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Са же так
У ис тра жи ва њу оба вље ном на при год ном узор ку сту де на та 

два фа кул те та (N = 255) не по сред но пред пар ла мен тар не из бо ре 
2008. го ди не, по ста вље на су три за дат ка: да се ис пи та ка ква је ве-
за из ме ђу из бор ног по на ша ња, од но сно на ме ре да се гла са за ДС 
и СРС и 1) сте пе на при хва та ња ка рак те ри стич них 18 дру штве них 
и 18 лич них ци ље ва (вред но сти), 2) оче ки ва ња да та стран ка до ла-
ском на власт мо же по мо ћи или оте жа ти оства ри ва ње сва ког од тих 
ци ље ва и 3) про из во да зна ча ја сва ког ци ља и оче ки ва ња да стран ка 
мо же омо гу ћи ти  ње го во оства ри ва ње. Про из во ди пр ве две гру-
пе фак то ра, вред но сти и оче ки ва ња, об ја шња ва ју тек не што ве ћи 
сте пен ва ри јан се не го исти фак то ри по себ но (пре све га, са ма оче-
ки ва ња), чи ме се ди рект но не оспо ра ва, али се ја сно и не по твр-
ђу је прет по став ка те о ри ја оче ки ва ње – вред но сти. Упо ре ђе ни су 
гла са чи ДС и СРС, осо би то у по гле ду оче ки ва ња од пре фе ри ра не 
и су пар нич ке стран ке. Ге не рал на пра вил ност је, би ло да је реч о 
дру штве ним или лич ним ци ље ви ма, да се од иза бра не стран ке оче-
ку је да мо же ви ше (че сто и дра стич но) не го су пар нич ка стран ка да 
до при не се оства ри ва њу ве ли ког бро ја ци ље ва, укљу чу ју ћи и оне 
ко ји ни су у про гра му ни у сре ди шту по ли ти ке иза бра не стран ке, 
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па чак и оне до ко јих ни би ра чи ма ни је по себ но ста ло.  Ди ску то ва-
но је да ли афек тив на ве за ност за стран ке го во ри у при лог мо де лу 
стра нач ке иден ти фи ка ци је. 
Кључ не ре чи: ци ље ви, вред но сти, стран ке, оче ки ва ња, из бор но по на ша-

ње

ТЕ О РИЈ СКИ УВОД

По ли тич ко по на ша ње по је дин ца не сум њи во је ве о ма ре ле-
вант но за раз у ме ва ње дру штве них про це са, по себ но ка да се ра ди о 
из бор ном опре де љи ва њу у пар ла мен тар ним де мо кра ти ја ма, јер тај 
чин умно го ме од ре ђу је по ли тич ки раз вој јед не за јед ни це у вре мен-
ском пе ри о ду од нај че шће не ко ли ко го ди на.

О чо ве ку ко ји по ли тич ки про ми шља и од лу чу је во ђе не су 
ис црп не рас пра ве још од Ари сто те ла, ко ји је људ ска би ћа од ре ђи-
вао и као политичкеживотиње. У мо дер но вре ме мно ги ауто ри 
ис ти чу зна чај ана ли зе људ ских (што ће ре ћи су бјек тив них, пси хо-
ло шких) из во ра по ли тич ке пар ти ци па ци је. Та ко нпр. Ју ла (Eulau, 
1963) сма тра “... да се не мо же ни шта сми сле но ре ћи о упра вља њу 
(вла сти), а да се не го во ри о по ли тич ком по на ша њу чо ве ка – ње-
го вим ак тив но сти ма, ци ље ви ма, на го ни ма, осе ћа ји ма, уве ре њи ма, 
опре де ље њи ма и вред но сти ма.“ Да кле, пси хо ло шка об ја шње ња, 
ко ја узи ма ју у об зир дис по зи ци је и по кре тач ку енер ги ју поједин-
ца као по ли тич ког ак те ра, мо гу зна чај но до при не ти об ја шње њи ма 
по ли тич ких фе но ме на. Иако на пр ви по глед из гле да да по је ди ни 
ак те ри не ма ју до вољ но ни ре ле вант ног зна ња за до но ше ње од лу ка, 
ни ти има ју ра ци о нал ног раз ло га да уче ству ју у из бор ном по на ша-
њу где је њи хов глас је дан у мо ру ми ли о на дру гих, ис пи ти ва ње на 
пси хо ло шком ни воу је на ста вље но и по ста ло не из бе жни део про у-
ча ва ња сва ких из бо ра. 

Пси хо ло зи сма тра ју да по ли тич ки и дру ги со ци јал ни си сте-
ми не по сто је без ин ди ви дуа ко је их чи не, ни ти функ ци о ни шу без 
људ ске ди на ми ке. След стве но то ме, по овом гле ди шту, об у хват на 
об ја шње ња со цио-по ли тич ких си сте ма не мо гу би ти пра вил но и 
пот пу но да та без раз ма тра ња њи хо вих људ ских из во ра енер ги је 
(Di Ren zo, 1974, Пе тро вић, 2005).  По след њих де це ни ја, са по ја вом 
и бр зим раз во јем ин тер ди сци пли нар не обла сти по ли тич ке пси хо-
ло ги је (Knut son, 1973, Se ars et al. 2003) раз ли ке из ме ђу пси хо ло-
шких и по ли ти ко ло шких сту ди ја по ли тич ког по на ша ња мо же мо 
узи ма ти са мо услов но, на осно ву то га на шта је ста вљен ве ћи на-
гла сак. За раз ли ку од со ци о ло га и по ли ти ко ло га, ко ји се пре све га 
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за ни ма ју за ефек те из бор ног по на ша ња на од ре ђе но дру штво, пси-
хо ло зи у цен тар свог раз ма тра ња нај че шће ста вља ју ис пи ти ва ње 
про це са по ли тич ког по на ша ња, од но сно пар ти ци па ци је по је ди на-
ца (Ми ло ше вић, 1998).

