нов ца за из ла ске, тре ћи на мла дих (34%) 
сма тра да им то пред ста вља ма њи про блем, а све га 19% овај про-
блем ви ди као ве ћи. Ста ти стич ки зна чај не раз ли ке по сто је у за ви-
сно сти од ти па шко ле: мла ди ко ји по ха ђа ју гим на зи ју про це њу ју да 
има ју ма ње про бле ма са не до стат ком нов ца за из ла ске не го мла ди 
ко ји иду у сред ње струч не шко ле (F(2378) = 5,290; p=0.01). Ова 
раз ли ка ве ро ват но се мо же при пи са ти бо љем со ци о е ко ном ском 
ста ту су по ро ди ца мла дих ко ји иду у гим на зи ју. Не ма зна чај них 
раз ли ка у по гле ду ре ги о на у ко ме мла ди жи ве, ве ро ват но де лом и 
за то што у си ро ма шни јим ре ги о ни ма из ла сци ма ње ко шта ју. Ста-
ри ји сред њо школ ци про це њу ју да има ју ве ће про бле ме са не до-
стат ком нов ца за из ла ске не го мла ђи (χ²=53,037; p=0,00). Мо гу ће је 
да су им прох те ви ве ћи, или су про сто све ви ше све сни овог, као и 
ве ћи не дру гих про бле ма у сво јој сва ко дне ви ци.

Ови ре зул та ти за и ста су нео че ки ва ни, има ју ћи у ви ду ма те-
ри јал не при ли ке нај ве ћег бро ја по ро ди ца у Ср би ји. Мо гу ће је да 
ро ди те љи ула жу по се бан на пор у то да њи хо ва де ца што ма ње осе-
те те рет не ма шти не. Дру го мо гу ће об ја шње ње је да мла ди у Ср-
би ји, ува жа ва ју ћи ре ал ност, има ју скром ни ја оче ки ва ња у том по-
гле ду. Мо гу ће је, на рав но, и то да мла ди у од го во ру на ово пи та ње 
ни су би ли са свим ис кре ни. 

ПРОБЛЕМИСАРОДИТЕЉИМА:
МИТОНЕСЛАГАЊУ?

Ка ко се мла ди у Ср би ји сла жу са сво јим ро ди те љи ма? У ко-
јој ме ри је тај од нос обо јен не су гла си ца ма и кон флик ти ма? По да ци 
по ка зу ју да чак 39% мла дих про це њу је да не ма про бле ме у од но су 
са ро ди те љи ма, а исти број мла дих сма тра да им не су гла си це и 
сва ђе са ро ди те љи ма пред ста вља ју ма њи про блем. Ма ње од че твр-
ти не мла дих (22%) про це њу је да су про бле ми ко је има ју у од но су 
са ро ди те љи ма ве ћи и озбиљ ни ји. Слич ну сли ку пру жа ју и по да ци 
о то ме ка ко мла ди про це њу ју ква ли тет свог од но са са ро ди те љи ма, 
као и пот пор ну уло гу по ро ди це. Из не на ђу ју ће ве ли ки број мла дих 
за до во љан је од но сом са сво јим ро ди те љи ма: 48% је у пот пу но сти 
за до вољ но, а 45% је углав ном за до вољ но, док је 7% не за до вољ но. 
О то ме да по ро ди ца игра уло гу ва жног пот пор ног си сте ма у жи во-
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ту мла дих го во ри и по да так да 65% мла дих у по ро ди ци има осо бу 
ко јој ве ру је и на ко ју мо же да се осло ни. 

