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УЛО ГА МЕН ТОР СТВА У РАЗ ВО ЈУ МЛА ДИХ*

Бо рис Кор дић** 

Фа кул тет без бед но сти, Уни вер зи тет у Бе о гра ду

Ле па Ба бић 
По слов ни фа кул тет, Уни вер зи тет Син ги ду нум

Ап стракт. По сто ји ми шље ње да при род но мен тор ство мла дих по вољ но ути че 
на пси хо со ци јал ни раз вој и да је по ве за но са бо љим успе хом ка сни је у жи во-
ту. Ис тра жи ва њем смо хте ли да утвр ди мо ко је се осо би не лич но сти мен то ра 
и шти ће ни ка ја вља ју као нео п ход ни усло ви за раз ви ја ње про це са мен тор ства 
код мла дих ко ји во ди по зи тив ним раз вој ним ис хо ди ма. На при год ном узор ку 
уче ни ка основ них и сред њих шко ла (77) и сту де на та из Бе о гра да (109) за дат је 
упит ник спе ци јал но кон стру и сан за ову свр ху. Ис пи та ни ци су про це њи ва ли 
ка рак те ри сти ке зна чај не осо бе из њи хо вог жи во та кроз 17 ре че ни ца, про ме не 
на ста ле за хва љу ју ћи ис ку ству са зна чај ном осо бом кроз 18 ре че ни ца и вла сти-
те ка рак те ри сти ке кроз 16 ре че ни ца. Фак тор ска ана ли за је из дво ји ла две осо-
би не зна чај них осо ба (на зва не М-ба зич ни осло нац и М-струч њак), две вр сте 
ис хо да ис ку ства са зна чај ним осо ба ма (Ш-уна пре дио се бе и Ш-дис тан ца пре ма 
се би) и две вр сте осо би на код ис пи та ни ка (Отво ре ност за уче ње и Осла ња ње на 
дру ге). Ана ли зе по ка зу ју да је ус по ста вља ње од но са по ве ре ња и раз ме не ко је 
шти ће ни ци ма да је осе ћа ње ба зич ног ослон ца con di tio si ne qua non мен тор ства, 
а струч ност и про фе си о нал ност мен то ра dif fe ren tia spe ci fi ca мен тор ства. За ус-
по ста вља ње та квог од но са нео п ход но је да мен то ри има ју осо би не лич но сти 
ко је су пред у слов за ус по ста вља ње ба зич ног ослон ца за шти ће ни ке, и да шти-
ће ни ци бу ду отво ре ни за уче ње и спрем ни да на ђу осло нац у мен то ри ма. 
Кључ не ре чи: мен тор ство, мла ди, пси хо со ци јал ни раз вој, ком пе тен ци је. 

* На по ме на. Овај на уч ни рад је про ис те као из са рад ње два про јек та: „Без бед ност 
и за шти та ор га ни зо ва ња и функ ци о ни са ња вас пит но-обра зов ног си сте ма у Ре пу бли-
ци Ср би ји (основ на на че ла, прин ци пи, про то ко ли, про це ду ре и сред ства)“, бр. 47017 
(2011-2014) и „Уна пре ђе ње кон ку рент но сти Ср би је у про це су при сту па ња Европ ској 
уни ји”, бр. 47028 (2011-2014), чи ју ре а ли за ци ју фи нан си ра Ми ни стар ство на у ке Ре пу-
бли ке Ср би је.
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Тер мин мен тор ство упо тре бља ва се у раз ли чи тим кон тек сти ма и за раз-
ли чи те вр сте функ ци ја. Та ко се мен тор ство мо же од ви ја ти у за јед ни ци у 
ко јој осо ба жи ви, у шко ли или на фа кул те ту, на по слу и слич но. Функ-
ци је мо гу би ти еду ка тив не, по слов не, усме ре не на лич ни раз вој итд. 
Овај рад је усме рен на ис тра жи ва ње уло ге мен тор ства у лич ном раз во ју 
а та кво је мен тор ство нај че шће ве за но за мен тор ство мла дих. По ка за ло 
се да мен тор ски од нос има зна чај ну уло гу у људ ском раз во ју (Le vin son 
et al., 1978) и да је при су тан у раз во ју ве о ма успе шних осо ба (Va il lant, 
1977). Ме ђу тим, тре ба зна ти да мен тор ско ис ку ство ни је увек по зи тив но 
и да по сто је не га тив на мен тор ска ис ку ства као пој мов но за себ на ка те го-
ри ја (Eby et al., 2004).  

Де фи ни ци је мен тор ства ни су до вољ но об у хват не и пре ци зне. Нај-
че шће се мен тор ством озна ча ва ме ђу људ ски од нос из ме ђу ста ри је и ис-
ку сни је осо бе, од но сно мен то ра, и мла ђе и ма ње ис ку сне осо бе, од но-
сно шти ће ни ка, у ко јем мен тор усме ра ва лич ни и про фе си о нал ни раз вој 
шти ће ни ка (Kram, 1985). Ова кве де фи ни ци је не укљу чу ју зна чај етич-
ког по на ша ња мен то ра, ње го ву емо тив ну урав но те же ност, ком пе тен ци-
је, „игра ње“ уло га и слич но (Јоhnson, 2002). Дру га чи ји при ступ од ре ђи-
ва њу мен тор ства је сте кроз из два ја ње ка рак те ри стич них од ли ка та кве 
вр сте ме ђу људ ских од но са од ко јих се на во де сле де ће: је дин стве ност, 
ре ци проч ност и аси ме трич ност, про цес, уче ње и ди на мич ност (Eby et 
al., 2007). Је дин ствен је од нос јер се раз ли ку је од сва ког дру гог ме ђу-
људ ског од но са. Ре ци про чан је од нос јер укљу чу је ак тив но обе стра не, 
а аси ме три чан јер је циљ усме рен углав ном на до бро бит за шти ће ни ка. 
Мен тор ство је про цес ко ји се од ра жа ва ка ко на пси хо со ци јал ном пла ну 
та ко и на ка ри јер ном пла ну, јер се сти чу но ва зна ња и ве шти не. Ди на ми-
чан је од нос јер се вре ме ном ме ња и по ста је ути цај ни ји.

Мен тор ство мла дих пред ста вља ре ла тив но ду го тра јан од нос у ко-
јем ста ри ја, ис ку сна и од го вор на осо ба усме ра ва, по др жа ва и бри не о 
раз во ју мла де осо бе, по себ но ње ног ка рак те ра и ком пе тен ци ја. У окви ру 
мен тор ства мла дих раз ви ја се од нос уза јам но сти, по ве ре ња и по што ва-
ња, а шти ће ник се иден ти фи ку је са осо би на ма мен то ра. Сто га је ва жно 
да мен то ра кра се осо би не ка рак те ри стич не за зре лу од ра слу лич ност 
ко ја је до бро укло пље на у со ци јал ну сре ди ну. Сма тра се да мен тор-
ство зна чај но до при но си здра вом пси хо со ци јал ном раз во ју осо бе као 
што афек тив на ве за ност, од но сно при вр же ност, до при но си у ра ној до би 
(Ain sworth, 1989).