Сту ди ја ко ја се сма тра ка ме ном те мељ цем мо дер ног об ја-
шње ња по на ша ња би ра ча об ја вље на је 1944. од стра не Ла зар сфел-
да и са рад ни ка (La zar sfeld et al., 1944). Већ ови ауто ри прет по ста-
вља ју да на од лу ку гла са ча ком пред сед нич ком кан ди да ту ће да ти 
глас ути че ви ше фак то ра, ме ђу њи ма и не ки ко је мо же мо сма тра ти 
пси хо ло шким.

Де це ни ју ка сни је, Кем пел и са рад ни ци (Camp bell et al., 1954) 
још ви ше ис ти чу зна чај пси хо ло шких фак то ра, по ме ра ју ћи те жи-
ште ана ли зе са со цио-де мо граф ских на ви ше ин ди ви ду ал не чи ни-
о це, пре све га ста во ве пре ма ре ле вант ним по ли тич ким објек ти ма: 
по ли тич ким стран ка ма и кан ди да ти ма, као и про бле ми ма ко ји до-
ми ни ра ју у кам па њи. Овај при ступ ис ти че да се у из бор ном по-
на ша њу би ра чи во де ана ли зом сле де ћих еле ме на та: а) из бо ром 
ре ле вант них дру штве них про бле ма у вре ме одр жа ва ња из бо ра; б) 
про це ном ва жно сти сва ког про бле ма; в) про це ном о то ме је ли до-
са да шња власт ис пу ни ла ње го ва оче ки ва ња у ве зи да тог про бле ма 
и г) про це ном о то ме ко ја је стран ка нај бли жа ње го вом ста ву о да-
том про бле му. 

У мно гим ова квим мо де ли ма по ли тич ког по на ша ња јед на од 
основ них прет по став ки, не кад екс пли ци ра них, а не кад са мо им-
пли цит но по сто је ћих, би ла је да се чо век по на ша као ра ци о нал но 
би ће те же ћи да мак си ма ли зу је сво ју ко рист и да за по тен ци јал ни 
до би так не „пла ти“ пре ви ше. Да кле, у из бор ном по на ша њу љу ди 
ће се опре де љи ва ти, пре све га, за оне пар ти је ко је мо гу да до при не-
су оства ре њу оних ци ље ва и по сти за њу оних вред но сти ко ји су за 
њих ре ле вант ни. Но за та кво, ра ци о нал но по на ша ње, по тен ци јал-
ни би рач мо ра би ти све стан сво јих ин те ре са и до вољ но ин фор ми-
сан о по тен ци јал ној „по ну ди“ на по ли тич кој сце ни, од но сно спе ци-
фич но сти ма и раз ли чи то сти ма те по ну де од стра не ра зних ак те ра 
– по ли тич ких стра на ка. По ред „ком по нен те ко ри сно сти“ би рач у 
до но ше ње од лу ке укљу чу је и основ не вред но сти за ко је се за ла же. 

С дру ге стра не, че сто се ис ти че и чи ње ни ца да се би ра чи не 
по на ша ју увек на ра ци о на лан на чин. По ка за ло се, на при мер, и да 
сим па ти зе ри не ке стран ке те же да пер ци пи ра ју бли скост из ме ђу 
сво јих ста во ва и ста во ва пре фе ри ра не стран ке и че шће не го што је 
то за и ста ре ал но. То је до ве ло до кон цеп та стра нач ке иден ти фи ка-
ци је, ко ји по себ но до бро об ја шња ва ка ко се би ра чи опре де љу ју у 
усло ви ма (ве о ма че стим) ка да су не до вољ но за ин те ре со ва ни и ин-
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фор ми са ни о про бле ми ма у дру штву и про гра ми ма стра на ка. Овај 
кон цепт се по ка зао по себ но ко ри стан у об ја шња ва њу по на ша ња 
би ра ча у САД и Бри та ни ји где до ми ни ра дво пар тиј ски си стем.

У ис тра жи ва њи ма из бор ног по на ша ња у Ср би ји то ком 1990-
их до ми ни рао је со ци о де мо граф ски при ступ. По том при сту пу, 
гру пе са истим со ци о де мо граф ским ка рак те ри сти ка ма по на ша ју се 
углав ном хо мо ге но. Као зна чај не де тер ми нан те из бор ног по на ша-
ња код нас, по себ но то ком 1990-их, по ка за ли су се сте пен обра зо-
ва ња, ста рост, те ро то ри јал на при пад ност, на ци о нал на при пад ност 
(Ми ло ше вић, 1997). У ни зу ис тра жи ва ња по ли тич ких пре фе рен-
ци ја у Ср би ји, ауто ри су, опи су ју ћи би рач ко те ло че сто ко ри сти ли 
при дев ирационално(Бран ко вић, 2007; Го а ти, 1996, Ми ха и ло вић, 
1996). То би мо гло да иде у при лог мо де лу стра нач ке иден ти фи-
ка ци је. Ка ко се си стем пар ла мен тар не де мо кра ти је у на шој зе мљи 
ста би ли зо вао, пре стао да бу де но ви на и по стао уоби ча је но ста-
ње ства ри, из гле да да овај мо дел сти че ве ћу екс пла на тор ну моћ. 
Основ ни раз лог за то је да упра во ис ти че емо ци о нал ну ком по нен-
ту, тј. афек тив не фак то ре ве за не за из бор но по на ша ње.