Мо гло би се ре ћи да су ово по ма ло из не на ђу ју ћи на ла зи, ка-
да се има у ви ду да је од нос адо ле сце на та са ро ди те љи ма обич но 
ма ње или ви ше про бле ма ти чан и обо јен мла да лач ким бун том, су-
прот ста вља њем ауто ри те ти ма и бор бом за лич ну ауто но ми ју. Ис-
тра жи ва ња по ка зу ју да та да до ла зи до дис тан ци ра ња мла дих од ро-
ди те ља и окре та ња ка вр шња ци ма, али и до ве ћег су прот ста вља ња 
ро ди те љи ма и по ја ча них сва ђа и кон фли ка та у по ро ди ци. Ра сте и 
ути цај ко ји вр шња ци има ју на из бо ре мла дих љу ди, што је та ко ђе 
по тен ци јал ни из вор су ко ба са ро ди те љи ма.32) Ме ђу тим, и у не ким 
стра ним ис тра жи ва њи ма до би је ни су из не на ђу ју ћи и не са гла сни 
на ла зи – ве ли ки број мла дих из ве шта ва о по ја ча ним су ко би ма са 
ро ди те љи ма и го то во сва ко днев ним сва ђа ма, али та ко ђе ве ли ки 
број (око две тре ћи не) ка же да су за до вољ ни сла га њем са ро ди-
те љи ма.33) У ве зи са на ла зи ма ко је смо до би ли, отва ра се пи та ње 
да ли ро ди те љи за и ста раз у ме ју сво је адо ле сцен те и успе ва ју да 
не су гла си це и про бле ме ре ше кон струк тив но, или од нос ро ди те ља 
и де це на овом уз ра сту ни је по себ но ин тен зи ван, па са мим тим ни 
кон флик тан. У да љим ана ли за ма, ко је ће би ти пред мет не ких бу ду-
ћих ра до ва, по ку ша ће мо да од го во ри мо на ова пи та ња. 

Де вој ке има ју не што ве ће про бле ме са ро ди те љи ма од мла-
ди ћа (t =-4.995; p=0.00), а оне та ко ђе и ло ши је про це њу ју ква ли тет 
свог од но са са ро ди те љи ма (U=623526.5; p=0,00). Мо гу ће је да су 
оне ви ше ин ве сти ра не у тај од нос, као и да по ка зу ју ве ћу осе тљи-
вост у про це ни ква ли те та ин тер ак ци је и по сто ја ња про бле ма. Ис-
тра жи ва ња по ка зу ју да су де вој ке ви ше за ви сне од ро ди те ља, да 
им ви ше зна чи њи хо ва емо ци о нал на по др шка, као и да им је ви ше 
ста ло до то га да ис пу не ро ди тељ ска оче ки ва ња. Та ко ђе, ро ди те љи 
су ре стрик тив ни ји у од но су пре ма ћер ка ма не го пре ма си но ви ма, 
ви ше огра ни ча ва ју њи хо ве вр шњач ке ак тив но сти, зах те ва ју ћи да 
ве ћи део сво јих по тре ба за до во ље у ку ћи и уну тар по ро ди це.34) По-
ја ча на кон тро ла и над гле да ње, као и сна жни ја емо ци о нал на ве за са 
ро ди те љи ма (по себ но мај ка ма) мо жда су део раз ло га за из ра же ни је 
кон флик те. Ко нач но, под се ти мо се да де вој ке ге не рал но по ка зу ју 
32) La ur sen, B., Coy, K., Col lins, W., “Re con si de ring chan ges in pa rent-child con flicts ac ross 

ado le scen ce: A me ta-analysis”, ChildDevelopment, 1998, 69, str. 817-832; La ur sen, B., Col-
lins, W., “In ter per so nal con flict du ring ado le scen ce”, PsychologicalBulletin, 1994, 115, str. 
197-209.

33) Ro kach, A., nav. de lo.

34) Fryden berg, E., nav. de lo; Co ta-Ro bles, S., Gam ble, W., “Pa rent-ado le scent pro ces ses and 
re du ced risk for de lin qu ency”, Youth&Society, 2006, 37- 4, str. 375-392.
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ве ћу сен зи тив ност у про це ни раз ли чи тих аспе ка та со ци јал ног и 
емо ци о нал ног жи во та и да ско ро све про бле ме опа жа ју те жим од 
мла ди ћа. 