Мен тор ство мла дих нај че шће је не фор мал ног ти па, од но сно ја вља 
се спон та но из ме ђу мла дих и род би не, по ро дич них при ја те ља, све ште-
ни ка, учи те ља и слич них осо ба. У мно гим кул ту ра ма ро ди те љи пре-
пу шта ју део бри ге, вас пи та ња и обра зо ва ња де це осо ба ма из нај бли же 
око ли не, би ло да је реч о род би ни, ку мо ви ма или при ја те љи ма (Gar cia 
Coll et al., 1995). Не рет ко се де ша ва да мла ди то ком шко ло ва ња уђу у 
мен тор ски од нос са учи те љи ма, вас пи та чи ма, све ште ни ци ма и оста лим 
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уче сни ци ма вас пит но-обра зов ног про це са. Без об зи ра на то ко ја се зна-
чај на осо ба по ја вљу је као мен тор, она мо же да од и гра раз ли чи те уло ге 
спрам шти ће ни ка (као што су учи тељ, узор, при ја тељ, са ве зник), а мо же 
да по слу жи чак и као за ме на за ро ди те ље (Ha mil ton & Dar ling, 1989). 
У ли те ра ту ри се мен то ри у обла сти не фор мал ног мен тор ства мла дих 
озна ча ва ју као при род ни мен то ри или ве о ма зна чај не осо бе (VIP). Сма-
тра се да су ве о ма зна чај не осо бе ста ре нај ма ње два де сет јед ну го ди ну, 
да по ка зу ју зна ча јан ути цај на шти ће ни ка, а слу же и као осло нац шти ће-
ни ци ма у од ре ђе ном пе ри о ду раз во ја (Gre en ber ger et al., 1998).   

По ред не фор мал ног по сто је и фор мал ни об ли ци мен тор ског од но са 
ко ји су уна пред пла ни ра ни и усме ра ва ју се на од ре ђе не обла сти жи во та 
шти ће ни ка као што су обра зо ва ње, за по шља ва ње, сма ње ње ри зич ног 
по на ша ња и слич но (Si pe, 2005). Нај јед но став ни ји кри те ри јум раз ли ко-
ва ња из ме ђу фор мал ног и не фор мал ног мен тор ства пред ста вља по сто ја-
ње тре ће стра не ко ја спа ја мен то ра са шти ће ни ком. Ме ђу тим, раз ли ко-
ва ње са мо на осно ву ини ци ја ци је мен тор ског од но са су жа ва раз у ме ва ње 
ка рак те ри сти ка фор мал ног и не фор мал ног од но са, јер мен тор ство озна-
ча ва про цес ко ји је, са мим тим, про мен љив. Мо гу ће је да се уну тар фор-
мал но ини ци ра ног мен тор ства раз ви ју ка рак те ри сти ке ме ђу људ ског од-
но са ко је га при бли жа ва ју не фор мал ном мен тор ству као про це су. Да кле, 
мо же мо раз ли ко ва ти ини ци ја ци ју мен тор ства, ко ја мо же би ти фор мал на 
и не фор мал на, и струк ту ру мен тор ског од но са ко ји се раз ли ку је по сте-
пе ну фор ма ли за ци је и мо же да ва ри ра то ком вре ме на. Ова ди стинк ци ја 
је сте ва жна јер је циљ на шег ра да усме рен на ис тра жи ва ње не фор мал-
ног мен тор ства код мла дих као про це са, без об зи ра ка ко је мен тор ски 
од нос ини ци ран, фор мал но или не фор мал но. 

Ис тра жи ва ња по ка зу ју да не фор мал но мен тор ство има по зи тив ни ји 
ути цај на мла де од фор мал ног (Ra gins & Cot ton, 1999). Ме ђу по зи тив ним 
ис хо ди ма мен тор ства мла дих ис тра жи ва ни су раст са мо по што ва ња и 
са мо по у зда ња (Re i sner et al., 1989), бо ља обра зов на по стиг ну ћа (McPar-
tland & Net tles, 1991), сма ње на скло ност ка зло у по тре би суп стан ци 
(Gros sman & Ti er ney, 1998) и дру га. Та ко ђе је ис тра жи ва но мен тор ство 
као ин тер ге не ра циј ски про цес, а по ка за ло се да се љу ди ко ји су би ли у 
уло зи шти ће ни ка лак ше од лу чу ју за при хва та ње уло ге мен то ра (Ra gins 
& Scan du ra, 1999). Сма тра се да мен тор ство ути че на мла де кроз три ме-
ђу соб но по ве за на про це са: осна жи ва њем со ци јал них од но са и емо тив не 
до бро би ти, уна пре ђе њем ког ни тив них ве шти на и под сти ца њем раз во ја 
по зи тив ног иден ти те та (Rho des et al., 2006). Не ка ис тра жи ва ња ис ти чу 
не га тив не ис хо де мен тор ског од но са углав ном ка да мла ди при ме те да 
мен то ри ма ова кав од нос ни је ва жан, да их мен то ри по сма тра ју као не-
ком пе тент не, или не ви де мо гућ ност раз во ја. Ре ђе се де ша ва да до ла зи и 
до етич ких пре сту па ко ји шти ће ни ке ста вља ју у не при јат ну си ту а ци ју, 
јер их мен тор ис ко ри шћа ва на ма те ри ја лан, емо ти ван или сек су а лан на-
чин.  
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По ла зе ћи од зна ча ја ко ји при род но мен тор ство има за раз вој мла дих 
од лу чи ли смо се да ис тра жи мо ка ко мла ди про це њу ју ка рак те ри сти ке 
успе шних мен то ра, од но сно ве о ма зна чај них осо ба у њи хо вом жи во ту, 
и њи хов до при нос лич ном пси хо со ци јал ном раз во ју. По ред то га прет по-
ста вља мо да је ва жно да шти ће ни ци има ју од ре ђе не осо би не лич но сти 
нео п ход не за ус по ста вља ње мен тор ског од но са и по ку ша ће мо да их од-
ре ди мо. До дат но, же ли мо да утвр ди мо ко су зна чај не осо бе ко је су од и-
гра ле уло гу при род них мен то ра у жи во ту мла дих љу ди. 