По сто ји је дан скуп пси хо ло шких те о ри ја, по зна тих као те-
о ри је очекивање-вредност, ко је слу же за пре дик ци ју по на ша ња у 
мно гим обла сти ма. Ми смо по шли од иде је да се он мо же ко ри сти-
ти, из ме ђу оста лог, и у пре дик ци ји из бор ног по на ша ња. Те о ри ја 
’оче ки ва ње – вред ност’, у свом основ ном ви ду пред ста вља ког ни-
тив но-мо ти ва ци о ну те о ри ју ко ја ука зу је да про из вод уве ре ња да ће 
се же ље ни циљ по сти ћи и вред ност или ва лен ца тог од ре ђе ног ци-
ља, ути чу на те жњу осо бе ка ци љу, ко ја се мо же, ако не ма дру гих, 
објек тив них пре пре ка, ис по љи ти у по на ша њу осо бе  (Fe at her & 
O’Brien, 1987; Wig fi eld & Ec cles, 1992, и мно ги дру ги). Та ве за би, 
су де ћи по број ним ва ри ја ци ја ма те о ри ја ’оче ки ва ње – вред ност’ 
тре ба ла би ти сна жни ја и ста бил ни ја уко ли ко се ме ри ва жност ви-
ше ци ље ва (иде ал но би тре ба ли има ти ис црп ну ли сту ре ле вант них 
ци ље ва) и оче ки ва ња њи хо вог оства ре ња. 

Мо де ли ’оче ки ва ње-вред ност’ ве о ма су зна чај ни са вре ме ни 
мо де ли ко ји укљу чу ју ка ко вред но сти ци ље ва та ко и оче ки ва ња. За 
про блем овог ра да зна чај на до пу на је да оче ки ва ња ни су лич на не-
го ’де ле ги ра на’, тј. оче ки ва ња од дру гих – по ли тич ких стра на ка да 
оства ре ци ље ве ко ји ће би ти ис пу ње ње на ших вред но сти. Ова кви 
мо де ли су под ло жни кри ти ци због на гла ша ва ња ра ци о нал них ког-
ни тив них про це са. Ме ђу тим, упе ча тљив скуп ис тра жи ва ња ко ји ма 
су утвр ђе не ве зе оче ки ва ња и вред но сти са раз ли чи тим вр ста ма 
ева лу а ци је, по на ша ња и из бо ра, да је пот по ру одр жи во сти тих мо-
де ла.  У сва ком слу ча ју, из евен ту ал ног не у спе ха об ја шње ња ра ци-
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о нал ним еле мен ти ма, мо же мо ба рем ин ди рект но за кљу чи ти не што 
и о зна ча ју ира ци о нал них, од но сно афек тив них еле ме на та.

 На ем пи риј ским ис тра жи ва њи ма је да про ве ре ко ли ко се 
ва ри јан се по на ша ња (али и ста во ва) мо же об ја сни ти узи ма ју ћи у 
об зир ова два еле мен та: вред но сти и оче ки ва ња. Не ка ско ра шња 
ис тра жи ва ња и код нас су по твр ди ла да се ова квим мо де ли ма мо же 
об ја сни ти ве ли ки сте пен ва ри јан се става пре ма од ре ђе ним по ли-
тич ким стран ка ма. Тај сте пен го то во увек пре ла зи 50% - што зна чи 
да је мул ти пла ко ре ла ци ја из ме ђу вред но сти и оче ки ва ња с јед не и 
ста во ва пре ма стран ци с дру ге стра не из над 0.70. Сте пен об ја шње-
не ва ри јан се ста ва пре ма од ре ђе ним стран ка ма пе ње се и до 70%, 
што зна чи да је мул ти пли ко е фи ци јент ко ре ла ци је чак и 0.84 (Ку-
зма но вић & Пе тро вић, ру ко пис). 

Ме ђу тим, ни је осно ва но оче ки ва ти та ко ви со ке ко ре ла ци је 
кад је у пи та њу по на ша ње, па чак и на ме ра за по на ша ње. Раз ло га 
за то има ви ше: од то га да би ра чи мо гу има ти по зи ти ван став пре ма 
ви ше пар ти ја, док не мо гу гла са ти за све, па до ни за си ту а ци о них 
фак то ра због ко јих по тен ци јал ни би ра чи не из ла зе на из бо ре, тј. 
не да ју свој глас ни јед ној по ли тич кој пар ти ји. На по на ша ње љу ди 
ути чу број ни не пред ви ди ви фак то ри, од си ту а ци о них окол но сти 
до ути ца ја прет ход ног по на ша ња (Aj zen, 1991; Aj zen& Fis hbein, 
1980; Salt zer, 1981).  

ПРЕД МЕТ И ЦИ ЉЕ ВИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Пред мет на шег ис тра жи ва ња је от кри ва ње по тен ци јал не ве-
зе из ме ђу про из во да при хва та ња лич них, од но сно  дру штве них  
ци ље ва  и оце не да би до ла зак на власт од ре ђе не стран ке омо гу ћио 
оства ри ва ње тих ци ље ва – са јед не стра не, и из бор ног по на ша ња, 
тач ни је на ме ре да се то по на ша ње оства ри, из ра же не пре ко од го-
во ра на пи та ње за ко га ће гла са ти на пред сто је ћим из бо ри ма – са 
дру ге (ис тра жи ва ње је оба вље но у то ку пред из бор не кам па ње за 
пар ла мен тар не из бо ре у Ср би ји, апри ла и ма ја 2008).  Пр ви ис тра-
жи вач ки циљ је утвр ђи ва ње да ли по сто ји ге не рал на тен ден ци ја 
по ве зи ва ња ових ва ри ја бли. Дру ги ис тра жи вач ки циљ је утвр ђи ва-
ње евен ту ал них ком би на ци ја при хва та ња ни за ци ље ва и оче ки ва-
ња (од но сно њи хо вог про из во да) као нај бо љих пре дик то ра на ме ре 
да се гла са за по је ди не стран ке.