Ста ти стич ки зна чај не раз ли ке по сто је и у за ви сно сти од ти-
па шко ле: мла ди ко ји по ха ђа ју гим на зи ју про це њу ју да има ју ви ше 
про бле ма са ро ди те љи ма не го мла ди ко ји иду у сред ње струч не 
шко ле (F (2375) = 7,087; p=0.01). Та ко ђе, ста ри ји сред њо школ-
ци про це њу ју да има ју ве ће про бле ме са ро ди те љи ма не го мла ђи 
(χ²=54,684; p=0,00), што је у скла ду са пред ви ђа њем Ко ле ма но вог 
„мо де ла фо ку са“, по ко ме про бле ми ве за ни за по ро ди цу и оса мо-
ста љи ва ње од ро ди те ља до ла зе у фо кус на ста ри јем адо ле сцент-
ном уз ра сту. Мо гу ће је да што су ста ри ји, мла ди све ви ше по ста ју 
све сни про бле ма, или се од но си са ро ди те љи ма за и ста ком пли ку ју. 
Овај на лаз, ме ђу тим, ни је у скла ду са ре зул та ти ма Ком па са и са-
рад ни ка, ко ји су утвр ди ли да про бле ми ве за ни за по ро ди цу и од но-
се са ро ди те љи ма по ста ју нај ва жни ји на уз ра сту 12-14 го ди на, као 
ни са ре зул та ти ма ис тра жи ва ња ко ји по ка зу ју да се кон флик ти са 
бли ским осо ба ма по ја ча ва ју то ком сред ње адо ле сцен ци је и је ња ва-
ју то ком ка сне адо ле сцен ци је.35) 

ПРОБЛЕМИСАВРШЊАЦИМА:
МИТООТУЂЕЊУ?

Вр шња ци за у зи ма ју из у зет но ва жно ме сто у жи во ту мла дих. 
Њи хов ути цај зна чај но се по ве ћа ва то ком пе ри о да адо ле сцен ци је, 
ка да се мла ди уда љу ју од ро ди те ља фи зич ки и пси хо ло шки, про во-
де ћи све ви ше вре ме на са вр шња ци ма и по ста ју ћи све ви ше укљу-
че ни у од но се са њи ма.36) Уло га вр шња ка у раз во ју мла дих је ви ше-
стру ка: они су парт не ри у дру же њу, из вор емо ци о нал не по др шке 
и са ве та, по сред ни ци у раз во ју но вих вред но сти, ин те ре со ва ња и 
обра за ца по на ша ња, са ве зни ци и по др шка у сти ца њу не за ви сно сти 
и ауто но ми је у од но су на ро ди те ље. Вр шњач ки од но си за сно ва ни 
на рав но прав но сти и ре ци про ци те ту та ко ђе су и моћ но сред ство 
со ци јал ног и емо ци о нал ног раз во ја. Ис тра жи ва ња по ка зу ју да мла-
ди вр шња ке ви де као нај ве ћи из вор по др шке, у од но су на све дру ге 
осо бе из сво је со ци јал не мре же.37)  

35) Com pas, B., Pha res, V., Le do ux, N., nav. de lo; La ur sen, B., Col lins, W., nav. de lo.

36) Brown, B., “Pe er gro ups and pe er cul tu res”, in S. Feld man i G. El li ott (eds.): Atthethreshold:
Thedevelopingadolescent, Har vard Uni ver sity Press, Cam brid ge, 1990.