Ме тод  ис тра жи ва ња

Ис тра жи ва ње је спо ве де но на при год ном узор ку мла дих љу ди. Ко ри-
шћен је упит ник са ста вљен за ову свр ху.  Уку пан узо рак чи ни 186 ис-
пи та ни ка кад се оду зме 13 не ва лид них упит ни ка. Узо рак чи ни 109 сту-
де на та и 77 уче ни ка основ них и сред њих шко ла. Под у зо рак су де на та 
при ку пљен је на Еко ном ском, Фи ло ло шком и Фа кул те ту без бед но сти. 
За под у зо рак уче ни ка спе ци фич но је то што су упит ник по пу ња ва ли на-
кон ис ку ства ра да са мен то ром у окви ру Ре ги о нал ног цен тра за та лен те. 
Ти ме смо отво ри ли мо гућ ност да уче ни ци опи шу ис ку ство при род ног 
мен тор ског од но са и кад је овај од нос фор мал но ини ци ран, а не слу-
ча јан. Узо рак је ујед на чен по по лу. Уз раст уче ни ка се кре ће од 11 до 17 
го ди на (про сеч но 13 го ди на и 6 ме се ци), а сту де на та од 19 до 26 го ди на 
(про сеч но два де сет две го ди не и три ме се ца).   

Упит ни ком су об у хва ће не че ти ри обла сти у скла ду са ци љем ис-
тра жи ва ња. У упут ству је да то об ја шње ње ис тра жи ва ња: „Овим упит-
ни ком же ли мо да са зна мо ка ко гле да те на по моћ осо ба са жи вот ним ис-
ку ством и при род ним ауто ри те том“. За тим сле ди ин струк ци ја: „Се ти те 
се осо бе ко ја вам је у јед ном пе ри о ду ва шег жи во та би ла зна чај на јер 
вас је на пра ви на чин усме ра ва ла да са вла да те жи вот ни про блем или да 
по стиг не те не што од ва жно сти за вас“. И од мах у на став ку: „Про це ни те 
у ко јој ме ри су за ту осо бу ва жи ле на ред не ре че ни це“. Ти ме је отво рен 
пр ви део упит ни ка ко ји чи ни 17 тврд њи (Та бе ла 2) ко је го во ре о ка рак те-
ри сти ка ма мен то ра. Од го во ри се про це њу ју на пе то сте пе ној ска ли Ли-
кер то вог ти па. 

У дру гом де лу упит ни ка на ла зи ла се сле де ћа ин струк ци ја: „С об зи-
ром на ис ку ство ко је сте има ли са осо бом ко ја вам је у од ре ђе ном пе ри о-
ду ва шег жи во та би ла зна чај на, про це ни те у ко јој ме ри се да то ис ку ство 
од ра зи ло на вас“. Ис ку ство је опи са но кроз 18 ре че ни ца (Tабелa 3), а за 
про це ну је ко ри шће на пе то сте пе на ска ла Ли кер то вог ти па.

Тре ћи део упит ни ка са др жао је ин струк ци ју „Про це ни те у ко јој ме-
ри се на ред не тврд ње од но се на вас“. На ве де но је 16 тврд њи (Та бе ла 4) за 
ко је се прет по ста вља да го во ре о ка рак те ри сти ка ма шти ће ни ка по треб-
ним за ула зак у мен тор ски од нос. Од го во ри на тврд ње да ти су у об ли ку 
пе то сте пе не Ли кер то ве ска ле. 
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На кра ју упит ни ка по ста вље но је пи та ње ко јој гру пи љу ди при па да 
зна чај на осо ба ко ју су за ми сли ли док су по пу ња ва ли упит ник. На бро ја-
не су сле де ће мо гућ но сти: ро ди тељ, брат или се стра, члан ши ре по ро ди-
це, при ја тељ, про фе сор, мен тор или не ко дру ги. При ли ком са ста вља ња 
тврд њи за упит ник ко ри шће на је ши ра ли те ра ту ра из ко је су из дво је не 
осо би не мен то ра, мен тор ског од но са, шти ће ни ка и ефе ка та на лич ни 
раз вој. У об ра ди по да та ка је, по ред де скрип тив не ста ти сти ке, ко ри шће-
на и мул ти ва ри јант на ста ти сти ка.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња

У при ка зу ре зул та та ће мо кре ну ти од из бо ра зна чај них осо ба ко је су за-
ми сли ли ис пи та ни ци. У на шем ис тра жи ва њу је отво ре на мо гућ ност да 
се и ро ди те љи озна че као зна чај не осо бе иако они не спа да ју у ка те го ри ју 
мен то ра. Ре зул та ти по ка зу ју (Та бе ла 1) да су ро ди те љи нај за сту пље ни-
је зна чај не осо бе (26.9%), а за тим сле де мен то ри (20.43%). Удео мен то ра 
је по ја чан из бо ром под у зор ка уче ни ка ко ји су има ли не по сред но ис ку-
ство с мен то ром што по твр ђу је чи ње ни ца да је 44.2% уче ни ка на те сту 
за ми сли ло мен то ра као зна чај ну осо бу на спрам са мо 3.7% у под у зор ку 
сту де на та. За тим сле де при ја те љи, члан ши ре по ро ди це, па брат/се стра 
или про фе со ри. Као „не ко дру ги“ нај че шће се на во де ку мо ви, и мла ди ћи 
или де вој ке.

Та бе ла 1: Уче ста лост и про це нат од го во ра уче ни ка и сту де на та 
на пи та ње „ко јој гру пи љу ди при па да зна чај на осо ба ко ју су за ми сли ли 

док су по пу ња ва ли упит ник“

цео узо рак уче ни ци сту ден ти

f % f % f %

ро ди тељ 50 26.88 10 12.99 40 36.70

мен тор 38 20.43 34 44.16 4 3.67

при ја тељ 33 17.74 7 9.09 26 23.85

члан ши ре по ро ди це 22 11.83 14 18.18 8 7.34

брат се стра 14 7.53 3 3.90 11 10.09

про фе сор 14 7.53 9 11.69 5 4.59

не ко дру ги 15 8.06 0 0.00 15 13.76

укуп но 186 100.00 77 100.00 109 100.00
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У пр вом де лу упит ни ка оце њи ва не су осо би не зна чај не осо бе. Фак тор ска 
ана ли за глав не ком по нен те по ка за ла је да се дам на ест тврд њи иза бра них 
за ме ре ње осо би на зна чај не осо бе за си ћу ју две ком по нен те са 38.890% и 
10.584% ва ри јан се, а по у зда ност ска ле је ви со ка (Cron bach’s Alp ha=0.898). 
Ко ре ла ци ја из ме ђу ком по нен ти је 0.527. Пр ва ком по нен та го во ри о осо би на-
ма зна чај не осо бе (мен то ра) као чо ве ка у од но су пре ма мла дој осо би (шти-
ће ник): искрен при ја тељ, осо ба од по ве ре ња, отво ре на и искре на, осло нац, 
по ма же у ре ша ва њу про бле ма, ува жа ва ту ђе иде је, отво ре на да са слу ша 
дру го га, тру ди се да по мог не, спрем на да по хва ли (Та бе ла 2). Дру га ком по-
нен та го во ри о осо би на ма зна чај не осо бе (мен то ра) као струч ња ка у од ре-
ђе ној обла сти: стру чан, ис ку сан, спо со бан да пре не се зна ње, узор за дру ге, 
под сти че кре а тив ност, уоча ва гре шке, да је са ве те, мо ти ви ше за рад.  