Да би се ре а ли зо ва ла ова два ис тра жи вач ка ци ља, мо ра се 
од го во ри ти на три пи та ња и из вр ши ти ком па ра ци ја до би је них ре-
зул та та: пр во, ис пи та ти ко ли ко са мо при хва та ње од ре ђе них ци ље-
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ва ути че на би ра ње по је ди них по ли тич ких стра на ка; дру го, ка ква 
је и ко ли ка је по ве за ност из ме ђу оче ки ва ња да би до ла зак на власт 
од ре ђе не стран ке (или ко а ли ци је) обез бе дио оства ри ва ње ис пи ти-
ва них ци ље ва и спрем но сти да се гла са за ту стран ку; и тре ће, ко-
ли ко је по ве зан про из вод оце не зна ча ја (или при хва ће но сти) сва ког 
ци ља и оче ки ва ња да га кон крет на стран ка ре а ли зу је (од но сно су-
ма свих тих про из во да) са спрем но шћу да се гла са за да ту стран ку. 
По те о ри ја ма очекивање–вредност тре ћа по ме ну та гру па тре ба 
да бу де мно го бо љи пре дик тор на ме ре за по на ша ње, не го два ње на 
за себ на еле мен та.   

Ка ко су у ис тра жи ва ње укљу че ни и ци ље ви ко ји се од но се 
на лич ни жи вот по је дин ца и дру штве ни ци ље ви тре ба да се по ста-
ви још јед но пи та ње (за да так ис тра жи ва ња) и уз ње га дâ хи по те за. 
То пи та ње је ко ли ко на по на ша ње ути че јед на, а ко ли ко дру га гру-
па ци ље ва. По што су по ли тич ке стран ке ство ре не пре све га ра ди 
оства ри ва ња дру штве них (од за јед нич ког ин те ре са) ци ље ва, оче-
ку је се да све по ве за но сти бу ду из ра же ни је у сфе ри дру штве них 
ци ље ва не го у сфе ри лич них ци ље ва.

Ва ри ја бле 
На осно ву те о риј ских раз ма тра ња раз ли чи тих ауто ра и до-

са да шњих ис пи ти ва ња ци ље ва, кон ци пи ра не су ли ста лич них ци-
ље ва (ЛЛЦ) и ли ста дру штве них ци ље ва (ЛДЦ), у окви ру сва ке по 
18 (ши ре о то ме у: Ку зма но вић и Пе тро вић, 2007). ЛЛЦ је укљу-
чи ла сле де ће ци ље ве (да је мо нај кра ће на зи ве): углед, при ја те љи, 
дру штве на моћ, са мо ак ту а ли за ци ја, ал тру и зам, по стиг ну ће, уз бу-
дљив жи вот, под ре ђе ност, си гур ност, са ве сност, љу бав, ма те ри јал-
ни стан дард, зна ње, ужи ва ње (хе до ни зам), дру штве но ан га жо ва-
ње, са мо стал ност, по пу лар ност и здрав жи вот. ЛДЦ је об у хва ти ла 
ци ље ве: ја ка тр жи шна при вре да,до бри ме ђу на ци о нал ни од но си, 
бор ба про тив кри ми на ла и ко руп ци је,ја ча ње од брам бе них сна га, 
ху ма ни ји од но си, еко ло шки ци ље ви, за по сле ност, со ци јал на јед-
на кост, прав на др жа ва, чу ва ње тра ди ци је, ула зак у Европ ску уни ју, 
при ва ти за ци ја, др жав ни и те ри то ри јал ни ин те гри тет, де мо кра ти ја, 
жи вот ни стан дард, раз вој на у ке и кул ту ре, со ци јал на пра ва и јед-
но пар тиј ски си стем.

Ис пи та ни ци су мо гли да ис ка жу сво ју на ме ру да гла са ју за 
би ло ко ју по ли тич ку стран ку ко ја уче ству је на из бо ри ма. 
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МЕ ТОД

Узо рак
Узо рак је чи ни ло 255 сту де на та дру штве них на у ка, са два 

фа кул те та: Фи ло зоф ског (пси хо ло ги ја, исто ри ја, ет но ло ги ја, со ци-
о ло ги ја) и Фа кул те та за спе ци јал ну еду ка ци ју и ре ха би ли та ци ју. 
Би ло је ви ше осо ба жен ског по ла - око 68%. 

На чин об ра де по да та ка
Основ ни на чин об ра де по да та ка и при ка зи ва ња ре зул та та би-

ле су мул ти пле ре гре си о не ана ли зе (ко је укљу чу ју ви ше пре дик то-
ра и је дан кри те ри јум). Пре дик то ре су пред ста вља ли:  а) лич ни и 
дру штве ни  ци ље ви (18 плус 18) од но сно њи хо ва ва жност за ис-
пи та ни ке; б) оче ки ва ња да ће од ре ђе на по ли тич ка стран ка уко ли-
ко осво ји власт по мо ћи оства ре њу сва ког од да тих ци ље ва; и ц) 
про из во ди прет ход не две ску пи не ва ри ја бли (ва жност ци ља пу та 
оче ки ва ње да он мо же би ти оства рен). Иза бра не су две ди хо том-
не кри те ри јум ске ва ри ја бле: а) да ли ис пи та ник на ме ра ва или не 
на ме ра ва да гла са за Де мо крат ску стран ку и ко а ли ци ју ко ју она 
пред во ди – За европ ску Ср би ју, и б) да ли ис пи та ник на ме ра ва или 
не на ме ра ва да гла са за Срп ску ра ди кал ну стран ку. Због ма лог про-
цен та би ра ча ме ђу чла но ви ма ис пи та ног узор ка оста ле стран ке ни-
су укљу чи ва не у ову ана ли зу. 