37) Stan ton-Sa la zar, R., Spi na, S., “Ado le scent pe er net works as a con text for so cial and emo ti o-
nal sup port“, Youth&Society, 2005, 36-4, str. 379-417.
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С дру ге стра не, ни шта не мо же та ко оте жа ти сва ко дне ви цу 
мла де осо бе и угро зи ти ње но са мо по што ва ње и сли ку о се би као 
од ба ци ва ње од стра не вр шња ка или при хва та ње ко је је усло вље-
но кон фор ми ра њем нор ма ма, вред но сти ма и обра сци ма ве ћи не. 
Ис тра жи ва ња по ка зу ју да ве ли ку ва жност вр шња ка у жи во ту мла-
дих пра ти и по ве ћа на осе тљи вост на при ти сак и од ба ци ва ње од 
стра не вр шња ка.38) Мла ди су по себ но ра њи ви на ис кљу чи ва ње из 
дру штва, из не ве ре но по ве ре ње и ло јал ност, као и на од но се у ко ји-
ма не ма уза јам но сти у при ја тељ ству. Не при хва та ње од стра не вр-
шња ка и раз о ча ре ње у њих мо гу би ти ве о ма бол ни за адо ле сцен те, 
због че га Ко ле ман за кљу чу је да је вр шњач ка гру па не са мо из вор 
по др шке, већ и из вор „број них по тен ци јал них кон фли ка та у ве зи 
вред но сти и иде а ла”.39) 

Ка ко мла ди у Ср би ји опа жа ју сво је од но се са вр шња ци ма? У 
ко јој ме ри им они пред ста вља ју из вор про бле ма, а ко ли ко су осло-
нац и по др шка? По да ци го во ре да 73% мла дих опа жа да су при хва-
ће ни од стра не вр шња ка, а 71% не сма тра да им вр шња ци на ме ћу 
од ре ђе не вред но сти и обра сце по на ша ња. Ипак, 27% мла дих до-
жи вља ва од ба ци ва ње од стра не вр шња ка – за 13% мла дих то пред-
ста вља ма њи, а за 14% ве ћи про блем. Слич но, 29% мла дих осе ћа 
да им вр шња ци на ме ћу од ре ђе не обра сце по на ша ња и вред но сти; 
по ло ви на њих (15%) то до жи вља ва као ма њи про блем, а пре о ста ла 
по ло ви на (14%) као ве ћи или ве ли ки про блем с ко јим се сва ко днев-
но но се. 

Пре о вла ђу ју ће по зи тив ну сли ку о од но си ма са вр шња ци ма 
упот пу њу је по да так да су мла ди при лич но за до вољ ни ква ли те том 
сво јих вр шњач ких од но са, при че му, при род но, не што бо ље про це-
њу ју од но се са вр шња ци ма са ко ји ма се ин тен зив но дру же (углав-
ном или пот пу но за до вољ но 97%) не го од но се са вр шња ци ма из 
оде ље ња (91%). О то ме да мла ди ма вр шња ци пред ста вља ју ва жан 
пот пор ни си стем го во ри и по да так да 86% мла дих ме ђу вр шња ци-
ма има осо бе ко ји ма ве ру је и на ко је мо же да се осло ни. Ви ше од 
по ло ви не мла дих (55%) уоп ште не ма про блем са уса мље но шћу, за 
че твр ти ну мла дих (23%) она пред ста вља ма њи про блем, док 22% 
про це њу је да им је то ве ћи или ве ли ки про блем.

Као и у слу ча ју прет ход но раз ма тра них про бле ма, де вој ке 
има ју не што ве ће про бле ме са при хва та њем од стра не вр шња ка не-
го мла ди ћи (U= 670329.5; p=0,03), ма ње су за до вољ не од но си ма са 
вр шња ци ма и ви ше се осе ћа ју уса мље ни ма од мла ди ћа (т=-2,975; 
38)  Ar nett, J., nav. de lo.

39) Co le man, J., “Ado le scen ce and scho o ling”, in D. Mar sland (ed.): EducationandYouth, The 
Fal mer Press, Lon don, 1987.
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p=0.03). И ова раз ли ка по ве за на је са тим што де вој ке по ка зу ју ве-
ћу осе тљи вост на ско ро све про бле ме адо ле сцент ног уз ра ста, као и 
скло ност ка сна жни јем емо ци о нал ном ре а го ва њу. Та ко ђе, у не ким 
ис тра жи ва ња утвр ђе но је да су де вој ке ви ше пси хо ло шки ори јен-
ти са не пре ма вр шња ци ма, да ви ше вред ну ју ми шље ње вр шња ка, 
да им је ва жни је њи хо во одо бра ва ње и по др шка, као и да при да ју 
ве ћи зна чај по пу лар но сти ме ђу вр шња ци ма.40) Ре зул та ти, ме ђу тим, 
ни су са свим кон зи стент ни – у не ким ис тра жи ва њи ма утвр ђе но да 
су одо бра ва ње и при хва та ње од стра не вр шња ка ва жни ји мла ди ћи-
ма не го де вој ка ма.41)