Та бе ла 2: Ма три ца скло па за тврд њe о ка рак те ри сти ка ма 
мен то ра (фак тор скa ана ли зa глав не ком по нен те)

Тврд ња 1 2

Осо ба у ко јој ви ди те искре ног при ја те ља. 0.914  

Осо ба од по ве ре ња. 0.787  

Осо ба ко ја је отво ре на и искре на пре ма ва ма. 0.786  

Осо ба на ко ју се мо же те осло ни ти. 0.711  

Осо ба ко ја вам по ма же у ре ша ва њу про бле ма. 0.590  

Осо ба ко ја ува жа ва ва ше иде је. 0.569  

Осо ба ко ја је отво ре на да са слу ша дру го га. 0.523  

Осо ба ко ја да је свој мак си мум да по мог не дру го ме. 0.431  

Осо ба ко ја вас по хва љу је на кон успе шно оба вље ног за дат ка. 0.377 0.309

Осо ба ко ја је струч њак у сво јој обла сти. -0.306 0.901

Осо ба са ис ку ством.  0.807

Осо ба ко ја има спо соб ност да пре не се зна ње.  0.786

Осо ба ко ја пред ста вља узор ко ји вре ди сле ди ти.  0.609

Осо ба ко ја под сти че кре а тив ност.  0.576

Осо ба ко ја уоча ва ва ше гре шке и по ма же вам
да их от кло ни те.

 0.527

Осо ба ко ја да је ко ри сне са ве те.  0.523

Осо ба ко ја под сти че и мо ти ви ше на рад. 0.363 0.439
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У дру гом де лу упит ни ка на во де се раз вој не по сле ди це за хва љу ју ћи од но су са 
зна чај ном осо бом. Фак тор ска ана ли за глав не ком по нен те по ка за ла је да ше-
сна ест тврд њи иза бра них за ме ре ње раз вој них по сле ди ца за си ћу ју две ком по-
нен те са 36.606% и 10.465% ва ри јан се, а по у зда ност ска ле је ви со ка (Cron bach’s 
Alp ha=0.880). Ко ре ла ци ја из ме ђу ком по нен ти је 0.542. Пр ва ком по нен та го во-
ри о раз вој ним по сле ди ца ма ко је су уна пре ди ле лич ност: но ве ве шти не, си-
гур ност у се бе, но ва зна ња, по стиг ну ти ци ље ви, ува жа ва ње ту ђих ми шље ња, 
са вла да ва ње иза зов них си ту а ци ја, ве ће са мо по у зда ње, ши ри круг љу ди, бо ља 
са рад ња са дру ги ма, бо ље су о ча ва ње са про бле ми ма, ис ку ство је дин стве ног 
од но са (Та бе ла 3). Дру га ком по нен та го во ри о раз вој ним по сле ди ца ма ко је 
су уна пре ди ле кри тич ко са мо по сма тра ње: ве ћа са мо кри тич ност, уви ђа ње и 
ис пра вља ње лич них гре ша ка, бо љи на ступ пред дру ги ма, при ме на зна ња у 
сва ко днев ном жи во ту, бо ља спо соб ност ко му ни ка ци је. 

Та бе ла 3: Ма три ца скло па за тврд њe о раз вој ним 
по сле ди ца ма од но са са мен то ром 

(фак тор ска ана ли за глав не ком по нен те)

Тврд ња 1 2

Сте као сам но ве ве шти не. 0.790  

По стао сам си гур ни ји у се бе и соп стве но зна ње. 0.740  

Уна пре дио сам сво је зна ње. 0.700  

По сти гао сам же ље не ци ље ве. 0.665  

Спрем ни ји сам да ува жим и раз мо трим ту ђа ми шље ња. 0.663  

За хва љу ју ћи да тој осо би про шао сам низ иза зов них си ту а ци ја. 0.601  

По ди гао сам ни во свог са мо по у зда ња. 0.520  

За хва љу ју ћи да тој осо би про ши рио сам круг љу ди од ко јих мо гу 
да учим.

0.519  

По бољ шао сам са рад њу са дру ги ма. 0.494

Спрем ни ји сам да се су о чим са про бле ми ма. 0.480

Са да том осо бом сам из гра дио по се бан, је дин ствен од нос. 0.429

На у чио сам да по сма трам се бе са мо кри тич ки. 0.860

Лак ше уви ђам и ис пра вљам сво је гре шке. 0.855

По бољ шао сам на ступ пред дру ги ма.  0.847

На у чио сам да при ме њу јем зна ња у сва ко днев ном жи во ту.  0.636

Уна пре дио сам сво је спо соб но сти ко му ни ка ци је.  0.607
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У тре ћем де лу упит ни ка на во де се ка рак те ри сти ке мла де осо бе за ко је 
се сма тра да су нео п ход не ка ко би се оства рио до бар од нос са зна чај-
ном осо бом (мен то ром). Фак тор ска ана ли за глав не ком по нен те по ка за-
ла је да ше сна ест тврд њи иза бра них за ме ре ње лич них ка рак те ри сти ка 
за си ћу ју две ком по нен те са 37.291% и 13.919% ва ри јан се, а по у зда ност 
ска ле је ви со ка (Cron bach’s Alp ha=0.873). Ко ре ла ци ја из ме ђу ком по нен-
ти је 0.363. Пр ва ком по нен та го во ри о лич ним осо би на ма ко је су по-
ве за не са од но сом пре ма зна њу и ис ку ству дру гих: ува жа ва ње струч-
но сти, ис ку ства, ми шље ња и спрем ност за уче ње од дгу гих; пре и спи-
ти ва ње вла сти тих ста во ва; при хва та ње кри ти ке, са ве та и су ге сти ја; 
отво ре ност за но ва зна ња и ис ку ства; ве ра у се бе (Та бе ла 4). Дру га 
ком по нен та го во ри о лич ним осо би на ма ко је су по ве за не са спрем но-
шћу да се са дру ги ма по де ле по сло ви: осла ња ње на дру ге, спрем ност 
да се по ве ре по сло ви дру ги ма као и да се тра жи по моћ, ве ра у љу де. 

