
ВАСПИТНИ СТИЛ РОДИТЕЉА 

 

Улога родитеља у васпитању дјетета и креирању његове личности је велика, а њихов 

васпитни стил је од кључне улоге у том процесу. Васпитни стил родитеља је начин на 

који родитељи васпитавају своју дјецу. Васпитни стил родитеља представља релативно 

трајан образац понашања на релацији родитељ-дијете који се, прије свега, односи на 

васпитне поступке родитеља путем којих се та интеракција успоставља и одржава. 

Васпитање дјетета подразумијева топлину, разумијевање, љубав, подршку и 

охрабрење коју родитељ пружа дјетету, те контролу коју чине родитељска очекивања, 

захтјеви и надзор која се може протезати од потпуне контроле до занемаривања 

дјетета. У зависности од тога колико су код родитеља изражени ови елементи 

родитељства разликују се три васпитна стила родитеља: аутократски (ауторитарни), 

попустљиви (пермисивни) и демократски (ауторитативни). 

 

Аутократски или ауторитарни васпитни стил 

Аутократски или ауторитарни васпитни стил одликује наметање неприкосновеног 

родитељског ауторитета, а односи између родитеља и дјеце су напети и крути. 

Родитељи постављају висока очекивања и захтјеве проводећи строги надзор и 

контролу над понашањем дјетета при чему не пружају дјетету довољно емоционалне 

топлине и подршке. Комуникација између родитеља и дјеце је једносмјерна – 

родитељи издају налоге, а дјеца слушају и извршавају налоге. Главни васпитни циљ је 

учење самоконтроле и послушности ауторитету. Овакав васпитни стил слама дух 

дјетета. Дјеца су често несигурна, повучена, неповјерљива, неуспјешна у рјешавању 

проблема, стално брину како удовољити родитељу, а у доба адолесценције често 

постају бунтовници који крше друштвене норме, те се на тај начин супротстављају 

ауторитету одраслих. Психотерапија ауторитарно васпитаних особа показала је колику 

штету може да направи неизражавање љубави дјетету. Међутим, то је довело до тога 

да многи радитељи западну у супротну грешку да дјецу васпитавају пермисивно и 

попустљиво сводеħи васпитање на изражавање љубави. Често управо ауторитарно 

васпитани родитељи пермисивно васпитавају сљедеħу генерацију.   

 



Попустљиви или пермисивни васпитни стил 

Попустљиви или пермисивни васпитни стил подразумијева емоционалну топлину, али 

слабу контролу. Овакви родитељи су претјерано емоционално осјетљиви, пружају 

љубав и подршку, али имају слабу контролу без постављања граница над дјететовим 

понашањем. Они се не супростављају дјеци. Примарно задовољавају све дјететове 

захтјеве и жеље. Они су „најбољи другови“. Овакав васпитни стил има за посљедицу 

размажену дјецу навикнуту да све буде „по њиховом“. Оваква дјеца су често несигурна 

и несналажљива, импулсивна, слабе самоконтроле, нетолерантна, склона тренутном 

испуњавању жеља и захтјева, те агресивности када се сусретну с ограничењима. Дијете 

попустљивог родитеља може да има озбиљних проблема у социјализацији. То су 

разлози да све више аутора сматра да попустљиво васпитање никако не може да буде 

препоручен васпитни стил. 

 

 

 

Демократски или ауторитативни васпитни стил  

Демократски или ауторитативни васпитни стил је комбинација чврсте родитељске 

контроле и емоционалне топлине. Родитељи постављају захтјеве и очекивања која су 

примјерена узрасту дјетета, проводе надзор и имају чврсту контролу на дјететовим 

непожељним обрасцима понашања уз љубав, подршку и емоционалну топлину. Имају 

отворену комуникацију са дјецом, образлажу своје ставове и допуштају извјестан 

степен слободе у погледу могуħности избора и доношења одлука. Дјеца таквих 

родитеља су самостална, одговорна, сигурна у себе, са високим степеном 

самоконтроле и самопоштовања, толеранатна, социјализована. Захваљујуħи томе што 

родитељ показује да га воли, дијете изграђује осјеħање личне вриједности и позитивну 

слику о себи. Инсистирајуħи и на дисциплини, родитељ помаже дјетету да развије 

самодисциплину и изгради складну личност. Јасне границе код дјетета стварају осјеħај  

сигурности, а само у сигурној средини дијете ħе се осјеħати слободно да истражује и 

учи. Истраживања су показала да је најефикаснији васпитни стил ауторитативни. 