Ста ти стич ки зна чај не раз ли ке по сто је и у за ви сно сти од уз-
ра ста: ста ри ји сред њо школ ци про це њу ју да има ју ве ће про бле ме 
са при хва та њем од стра не вр шња ка не го мла ђи (χ²=16,208; p=0,01), 
као и са уса мље но шћу (F(2364) = 2,607; p=0.05), док у про це ни 
за до вољ ства ква ли те том вр шњач ких од но са не по сто је зна чај не 
раз ли ке. Ови на ла зи ни су у скла ду са Ко ле ма но вим раз вој ним мо-
де лом, по ко ме је сред ња адолeсценција пе ри од фо ку си ра ња пре-
вас ход но на при хва та ње или од ба ци ва ње од стра не вр шња ка и по 
ко ме „вр шњач ка про бле ма ти ка“ вр ху нац ва жно сти до би ја око 15. 
го ди не. Та ко ђе, ни су са гла сни ни са ре зул та ти ма ис тра жи ва ња ко ји 
по ка зу ју да про бле ми са вр шња ци ма по ста ју нај ва жни ји на уз ра сту 
15-17 го ди на, од но сно да су мла ди у ра ној адо ле сцен ци ји нај ви ше 
осе тљи ви на не при хва та ње од стра не вр шња ка и ис кљу чи ва ње из 
дру штва.42) С дру ге стра не, у на шем ис тра жи ва њу ста ри ји сред њо-
школ ци се, као и де вој ке, по ка зу ју до след но осе тљи ви јим у пер ци-
пи ра њу ве ћи не сва ко днев них про бле ма мла дих. 

ЗАКЉУЧАК

Пре ма схва та њу ве ли ког бро ја ауто ра ко ји се ба ве мла ди ма, 
гло бал не и ло кал не дру штве не про ме не у по след њим де це ни ја ма 
тран сфор ми са ле су ис ку ства мла дих у сме ру успо ра ва ња и оте жа-
ва ња тран зи ци је ка од ра слом до бу. У том кон тек сту, за ни ма ло нас 
је да ли су про бле ми ти пич ни за адо ле сцент ни уз раст, као и про-
бле ми ко је ауто ри пре по зна ју на гло бал ном пла ну, по ја ча ни од ра-

40) Fryden berg, E., nav. de lo; Hen dry, L., Shuc ksmith J., Lo ve, J., Glen din ning, A., nav. de lo

41) Ca irns, E., McWhir ter, L., Duffy, U., Ba rry, R., “The sta bi lity of sel fcon cept in la te ado le-
scen ce: Gen der and si tu a ti o nal ef fects”, PersonalityandIndividualDifferences, 1990, 11, str. 
937–944. 

42) Fryden berg, E., nav. de lo; Com pas, B., Pha res, V., Le do ux, N., nav. de lo; La ur sen, B., Col lins, 
W., nav. de lo.
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ста њем у усло ви ма ду бо ке еко ном ске кри зе и тран зи ци је, ко ји већ 
ду го ка рак те ри шу на шу дру штве ну ствар ност. Циљ овог екс пло ра-
тив ног ис тра жи ва ња био је да утвр ди мо са ко јом вр стом про бле ма 
се су о ча ва ју мла ди у Ср би ји, ка ко про це њу ју њи хо ву те жи ну, као 
и да ли по сто је раз ли ке у за ви сно сти од по ла, уз ра ста, ти па шко ле 
ко ју мла ди по ха ђа ју и де ла Ср би је у ко ме жи ве. 