РЕ ЗУЛ ТА ТИ

Ва жно сти лич них и дру штве них ци ље ва као 
предик то ри на ме ре за из бор но по на ша ње

Пр во ће мо при ка за ти оце не дру штве них ци ље ва као пре дик-
то ре гла са ња за две ода бра не стран ке. Свих 18 ци ље ва, од но сно 
ва жност ко ју им ис пи та ни ци при да ју об ја шња ва ју 13% ва ри јан се 
из бор ног опре де ље ња за Де мо крат ску стран ку (мул ти пла ко ре ла-
ци ја је 0.36) што је зна чај но на ни воу 0.05. Истих 18 ци ље ва об ја-
шња ва 21% ва ри јан се из бор ног опре де ље ња за Срп ску ра ди кал ну 
стран ку (Mult R= 0.46) што је зна чај но на ни воу 0.01. Ана ли за бе та 
ко е фи ци је на та ука зу је да ни је дан по себ ни циљ не ути че зна чај ни је 
од дру гих на из бор но опре де ље ње. Об ја шње на ва ри јан са из бор-
ног опре де ље ња је зна чај но ма ња не го што је то ва ри јан са ста во ва 
пре ма стран ка ма (Ку зма но вић и Пе тро вић, ру ко пис), што је  и оче-
ки ва но јер и дру ги фак то ри осим ста во ва ути чу на то да ли не ко 
на ме ра ва да иза ђе на из бо ре и да свој глас од ре ђе ној стра нач кој 
или ко а ли ци о ној ли сти. При ро да кри те ри јум ске ва ри ја бле та ко ђе 
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ути че на ре ла тив но ма ли сте пен об ја шње не ва ри јан се. На и ме, док 
с јед не стра не ових ди хо том них ва ри ја бли има мо ис пи та ни ке ко ји 
на ме ра ва ју да иза ђу на из бо ре и да да ју свој глас Де мо крат ској од-
но сно Срп ској ра ди кал ној стран ци, с дру ге стра не има мо не са мо 
њи хо ве по ли тич ке про тив ни ке не го све оне ко ји не из ја вљу ју да ће 
свој глас да ти јед ној, од но сно дру гој стран ци, у ко је спа да ју и сим-
па ти зе ри ко ји из ра зних раз ло га не ће иза ћи на из бо ре, по том они 
ко ји има ју по зи ти ван став пре ма да тој стран ци али ће гла са ти за 
не ку дру гу, по ли тич ки бли ску оп ци ју јер им је она при о ри тет, итд. 

Ка да се у ана ли зи као пре дик то ри узму ва жно сти оства ре ња 
18 лич них ци ље ва мул ти пла ко ре ла ци ја са на ме ром да се гла са за 
ове стран ке је 0.32 од но сно 0.31, чи ме је об ја шње но све га 10% ва-
ри јан се –про це нат ко ји ни је ста ти стич ки зна ча јан.

Оче ки ва ња ис пу ње ња лич них и дру штве них циљева 
као пре дик то ри на ме ре за из бор но по на ша ње

Оче ки ва ња да ће Де мо крат ска стран ка ако бу де на вла сти 
оства ри ти 18 дру штве них ци ље ва об ја шња ва 13% ва ри јан се ин-
тен ци је да се гла са за ову стран ку (MultR= 0.36), да кле, у ис тој 
ме ри као и ва жност ци ље ва. Ка да је у пи та њу Срп ска ра ди кал на 
стран ка, про це нат об ја шње не ва ри јан се се пе ње на 16% (MultR= 
0.40). Пр ви про це нат је зна ча јан на ни воу 0.05, а дру ги на ни воу 
0.01. Раз лог овај ра зли ци пре све га ви ди мо у хо мо ге ни јем узор-
ку оних ко ји не ће гла са ти за ову стран ку. У слу ча ју Де мо крат ске 
стран ке мно го су че шћи „не гла са чи“ ко ји из ја вљу ју да ће гла са-
ти нпр за Ли бе рал но де мо крат ску пар ти ју, а ко ји има ју ре ла тив но 
по вољ но ми шље ње и о Де мо крат ској стран ци. Ана ли за од го во ра 
нео пре де ље них и ап сти не на та ука зу је да су они та ко ђе (у на шем 
узор ку) бли жи Де мо крат ској не го Срп ској ра ди кал ној стран ци (ка-
да упо ре ди мо арит ме тич ке сре ди не ци ље ва уоча ва мо да су те вред-
но сти код ап сти не на та бли же про се ци ма сим па ти зе ра Де мо крат ске 
стран ке). 