Та бе ла 4: Ма три ца скло па за тврд ње о лич ним 
ка рак те ри сти ка ма шти ће ни ка  

(фак тор ска ана ли за глав не ком по нен те)

Тврд ња 1 2

Ува жа вам струч ност. 0.809  

Ува жа вам и по шту јем ис ку ства ста ри јих. 0.776  

Спре ман сам да учим од дру гих. 0.731  

Пре и спи ту јем сво је ста во ве. 0.697  

При хва там кри ти ку. 0.694  

Отво рен сам за но ва зна ња и ис ку ства. 0.692  

При ме њу јем са ве те ис ку сни јих од се бе. 0.670  

Искрен сам пре ма дру ги ма. 0.665  

Ува жа вам ту ђе ми шље ње. 0.627

Ве ру јем у се бе. 0.513

При хва там су ге сти је ис ку сни јих од ме не. 0.417 0.402

Имам ве ћи успех ка да ме охра бру ју и под сти чу. 0.379  

Осла њам се на дру ге љу де.  0.943

Спре ман сам да по ве рим дру ги ма део мог по сла.  0.901
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Ве ру јем љу ди ма.  0.780

Спре ман сам да тра жим по моћ дру го га. 0.358 0.465

Укуп но смо из дво ји ли шест фак то ра. Пр ва два се од но се на зна чај ну 
осо бу (мен то ра) и на зва ли смо их М-ба зич ни осло нац и М-струч њак. 
Дру га два се од но се на раз вој не по сле ди це ко је мла да осо ба (шти ће ник, 
тј. про те же) има на кон ис ку ства са мен то ром и на зва ли смо их Ш-уна-
па ре дио се бе и Ш-дис тан ца пре ма се би. Тре ћа два се од но се на осо би не 
лич но сти и на зва ли смо их отво ре ност за уче ње и осла ња ње на дру ге. У 
Tабели 5 да те су ко ре ла ци је из ме ђу до би је них фак то ра. Осо би не зна чај-
не осо бе сред ње ко ре ли ра ју са раз вој ним по сле ди ца ма ис ку ства са зна-
чај ном осо бом кад је у пи та њу уна пре ђе ње се бе и ни ско кад је у пи та њу 
из град ња дис тан це пре ма се би. Осо би не зна чај не осо бе ко ре ли ра ју са 
ме ре ним осо би на ма лич но сти ис пи та ни ка и то по себ но са отво ре но шћу 
за уче ње, а сла би је са осла ња њем на дру ге. Раз вој не по сле ди це ис ку ства 
са зна чај ним осо ба ма по ве за не су са мо са осо би ном лич но сти отво ре
ност за уче ње, а ни су по ве за не са осла ња њем на дру ге.

Та бе ла 5: Ко е фи ци јен ти Пир со но ве ко ре ла ци је 
за на ве де не фак то ре

М-струч-
њак

Ш-уна пре-
дио се бе

Ш-дис тан ца 
пре ма се би

Отво ре ност за 
уче ње

Осла ња ње 
на дру ге

М-ба зич ни
осло нац .527(**) .405(**) .208(**) .351(**) .151(*)

М-струч њак  .461(**) .294(**) .403(**) .195(**)

Ш-уна пре дио
се бе   .542(**) .354(**) .145(*)

Ш-дис тан ца
пре ма се би    .374(**) .111

Отво ре ност
за уче ње     .363(**)

* ста ти стич ка зна чај ност на ни воу .05
** ста ти стич ка зна чај ност на ни воу .01

У Та бе ли 6 да те су про сеч не вред но сти из ра же но сти фак то ра у од но-
су на то да ли су ис пи та ни ци има ли не по сред но ис ку ство са мен то ром 
(под у зо рак уче ни ка) или ни су има ли не по сред но ис ку ство са мен то ром 
(под у зо рак сту де на та). Из узор ка су из о ста вље ни из бо ри зна чај не осо бе 
ко ји се од но се на ро ди те ље, јер ро ди те љи не при па да ју ка те го ри ји мен-
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то ра. На осно ву Т-те ста утвр ђе на је ста ти стич ки зна чај на раз ли ка из ме-
ђу два под у зор ка на ни воу .01 за фак то ре М-ба зич ни осло нац, М-струч-
њак и осла ња ње на дру ге. Да ти фак то ри су из ра же ни ји у гру пи ко ја је 
има ла не по сред но ис ку ство са мен то ром. 

Та бе ла 6: Про сеч не вред но сти из ра же но сти фак то ра 
на под у зор ци ма без ис пи та ни ка ко ји су иза бра ли ро ди те ље 

за зна чај ну осо бу са ста ти стич ким по ка за те љи ма 
зна чај но сти раз ли ка

Укуп-
но

уч
е н

и ц
и 

– 
РЦ

 з
а 

та
ле

нт
е

ст
у д

ен
 ти

t df p

М-ба зич ни осло нац 4.33 4.58 4.09 5.728 134 .001

М-струч њак 4.32 4.62 4.03 6.591 134 .001

Ш-уна пре дио се бе 4.08 4.15 4.00 1.739 134 .084

Ш-дис тан ца пре ма се би 4.01 4.02 3.99 0.262 134 .794

Отво ре ност за уче ње 4.24 4.33 4.15 0.992 134 .062

Осла ња ње на дру ге 3.51 3.81 3.21 0.423 134 .001

N (број ис пи та ни ка) 136 67 69

У Та бе ли 7 да те су про сеч не вред но сти из ра же но сти фак то ра у од но су 
на из бор зна чај не осо бе у упит ни ку. Ис пи та ни ци ко ји су иза бра ли мен-
то ра по ка зу ју нај ви ше ре зул та те на свим ска ла ма у од но су на оста ле 
гру пе са из у зет ком ска ле Ш-уна пре дио се бе ко ја је нај ви ша код из бо ра 
про фе со ра. Ска ла Ш-дис тан ца пре ма се би ни је се по ка за ла дис кри ми на-
тив ном. Т-тест зна чај но сти раз ли ка ни је утвр дио ста ти стич ки зна чај не 
раз ли ке ме ђу гру па ма из у зев ка да је реч о из бо ру мен то ра. Гру па ис пи-
та ни ка ко ја је иза бра ла мен то ра ста ти стич ки се зна чај но раз ли ку је од 
свих оста лих гру па, сем гру пе ко ја је иза бра ла про фе со ра за зна чај ну 
осо бу, бар по то ме што ви со ко про це њу је струч ност осо бе мен то ра.   
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Та бе ла 7: Про сеч не вред но сти из ра же но сти фак то ра 
пре ма из бо ру зна чај не осо бе. Озна че не су ста ти стич ке 