Ре зул та ти по ка зу ју да ве ћи ну про бле ма мла ди не до жи вља-
ва ју као ве ли ке или по себ но угро жа ва ју ће. Три про бле ма нај ви ше 
бри ну мла де у Ср би ји, у сми слу да их ви ше од тре ћи не њих до жи-
вља ва као ве ће, од но сно ве ли ке про бле ме. То су: ма ло за ни мљи-
вих ме ста за из ла ске (46%), не до ста так сло бод ног вре ме на (41%) и 
до са да (35%). Оста ле про бле ме ма њи број мла дих про це њу је као 
ве ће или ве ли ке: про бле ме са шко лом и уче њем 28%; љу бав не про-
бле ме 28%; не су гла си це и сва ђе са ро ди те љи ма 22%; уса мље ност 
22%; по ти ште ност и не за до вољ ство со бом 22%; не до ста так нов ца 
за из ла ске 19%; не при хва та ње од стра не вр шња ка 14% и при ти ске 
од стра не вр шња ка да при хва те до ми нант не нор ме по на ша ња 14%. 

Пре о ку пи ра ност про бле ми ма ве за ним за про во ђе ње сло бод-
ног вре ме на и за ба ву пред ста вља осо бе ност на ших мла дих, спе-
ци фич ност у од но су на про бле ме за ко је су стра ни ауто ри утвр-
ди ли да су нај за сту пље ни ји код мла дих. Ко мен та ри шу ћи на пр ви 
по глед кон тра дик тор ни на лаз да нај ве ће про бле ме мла ди ма у Ср-
би ји пред ста вља ју не до ста так сло бод ног вре ме на, с јед не, и до са-
да, с дру ге стра не, утвр ди ли смо да мла ди за и ста је су укљу че ни у 
број не ак тив но сти ми мо шко ле, али и да до ста вре ме на про во де 
у ак тив но сти ма ко је ка рак те ри шу па сив на, ре цеп тив на ори јен та-
ци ја, ма ло пси хо ло шко ин ве сти ра ње и не до ста так лич ног сми сла. 
Бу ду ћи да до са да мо же има ти не га тив не по сле ди це за по је дин це 
и дру штво, отва ра се пи та ње ко ли ко су ак тив но сти ко ји ма мла ди 
ис пу ња ва ју сво је сло бод но вре ме за и ста са др жај не и ква ли тет не са 
ста но ви шта лич ног раз во ја мла дих. 

По себ ну па жњу по све ти ли смо раз ма тра њу про бле ма мла-
дих у нај ва жни јим со ци јал ним окру же њи ма, по ро ди ци и гру пи 
вр шња ка. По да ци по ка зу ју да из не на ђу ју ће ве ли ки број мла дих 
не ма ве ли ких про бле ма и не су гла си ца са ро ди те љи ма (78%), ни-
ти про бле ма са при хва та њем или при ти сци ма од стра не вр шња ка 
(86%), као и да су у нео че ки ва но ве ли кој ме ри за до вољ ни сво јим 
од но си ма са ро ди те љи ма и вр шња ци ма. Пи та ње за да ље ана ли зе 
је сте да ли на ши мла ди за и ста има ју до бар, хар мо ни зо ван од нос са 
ро ди те љи ма или тај од нос ни је по себ но ин тен зи ван, па са мим тим 
ни кон флик тан. 