Што се ти че лич них ци ље ва, из гле да ло гич но да љу ди ге-
не рал но ма ње оче ку ју да ће власт би ло ко је стран ке ути ца ти на 
њи хо ва при ја тељ ства, љу бав, сте пен ал тру и зма и слич но,  ма да на 
не ке лич не ци ље ве, као што је уз бу дљив жи вот, по стиг ну ће или 
ма те ри јал ни стан дард, мо гу ути ца ти. Ис по ста ви ло се да, оче ки ва-
ња да ће до ла зак Де мо крат ске стран ке на власт по мо ћи ис пу ње њу 
осам на ест ис пи ти ва них лич них ци ље ва об ја шња ва ју 14% ва ри јан-
се спрем но сти за гла са ње за ову стран ку (MultR=0.37, зна чај но на 
ни воу 0.01), а не што ве ћи до при нос од оста лих пре дик то ра има 
оче ки ва ње ис пи та ни ка да ће мо ћи да оства ре сво је по тен ци ја ле, да 
се са мо ак ту а ли зу ју. Код Срп ске ра ди кал не стран ке, про це нат ва-
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ри јан се се пе ње на не на да них 22% (MultR= 0.47), што је зна чај но 
на ни воу 0.01. Ана ли зи ра ју ћи бе та ко е фи ци јен те мо же мо утвр ди ти 
да је нај ве ћи зна чај пре дик то ра – уз бу дљив жи вот (са не га тив ним 
пред зна ком, стан дар ди зо ва ни бе та ко е фи ци јент је -0.29, а t=-2.928). 
Та став ка у це ли ни гла си: Да имам уз бу дљив жи вот ис пу њен стал-
ним до га ђа ји ма и про ме на ма. Иако смо ово де фи ни са ли као лич ни 
циљ и крат ко га на зва ли уз бу дљив жи вот, из гле да да је дру ги део 
тврд ње и дру штве но ре ле ван тан и да су на ши ис пи та ни ци упра во 
ту ди на ми ку жи вот них до га ђа ја по ве за ли са не мо гућ но шћу да бу де 
оства ре на у слу ча ју да СРС осво ји власт.

Про из во ди оче ки ва ња и вред но сти као 
прeдиктори на ме ре за из бор но по на ша ње

По те о риј ским мо де ли ма ко је смо при ка за ли у увод ном де лу 
ра да, и хи по те за ма по ста вље них на осно ву њих, про из во ди оче ки-
ва ња и вред но сти тре ба ли би би ти бо љи пре дик то ри из бор ног, као 
и сва ког дру гог по на ша ња, не го по је ди ни чи ни о ци тог про из во да. 
Скуп 18 про из во да ва жно сти дру штве них ци ље ва и оче ки ва ња да 
би Де мо крат ска стран ка до шав ши на власт мо гла да их оства ри, 
као пре дик то ри об ја шња ва ју 18% ва ри јан се на ме ре да се гла са за 
ову стран ку (MultR= 0.42). Скуп 18 про из во да ва жно сти дру штве-
них ци ље ва и оче ки ва ња да би Срп ска ра ди кал на стран ка до шав ши 
на власт мо гла да их оства ри, об ја шња ва ју 22% ва ри јан се из бор ног 
по на ша ња (MultR= 0.47). Оба ре зул та та су зна чај на на ни воу 0.01.  

У по гле ду лич них ци ље ва про цен ти об ја шње не ва ри јан се из-
но се 9% за Де мо крат ску и 25% за Срп ску ра ди кал ну стран ку (Mult
R= 0.30, од но сно 0.50). Овај по то њи је зна ча јан на ни воу 0.01. Од-
лу чу ју ћи ути цај на ово ли ки сте пен пре дик ци је има про из вод ва-
жно сти лич ног ма те ри јал ног стан дар да и оче ки ва ња да ће СРС 
до ла ском на власт мо ћи да под стак не оства ре ње тог ци ља. Бе та 
ко е фи ци јент по ка зу је не га ти ван смер по ме ну те ве зе (стан дар ди зо-
ва ни бе та ко е фи ци јент је -0.39, а t=-3.794).

Упо ре ди ли смо и про се чан збир про из во да ци ље ва и оче ки-
ва ња код гла са ча и „не гла са ча“ (свих оста лих) јед не и дру ге стран-
ке. И у слу ча ју лич них и дру штве них ци ље ва тех нич ки ра спон зби-
ро ва кре ће се од 18 до 450. Про се чан збир про из во да за дру штве не 
ци ље ве код гла са ча ДС је 289.7, а код не гла са ча 247.5 (раз ли ка је 
зна чај на на ни воу 0.01). За лич не ци ље ве вред но сти су 238.9 и 
203.8 (sig. 0.01). Код гла са ча СРС, ка да су у пи та њу дру штве ни ци-
ље ви, збир про из во да је 299, а код не гла са ча 196.1. Ка да су у пи та-
њу лич ни ци ље ви гла са чи СРС има ју про се чан збир 266.5 на су прот 
са мо 164.5 код не гла са ча. Обе раз ли ке су ста ти стич ки зна чај не на 
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ни воу 0.01. Очи глед но, зби ро ви про из во да бо ље раз два ја ју би ра че 
од не би ра ча СРС не го ДС.

Раз ли ке из ме ђу гла са ча Срп ске ра дикалне 
стран ке и Де мо крат ске стран ке

Да би смо пот пу ни је про ве ри ли мо гућ но сти те о ри ја очеки-
вање-вредност на об ја шње ње из бор ног по на ша ња у на шој зе мљи, 
из вр ши ће мо још јед ну гру пу ана ли за. Про ве ри ће мо ка кве су раз-
ли ке из ме ђу ис пи та ни ка ко ји су на ја ви ли гла са ње за јед ну од две 
нај ве ће стран ке на та да пред сто је ћим из бо ри ма по вред но сти ма, 
оче ки ва њи ма од пре фе ри ра не, али и од су пар нич ке стран ке, као и 
раз ли ке про из во да ових чи ни ла ца. Да кле, на од ре ђен на чин ће мо 
су прот ста ви ти од го во ре гла са ча јед не и дру ге стран ке. Да би смо 
уште де ли на про сто ру при ка за ће мо само статистички значајне
разлике (на ни воу 0.01).