зна чај но сти раз ли ка у од но су на из бор мен то ра

Укуп но
ро

 ди
 те

љ

бр
ат

 и
ли

 с
е с

тр
а

чл
ан

 ш
и р

е
по

 ро
 ди

 це

пр
и ј

а т
ељ

пр
о ф

е с
ор

м
ен

 то
р

М-ба зич ни
осло нац 4.35 4.39 4.16(*) 4.31 4.37 4.39 4.52

М-струч њак 4.29 4.18(**) 3.96(**) 4.37(*) 4.23(**) 4.40 4.65

Ш-уна пре дио
се бе 4.04 3.95(*) 3.97 3.84(**) 4.14 4.28 4.21

Ш-дис тан ца
пре ма се би 4.02 4.06 3.94 3.93 4.07 4.06 4.05

Отво ре ност
за уче ње 4.21 4.12(*) 4.16 4.26 4.30 4.21 4.35

Осла ња ње 
на дру ге 3.50 3.42(*) 3.21(*) 3.35(*) 3.54 3.61 3.88

N (број
ис пи та ни ка) 186 50 14 22 33 14 38

* ста ти стич ка зна чај ност на ни воу .05
** ста ти стич ка зна чај ност на ни воу .01

Ди ску си ја

Иако је уло га ро ди те ља у од ра ста њу чо ве ка не за мен љи ва, де ца, адо-
ле сцен ти и мла ди су сре ћу се са ни зом од ра слих љу ди ко ји су ва жни у 
њи хо вом од ра ста њу. Оп ти мал но до бро ро ди тељ ство по сма тра мо као 
про цес ко ји да је те мељ људ ској ин ди ви ду ал но сти, док зна чај не од ра сле 
осо бе до при но се спе ци фич ним обла сти ма раз во ја ин ди ви дуе. Ро ди тељ-
ска функ ци ја се, по ред оста лог, огле да у то ме што пру жа ба зич ни осло-
нац раз во ју де те та, док је за по моћ у спе ци фич ним обла сти ма по треб-
на струч ност. За успе шно мен тор ство по треб но је обо је. Ме ђу тим, по 
из ра же ни јој стурч но сти мен то ри и про фе со ри раз ли ку ју се од чла но ва 
уже по ро ди це (Та бе ла 7) и сто га сма тра мо да струч ност тре ба узе ти као 
dif fe ren tia spe ci fi ca у де фи ни са њу мен тор ства. То не ис ку љу чу је ва жност 
осо би на ко је су бит не као ба зич ни осло нац у ме ђу људ ском од но су као 
што су по ве ре ње, отво ре ност, искре ност, раз у ме ва ње и  слич но. Уко-
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ли ко из о ста ју та кве осо би не код мен то ра, ма ла је ве ро ват но ћа да ће се 
раз ви ти про цес мен тор ства ка рак те ри сти чан за не фор мал но мен тор ство 
мла дих. На тај на чин се мо же ту ма чи ти до би је на раз ли ка код уче ни ка 
ко ји су иза бра ли мен то ра за зна чај ну осо бу, по ред дру гих зна чај них осо-
ба, а на кон не по сред ног ис ку ства с мен то ри ма (Та бе ла 1). У струч ној 
ли те ра ту ри та ко ђе се ис ти че раз ли ка из ме ђу две  гру пе осо би на. С јед не 
стра не су емо ци о нал не или пси хо со ци јал не осо би не као што су при хва-
та ње и по др шка, а с дру ге стра не су ин стру мен тал не или на ка ри је ру 
усме ре не осо би не као што су ин фор ми са ње, са ве то ва ње и упра вља ње 
(Ja co bi, 1991). 

Две гру пе осо би на мен то ра на ко је смо ука за ли су ва жне и за раз-
ма тра ње про це са мен тор ства и ње го вих ефек та. У ли те ра ту ри се су сре-
ћу две пер спек ти ве ко ји ма се об ја шња ва ефе кат мен тор ства: ре ла ци о на 
и ин стру мен тал на (Kel ler, 2007). Ре ла ци о на на гла ша ва да је за раз вој 
нај бит ни је гра ди ти од нос усме рен на мла ду осо бу, док ин стру мен тал на 
пер спек ти ва на гла ша ва да мла де тре ба укљу чи ти у иза зов не ак тив но сти 
усме ре не на од ре ђе не ци ље ве ко је ће под сти ца ти раз вој њи хо вих ком пе-
тен ци ја. Ре ла ци о на пер спек ти ва осла ња се на емо ци о нал не или пси хо-
со ци јал не осо би не, док се ин стру мен тал на пер спек ти ва осла ња на ин-
стру мен тал не осо би не. На ше ис тра жи ва ње упу ћу је на под јед нак зна чај 
обе гру пе осо би на мен то ра на раз вој не по сле ди це мен тор ства (Та бе ла 
5). Не што су из ра же ни је по ве за но сти раз вој них по сле ди ца са осо би на ма 
ве за ним за стуч ност мен то ра, али то је не знат но. 

У на шем ис тра жи ва њу смо се ру ко во ди ли зна ча јем ко ји не ро ди тељ-
ске фи гу ре ме ђу од ра сли ма има ју за раз вој мла де осо бе. Ис ти ца њем ва-
жно сти мен тор ства убла жа ва се по сто је ћи сте ре о тип да се адо ле сцен ти 
дру же са вр шња ци ма, а те же су ко бу са од ра сли ма (Dar ling et al., 2003). 
То је по себ но ва жно за уче сни ке вас пит но-обра зов ног про це са ка ко би 
пре по зна ли мен тор ство као по тен ци јал но под руч је за по зи тив ну ак ци ју 
ко је не мо ра да бу де у су ко бу са вр шњач ким од но си ма. Та ко ђе, же ли мо 
да на гла си мо да се при род но мен тор ство мо же ус по ста ви ти и ка да је 
од нос фор мал но ини ци ран. То зна чи да ће се уче сни ци вас пит но-обра-
зов ног про це са по ја ви ти у уло зи мен то ра за хва љу ју ћи ква ли те ту ме ђу-
људ ског од но са ко ји гра де са шти ће ни ци ма, а ту спа да ју осо би не ко је 
пру жа ју ба зич ни осло нац шти ће ни ку и, као што смо на гла си ли, струч но 
усме ра ва ње на осно ву про фе си о нал них ком пе тен ци ја.  