 
 

Васпитни стилови се у пракси често неће срести у дословном облику него је, најчешће, 

присутна комбинација њихових карактеристика. Такође, честа је појава да један 

родитељ примјењује један васпитни стил, а други родитељ други васпитни стил. 

Васпитање је динамичан процес који зависи од бројних фактора и њиховог садејства – 

црта личности дјетета и свих чланова породице, броја чланова породице, 

досљедности, социоекономског статуса. Међутим, никада не треба занемарити значај 

љубави, сигурности, подршке и разумијевања, али ни дисциплине, поштовања правила 

и постављених граница на путу ка развоју зреле и социјализоване личности. 

 

ПРОЦЈЕНА ВАСПИТНОГ СТИЛА РОДИТЕЉА 

 

Резултати истраживања показују да је васпитни стил родитеља у директној вези са 

развојем личности дјетета и његових потенцијала, његовим особинама, осјећањима, 

потребама и понашањем. С тим у вези проведена је самопроцјена родитељског 

васпитног стила у којој је учествовало 218 родитеља ученика од првог до деветог 

разреда. Кориштени инструментаријум је упитник за самопроцјену „Какав сам 

родитељ“ (у прилогу). Самопроцјена васпитног стила рађена је на родитељским 

састанцима у сарадњи са одјељењским старјешинама. 

 

Разред и 

одјељење 

Аутократски 

(ауторитарни) 
васпитни стил 

Попустљиви 

(пермисивни) 
васпитни стил 

Демократски 

(ауторитативни) 
васпитни стил 

Комбинација 

васпитних 
стилова 

 

Укупно 

1/1 0 1 15 3 19 

1/2 2 0 10 0 12 

1/3 1 0 20 0 21 

2/2 0 0 12 0 12 

2/3 2 0 11 0 13 

3/1 1 0 16 1 18 



3/3 0 0 18 0 18 

4/1 0 0 18 1 19 

4/2 16 0 2 0 18 

6/2 4 0 13 0 17 

6/3 0 0 22 0 22 

7/3 0 0 10 0 10 

9/2 1 0 9 0 10 

9/3 3 0 6 0 9 

Укупно 30 1 182 5 218 

 

Табела 1. Приказ резултата самопроцјене родитеља 

 

У Табели 1. приказани су резултати самопроцјене васпитног стила родитеља. Од укупно 

218 родитеља који су учествовали у истраживању 182 или 83,5% примјењује 

демократски или ауторитативни васпитни стил, 30 или 14% аутократски или 

ауторитарни васпитни стил и 1 или 0,5% попустљиви или пермисивни, док 5 или 2% 

родитеља користи комбинацију васпитних стилова. Дакле, резултати самопроцјене 

васпитног стила родитеља показују да је преферирани родитељски васпитни стил 

ауторитативни или демократски, што је у складу са резултатима истраживања која 

показују да је најефикаснији васпитни стил ауторитативни. Мањи број родитеља 

преферира аутократски или ауторитарни васпитни стил за који је утврђено да оставља 

штетне посљедице на емоционални развој дјетета, док незнатан број родитеља 

процјењује свој васпитни стил као попустљиви или пермисивни који није препоручен 

васпитни стил због проблема које дијете може да има у социјализацији. На резултате 

процјене могла је утицати субјективност и/или тешкоħе у опажању стварног понашања, 

као и тенденција ка социјално пожељним одговорима. 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

Васпитни стил родитеља има кључну улогу у васпитању дјетета и развоју личности 

дјетета. Дијете ħе се развити у зрелу и здраву личност ако буде одрастало у средини у 

којој је вољено, подржавано и у којој су задовољене његове потребе, али и у средини у 

којој се осјеħа сигурно и гдје постоје јасне границе.  
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