Та бе ла 1. Раз ли ке би ра ча СРС и ДС 
по друштве ним вред но сти ма

АС СД ДС-СРС (раз-
ли ке у АС)

до бри ме ђу на ци-
о нал ни од но си

ДС 4.34 .915 1.14СРС 3.20 1.424
ја ча ње од брам-
бе них сна га

ДС 3.36 1.009 -1.24СРС 4.60 .828
чу ва ње тра ди ци је ДС 3.68 1.086 -0.79СРС 4.47 .743
ула зак у Европ-
ску уни ју

ДС 3.60 1.097 1.67СРС 2.07 1.163
при ва ти за ци ја ДС 3.07 1.083 1.27СРС 1.80 1.082
др жав ни и те ри то-
ри јал ни  ин те гри тет

ДС 3.78 .941 -1.08СРС 4.86 .363

На та бе ли 1. је уоч љи во да би ра чи ДС у про се ку зна чај но 
ви ше не го би ра чи СРС ис ти чу зна чај дру штве ног ци ља „до бри ме-
ђу на ци о нал ни од но си“ (4,34 пре ма 3,20), док обр ну то ва жи за циљ 
„ја ча ње од брам бе них сна га“ (3,36 на спрам 4,60). Нај ве ће раз ли ке 
су от кри ве не у оце ни зна ча ја ула ска у ЕУ (раз ли ка у АС је 1,67), 
али уз ка рак те ри стич ну спе ци фич ност. На и ме, том ци љу ни би ра-
чи ДС не при да ју осо би то ви сок зна чај („тек“ 3,60), али то је ипак 
мно го ви ше од про сеч не оце не гла са ча СРС (са мо 2,07). Ова тен-
ден ци ја да ва ња ре ла тив но ни ских оце на, али и исто вре ме не по ја-
ве ста ти стич ки зна чај них раз ли ка, још ви ше до ла зи до из ра жа ја у 
про це ни ва жно сти да ље при ва ти за ци је: про сек за би ра че ДС је са-
мо 3,07, али је знат но ни жи за гла са че СРС (1,80). На су прот то ме, 
би ра чи и јед не и дру ге стран ке ве ли ки зна чај при да ју др жав ном и 
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те ри то ри јал ном ин те гри те ту, али то чи не у ве ћој ме ри гла са чи СРС 
не го ДС (4,86 пре ма 3,78).

Ови на ла зи су углав ном са гла сни са ра ни је утвр ђе ним раз-
ли ка ма из ме ђу симпатизера јед не и дру ге стран ке, утвр ђе ним 
на узор ку бе о град ских сред њо шко ла ца (Пе тро вић и Ку зма но вић, 
2007). 

На лич ним ци ље ви ма не ма ста ти стич ки зна чај них раз ли ка 
ме ђу гру па ма оних ко ји из ја вљу ју да би гла са ли за СРС, од но сно 
ДС.

У та бе ли 2. су у ко ло на ма при ка за на про сеч на оче ки ва ња гла-
са ча ДС и СРС о то ме ко ли ко би до ла зак на власт  ДС (је дан ред), 
од но сно СРС (дру ги ред) до при нео оства ри ва њу сва ког на ве де ног 
дру штве ног ци ља. Да кле, гла са чи и јед не и дру ге стран ке су про-
це њи ва ли мо гу ће ефек те до ла ска на власт и сво је (пре фе ри ра не) и 
кон ку рент не, су пар нич ке (су прот ста вље не) стран ке. У по след њој 
ко ло ни су да те раз ли ке у АС из ме ђу гла са ча ДС и СРС. Про сек 
из над 3.00 зна чи да пре те жу по зи тив на оче ки ва ња од стран ке, а ис-
под 3.00 не га тив на. Про сек 3.00 (бо ље ре ћи, око 3) зна чи оце ну да 
до ла зак стран ке на власт не би бит но ути цао, што се у не ким слу-
ча је ви ма мо же сма тра ти и бла жом не га тив ном евлу а ци јом стран ке 
ако се има у ви ду да се од стра на ка оче ку ју по зи тив ни ефек ти (нпр. 
у раз во ју при вре де, сма њи ва њу не за по сле но сти и слич но). 

Пра вил ност је очи глед на: би ра чи и јед не и дру ге стран ке 
скло ни су да за сво ју стран ку ве зу ју по зи тив на, а за су пар нич ку 
не га тив на оче ки ва ња у по гле ду  омо гу ћа ва ња оства ри ва ња ци ље ва. 
Има не ко ли ко, бар на пр ви по глед, од сту па ња. Та ко се  гла са чи ДС 
и СРС не раз ли ку ју зна чај но у оце ни ко ли ко власт ДС омо гу ћу је 
ја ча ње од брам бе них сна га зе мље (3,55, од но сно 3,45), али се ве о ма 
раз ли ку ју у оце ни ко ли ко би власт ра ди ка ла до при не ла оства ри-
ва њу истог ци ља (1,93 пре ма 4,67). Гла са чи  СРС при зна ју, да кле, 
да ДС  мо же у из ве сној ме ри по мо ћи оства ри ва њу овог ци ља, али 
би ра чи ДС оспо ра ва ју  да то мо же учи ни ти СРС. Ме ђу тим, по да ци 
се мо гу по ре ди ти и на дру ги на чин: по ре до ви ма уну тар исте ко ло-
не. Та да ви ди мо да гла са чи ДС ви ше оце не да ју сво јој стран ци не го 
СРС (3,55 пре ма 1,93), али и гла са чи СРС  сво јој не го су пар нич кој 
(4,67 пре ма 3,45). Слич на се ана ли за мо же оба ви ти и ка да је у пи-
та њу циљ „тра ди ци ја и оби ча ји“. Ге не рал на је, да кле, пра вил ност 
да се ве ћа оче ки ва ња ве зу ју за пре фе ри ра ну не го за су пар нич ку 
стран ку. Та ко гла са чи СРС сма тра ју да ће СРС бо ље не го ДС обез-
бе ђи ва ти и до бре ме ђу на ци о нал не од но се и де мо кра ти ју у зе мљи, 
а гла са чи ДС  оче ку ју да ће власт ДС  ви ше   не го власт СРС омо гу-
ћи ти не са мо бо љи жи вот ни стан дард (раз ли ка је дра стич на) не го и 
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те ри то ри јал ни ин те гри тет (та ко ђе је ве ли ка раз ли ка), па и очу ва ње 
тра ди ци је и оби ча ја.