Уло га мен то ра, за раз ли ку од уло ге ро ди те ља, олак ша на је ти ме што 
мен то ри не уче ству ју у сва ко днев ном жи во ту мла дих као њи хо ви ро-
ди те љи, та ко да не струк ту ри шу њи хов жи вот, не ба ве се ка жња ва њем 
због ло шег по на ша ња, не сно се од го вор ност за уку пан раз вој и слич-
но (Spen cer, 2007). Слич но сти се огле да ју у то ме што се уло га мен то-
ра при бли жа ва уло зи ро ди те ља кад су у пи та њу ак тив но сти као што је 
са ве то ва ње, усме ра ва ње, под у ча ва ње и слич не. Чи ње ни цу да је 26.9% 
ис пи та ни ка у на шем ис тра жи ва њу иза бра ло ро ди те ља као зна чај ну осо-
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бу тре ба ту ма чи ти као по сле ди цу по зи тив ног ис ку ства са ро ди те љи ма 
ко ји осет но до при но се лич ном раз во ју, или не мо гућ но сти да се стек ну 
при род ни мен то ри. 

Мен тор ство је про цес ко ји укљу чу је бар две осо бе и сто га сма тра мо 
да је за успех мен тор ства нео п ход но да обе осо бе бу ду укљу че не у про цес 
на аде ква тан на чин. Из то га про из и ла зи да не тре ба из у ча ва ти са мо осо-
би не мен то ра већ и осо би не шти ће ни ка. На ша је прет по став ка да шти ће-
ник тре ба да по се ду је од ре ђе не ка рак те ри сти ке ка ко би мен тор ство има ло 
ефек та на ње гов раз вој. По ка за ло се да су пред ло же не ка рак те ри сти ке по-
ве за не са осо би на ма мен то ра и раз вој ним по сле ди ца ма мен тор ства (Та бе-
ла 5). То зна чи да би dif fe ren tia spe ci fi ca мен тор ства тре ба ло до пу ни ти од-
ре ђе ним осо би на ма шти ће ни ка. Дру гим ре чи ма, са ма струч ност мен то ра 
ни је до вољ на за раз вој мен тор ства уко ли ко ни је на и шла на плод но тле у 
отво ре но сти шти ће ни ка за уче њем и ње го вом спрем но шћу да се осла ња 
на ис ку сне и струч не љу де. Сто га тре ба до пу ни ти усло ве за раз вој мен тор-
ства као про це са. Да кле, за успе шно мен тор ство је нео п ход но да се ус по-
ста ви од нос по ве ре ња у ко јем мен тор пред ста вља ба зич ни осло нац шти-
ће ни ку, а струч ност мен то ра и отво ре ност за уче ње (као и осла ња ње на 
дру ге) шти ће ни ка чи не спе ци фич ност ко ја уна пре ђу је по зи тив не раз вој не 
ис хо де код шти ће ни ка. Ис тра жи ва ња мен тор ског од но са ме ђу сту ден ти-
ма по ка за ла су да су мен то ро ва ком пе тент ност и шти ће ни ко ва же ља да 
се по ка же кључ ни пред у сло ви успе шне са рад ње (Ri ce & Brown, 1990). У 
ли те ра ту ри се сла ба же ља за уче њем код шти ће ни ка до во ди у ве зу са тзв. 
мар ги нал ним мен тор ством (Eby & McMa nus, 2004). По ка за ло се да сла ба 
же ља за уче њем и учи нак ис под оче ки ва ња код шти ће ни ка не на ру ша ва ју 
озбиљ но мен тор ски од нос, али знат но ума њу ју ње гов по тен ци јал ни учи-
нак на раз вој не ис хо де. 

Ова кво од ре ђе ње мен тор ства до дат но под у пи ру на ла зи на шег ис-
тра жи ва ња ко ји по ка зу ју да су зна чај но ви ше оце ње ни струч ност мен-
то ра и осла ња ње на дру ге (и отво ре ност за уче ње) код шти ће ни ка, као 
и уна пре ђе ње се бе код ис пи та ни ка ко ји су иза бра ли да про це њу ју мен-
то ре за раз ли ку од оних ко ји су иза бра ли да про це њу ју чла но ве уже и 
ши ре по ро ди це (Та бе ла 7). Та ко ђе, не по сред но ис ку ство са мен то ри ма 
до ве ло је до зна чај но ви ших про це на мен тор ских осо би на ве за них за 
струч ност и ба зич ни осло нац и са мо про це не осла ња ња на дру ге (Та бе ла 
6). На осно ву не по сред ног ис ку ства са мен то ром ис пи та ни ци су сте кли 
пред ста ву шта зна чи има ти по др шку, усме ра ва ње и вођ ство од стра не 
осо бе ко ја има ре ле вант на зна ња, ве шти не и у ста њу је да их пре не се, 
за хва љу ју ћи по ве ре њу у мен то ре и пре пу шта њу про це су мен тор ства ко-
јим упра вља ју мен то ри.  

На кра ју тре ба ре ћи да су у на шем ис тра жи ва њу ко ри шће ни по да ци 
до би је ни са мо од шти ће ни ка, док про це не и са мо про це не мен то ра ни су 
об у хва ће не овим ис пи ти ва њем. Сто га је те шко од ре ди ти у ко јој ме ри 
су до би је не про це не објек тив не, а у ко јој ме ри су бјек тив не. По ред то га, 
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наш узо рак је при го дан. Због то га ре зул та те ис тра жи ва ња тре ба узе ти 
као по ка за те ље ко ји упу ћу ју на мо гу ће од но се из ме ђу по је ди них осо-
би на мен то ра и шти ће ни ка, на слич но сти и раз ли ке из ме ђу мен тор ства 
као про це са и про це са ро ди тељ ства, на слич но сти и раз ли ке из ме ђу зна-
чај них од ра слих у раз во ју мла дих, као и на слич но сти и раз ли ке из ме ђу 
фор мал ног и не фор мал ног мен тор ства. Тре ба спро ве сти ис тра жи ва ње 
са мла ди ма раз ли чи тог уз ра ста ка ко би се ја сни је уочи ле раз ли ке ко је су 
уз ра сно усло вље не и укљу чи ти мен то ре у ис тра жи ва ње да би се до би ла 
објек тив ни ја сли ка. Та ко ђе, тре ба ја сни је де фи ни са ти вр сте мен тор ства 
и про на ћи на чи на да се на пра ви раз ли ка из ме ђу мен тор ства и ис ку ства 
са зна чај ним од ра слим осо ба ма.