Ана ли за зна чај но сти раз ли ка по ка за ла је да де вој ке и ста ри ји 
сред њо школ ци до след но про це њу ју ско ро све раз ма тра не про бле-
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ме као те же, као и да на њих сна жни је емо ци о нал но ре а гу ју. До-
би је не пол не раз ли ке у скла ду су са те о риј ским пред ви ђа њи ма и 
ре зул та ти ма по сто је ћих ис тра жи ва ња, ко ји го во ре о ве ћој ра њи во-
сти де во ја ка и њи хо вој скло но сти да не га тив ни је опа жа ју се бе, со-
ци јал не од но се и про бле ме у од но су са спо ља шњим све том. На лаз 
да ста ри ји сред њо школ ци опа жа ју про бле ме у ско ро свим сфе ра ма 
жи во та као ве ће не го мла ђи, ни је у скла ду са раз вој ним мо де лом 
ко ји пред ви ђа да у раз ли чи тим пе ри о ди ма адо ле сцен ци је од ре ђе-
на вр ста про бле ма до ла зи у фо кус мла дих, као ни са ре зул та ти ма 
ис тра жи ва ња у ко ји ма је до би је но да су мла ди на раз ли чи тим уз-
ра сти ма по себ но осе тљи ви на од ре ђе ну вр сту про бле ма. По ве ћа ну 
осе тљи вост и за бри ну тост ста ри јих сред њо шко ла ца скло ни смо да 
по ве же мо са тим што се они на ла зе на са мом пра гу од ра слог до ба 
и ва жних жи вот них од лу ка, због че га ве ро ват но има ју ве ћу свест о 
про бле ми ма и иза зо ви ма ко је до но си бу дућ ност. 

На кра ју, мо же мо за кљу чи ти да до би је на сли ка о про бле ми-
ма мла дих у Ср би ји ни је оне спо ко ја ва ју ћа: ве ћи ну про бле ма мла ди 
не до жи вља ва ју као ве ли ке или по себ но угро жа ва ју ће и, из гле да, 
успе ва ју да их пре вла да ју са мо стал но раз ви је ним стра те ги ја ма. 
Из гле да да мла ди у Ср би ји де ле оп ти ми зам мла дих у све ту – ре-
зул та ти кро скул тур них сту ди ја по ка зу ју да мла ди, чак и они из еко-
ном ски де при ви ле го ва них сре ди на и сло је ва, има ју оп ти ми сти чан 
по глед на бу дућ ност и да че сто ви де те шко ће као при вре ме не. Ле-
по та, енер ги ја и оп ти ми зам мла до сти као жи вот ног до ба ве ро ват но 
до при но се ова квој пер цеп ци ји ре ал но сти. Та ко ђе, из гле да да и у 
„те шком вре ме ну“, као што то не сум њи во је сте ак ту ел но ста ње у 
на шем дру штву, по ро ди ца и вр шњач ка гру па ни су пре ста ле да бу-
ду зна чај ни пот пор ни си сте ми мла ди ма у но ше њу са сва ко днев ним 
про бле ми ма. 
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JelenaPesic,MarinaVidenovic,DijanaPlut

PROBLEMSOFSERBIANYOUTH:GROWINGUP
WITHINTHECONTEXTOFSOCIALCRISIS

Summary
Objective of this research was to identify problems that young 

people in Serbia have been dealing with, also how they perceive the 
weight of these problems and whether there are the gender, age, school 
type and regional differences in their perception of problems. We were 
also interested to find out if problems typical of adolescence, as well 
as problems characterizing some global social changes are intensified 
within the context of prolonged social crisis and transition. Research 
was conducted in October 2007, on a sample of 2419 young people, 
stratified by the region (Belgrade, North, Central and South Serbia), age 
(first to fourth grade of secondary school) and school type (gymnasium, 
three years and four years vocational schools). An original question-
naire, constructed for this research, was applied. Results have shown 
that the majority of investigated problems have not been perceived as 
particularly big or harmful ones. Young people are most concerned with 
three problems (meaning that one third or more of youngsters find them 
to be big or relatively big ones): the lack of interesting places to go out 
(46%), the lack of time for leisure activities (41%) and boredom (35%). 
Surpassingly few youngster reported to have bigger problems with their 
parents (22%) or peers (14%). Girls and senior high school students 
systematically perceive almost all problems as harder ones. We could 
conclude that the gained picture was not gloomy, as it was expected, 
which could probably be attributed to joy, energy and optimism of these 
young people in this life span period. 
Key Words: youth, social crisis, young people’s leisure, parents, peers
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