 За кљу чак

Мен тор ство мла дих пред ста вља зна ча јан об лик ме ђу људ ског од но са ко-
ји до при но си пси хо со ци јал ном раз во ју мла дих уко ли ко су за до во ље ни 
по треб ни усло ви. За мен то ра је ва жно да по се ду је осо би не ко је обез бе-
ђу ју од нос по ве ре ња и раз ме не са шти ће ни ком ка ко би се ус по ста вио 
од нос ка рак те ри сти чан за при род но мен тор ство, али и да има по треб не 
ком пе тен ци је и пе да го шке ква ли те те ка ко би у од ре ђе ном струч ном до-
ме ну уна пре дио раз вој шти ће ни ка. За шти ће ни ка је ва жно да је ото врен 
за уче ње од осо ба ко је има ју ауто ри тет у стру ци. Та ко ђе је ва жно да 
има ју дис по зи ци ју осла ња ња на дру ге осо бе кроз од нос по ве ре ња. Кад 
су за до во ље ни на ве де ни усло ви, мо гу ће је да се раз ви је мен тор ство као 
про цес ко ји во ди раз вој но по зи тив ним по сле ди ца ма код мла дих љу ди. 
За уче сни ке вас пит но-обра зов ног про це са ко ји же ле да ко ри сте мен тор-
ски рад ва жно је да зна ју да је ус по ста вља ње од но са по ве ре ња и раз ме не 
ко је шти ће ни ци ма да је осе ћа ње ба зич ног ослон ца con di tio si ne qua non 
мен тор ства, а њи хо ва струч ност и про фе си о нал ност dif fe ren tia spe ci fi ca 
мен тор ства. Та ко ђе тре ба да зна ју да шти ће ни ци мо ра ју би ти отво ре ни 
за уче ње и спрем ни да на ђу осло нац у њи ма ка ко би мен тор ство као про-
цес би ло по кре ну то и да ло же ље не ефек те.
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Bo ris Kor dić and Le pa Ba bić 
THE RO LE OF MEN TO RING IN YOUTH DE VE LOP MENT 

Ab stract

The re is an opi nion that na tu ral youth men to ring has a fa vo u ra ble im pact on psycho-
so cial de ve lop ment and that it is cor re la ted with bet ter suc cess la ter on li fe. This re-
se arch pur ports to re veal which per so na lity fe a tu res of men tors and protégés fi gu re 
as ne ces sary con di ti ons for de ve lop ment of youth men to ring pro cess, which le ads 
to wards po si ti ve de ve lop men tal out co mes. The qu e sti on na i re cre a ted spe ci fi cally for 
the pur po ses of this study was ad mi ni ste red to the con ve ni ent sam ple of pri mary and 
se con dary school stu dents (77) and uni ver sity stu dents from Bel gra de (109). Re spon-
dents as ses sed the fe a tu res of a sig ni fi cant per son from the ir li fe thro ugh 17 sen ten-
ces, the chan ges oc cur ring due to ex pe ri en ce with a sig ni fi cant per son thro ugh 18 
sen ten ces, and one’s own fe a tu res thro ugh 16 sen ten ces. Fac tor analysis ex trac ted 
two fe a tu res of sig ni fi cant per sons (la bel led M-ba sic sup port and M-ex pert), two 
kinds of out co mes of ex pe ri en ce with sig ni fi cant per sons (P-self-im pro ve ment and 
P-self-dis tan ce) and two types of fe a tu res in re spon dents (Open ness to wards le ar ning 
and Relying on ot hers). Analyses in di ca te that esta blis hment of a re la ti on ship of truth 
and ex chan ge, pro vi ding the fe e ling of ba sic sup port to protégés, is a con di tio si ne 
qua non in men to ring, whi le com pe ten ce and pro fes si o na lism of the men tor fi gu re as 
dif fe ren tia spe ci fi ca in men to ring. In or der for such a re la ti on ship to be esta blis hed, it 
is ne ces sary for men tors to ha ve per so na lity fe a tu res that are a pre con di tion for esta-
blis hing the ba sic sup port for protégés, and for protégés to be open to wards le ar ning 
and ready to find a sup port in men tors.
Key words: men to ring, youth, psycho so cial de ve lop ment, com pe ten ces. 
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Бо рис Кор дич и Ле па Ба бич 
РО ЛЬ МЕН ТОР СТВА В РАЗ ВИ ТИИ ПОД РОСТ КОВ 

Ре зю ме

Су щ е ству ет мне ние, что есте ствен ное мен тор ство бла го при ят но во зде й ству ет 
на пси хо со ци а ль ное раз ви тие под рост ков и что оно свя за но с бу ду щ им успе хом 
в жи зни. Це лью на сто я щ е го ис сле до ва ния явля ет ся вы я вле ние лич ност ных ка-
честв мен то ров и их по до печ ных, ко то рые явля ют ся нео б хо ди мы ми усло ви я-
ми раз ви тия про цес са мен тор ства, ве ду щ е го к по ло жи те ль ным ре зу ль та там в 
раз ви тии мо ло дых лю дей. На спе ци а ль но ото бран ном кор пу се уча щ их ся во-
сь ми лет них и сред них школ (77) и сту ден тов из Бел гра да (109) бы ло про ве-
де но ан ке ти ро ва ние на осно ва нии во про сни ка, на ро чи то скон стру и ро ван но го 
в це лях про ве де ния ис сле до ва ния. Испы ту е мы ми оце ни ва ли сь сво й ства ка ко-
го-то ва жно го для них че ло ве ка на осно ва нии 17 пред ло же ний, пе ре ме ны, на-
сту пив шие бла го да ря по ло жи те ль но му опы ту общ е ния с та ким че ло ве ком на 
осно ва нии 18 пред ло же ний, а про ве де на и са мо о цен ка сво йств испы ту е мых на 
осно ва нии 16 пред ло же ний. На осно ва нии фак тор но го ана ли за вы я вле ны два 
ка че ства ва жных для под рост ков лю дей (М-ба зо вая опо ра и М-спе ци а лист), 
два ти па ре зу ль та та опы та с ни ми (Ш-са мо у со вер шен ство ва ние и Ш-дис тан-
ция к се бе) и два ти па ка честв испы ту е мых (От кры то сть к уче бе и Опо ра на 
дру гих). Ана лиз по ка зы ва ет, что уста но вле ние от но ше ний до ве рия об ме на, 
ко то рое мо ло дым лю дям да ет чув ство ба зо вой опо ры, пред ста вя лет con di tio 
si ne qua non мен тор ства, тог да как про фес си о на лизм мен то ра и его вы со кие ка-
че ства как спе ци а ли ста явля ют ся dif fe ren tia spe ci fi ca мен тор ства. Для уста но-
вле ния та ко го от но ше ния нео б хо ди мо, что бы мен то ры обла да ли лич ност ны ми 
ка че ства ми, ко то рые явля ют ся усло ви ем для уста но вле ния ба зо вой опо ры мо-
ло дым лю дям, и что бы мо ло дые лю ди бы ли от кры ты ми к уче нию и го то вы ми 
к на хо жде нию опо ры в мен то рах. 
Клю че вые сло ва: мен тор ство, мо ло дые лю ди, пси хо со ци а ль ное раз ви тие, ком-
пе тен ции. 