Та бе ла 2. Раз ли ке би ра ча СРС и ДС у оче ки ва њи ма да 
би власт ДС од но сно СРС омо гу ћи ла оства ре ње дру

штве них ци ље ва (арит ме тич ке сре ди не оце на)1)

стран ка 
од ко је се 
оче ку је

Гла са чи Раз ли ке АС 
(ДС-СРС)ДС СРС

јака тржишна привреда ДС 4.57 1.98 2.59
СРС 2.60 4.07 -1.47

добри међунац.односи ДС 4.60 1.43 3.17
СРС 3.07 3.93 -0.86*

борба против криминала ДС 4.11 2.26 1.85
СРС 1.64 4.67 -3.03

јачање одбрам.снага ДС 3.55 3.45 0.10 (н.з.)
СРС 1.93 4.67 -2.74

хуманији односи ДС 4.13 2.04 2.09
СРС 2.53 4.40 -1.87

еколошки циљеви ДС 3.91 2.51 1.40
СРС 2.47 4.20 -1.73

запосленост ДС 4.24 2.30 1.94
СРС 1.93 4.13 -2.20

социјална једнакост ДС 3.85 2.11 1.74
СРС 1.80 4.00 -2.20

стабилна држава ДС 4.04 1.98 2.06
СРС 1.93 4.50 -2.57

традиција и обичаји ДС 3.62 3.70 -0.08 (н.з.)
СРС 1.93 4.93 -3.00

улазак у Европску унију ДС 4.62 1.51 3.11
СРС 3.87 2.93 0.94

приватизација ДС 4.32 1.98 2.34
СРС 3.80 2.80 1.00

територијални интегритет ДС 4.00 2.78 1.22
СРС 1.86 4.93 -3.07

демократија ДС 4.13 1.85 2.28
СРС 2.33 4.13 -1.80

бољи стандард ДС 4.40 2.00 2.40
СРС 2.00 4.29 -2.29

развој науке и културе ДС 4.32 2.17 2.15
СРС 2.53 4.20 -1.67

социјална права ДС 3.80 2.43 1.37
СРС 2.00 4.60 -2.60

једнопартијска држава ДС 3.11 2.79 0.32 (н.з.)
СРС 2.20 3.80 -1.60

Иста правилност је установљена и када је реч о личним
циљевима (табела 3), те се тако очекује да ће изабрана странка 
више него супарничка утицати да се више оствари не само 
самоактуализација него и пријатељска подршка, савесност, здрав 
живот, подређеност, али и самосталност. Без обзира што је по 

1) Све раз ли ке су ста ти стич ки зна чај не на ни воу 0.01 осим оних озна че них са * ко је су 
зна чај не на ни воу 0.05 и оних ко је су озна че не са (н.з.) - ни су зна чај не.
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форми ово когнитивни модел, чини се да ови налази више говоре 
у прилог теорији о страначкој идентификацији, ако не код свих 
потенцијалних бирача, онда барем код већине оних који довољно 
рано знају за кога ће гласати.

Табела 3. Разлике бирача СРС и ДС у очекивањима да 
би власт ДС односно СРС омогућила остварење лич

них циљева (аритметичке средине оцена)2)

странка 
од које се 
очекује

Гласачи Разлике АС 
(ДС-СРС)ДС СРС

углед ДС 3.81 2.43 1.38
СРС 2.40 3.80 -1.40

пријатељи ДС 3.70 2.85 0.85*
СРС 2.47 4.13 -1.66

друштвена моћ ДС 3.38 2.62 0.76*
СРС 2.40 3.93 -1.53

самоактуализација ДС 4.28 2.13 2.15
СРС 1.93 4.27 -2.34

алтруизам ДС 3.87 2.78 1.09
СРС 2.27 4.13 -1.86

постигнуће ДС 3.85 2.49 1.36
СРС 2.27 4.13 -1.86

узбудљив живот ДС 3.77 2.43 1.34
СРС 2.00 4.27 -2.27

подређеност ДС 3.49 2.78 0.71*
СРС 2.60 3.60 -1.00

сигурност ДС 4.04 1.96 2.08
СРС 2.27 4.00 -1.73

савесност ДС 3.49 2.70 0.79*
СРС 2.27 3.80 -1.53

љубав ДС 3.23 2.82 0.41 (н.з.)
СРС 2.53 3.93 -1.40

материјални стандард ДС 4.19 2.02 2.17
СРС 1.67 4.07 -2.40

знање ДС 4.17 2.13 2.04
СРС 2.27 4.00 -1.73

уживање/хедонизам ДС 3.51 2.50 1.01
СРС 2.20 3.87 -1.67

друштвено ангажовање ДС 3.91 2.17 1.74
СРС 2.13 3.93 -1.80

самосталност ДС 4.06 2.26 1.80
СРС 2.21 4.07 -1.86

популарност ДС 3.26 2.52 0.74*
СРС 2.47 3.73 -1.26

здрав живот ДС 3.36 2.70 0.66*
СРС 2.53 3.93 -1.40

Како у самим циљевима нема великих разлика између гласача 
ове две странке то поново говори у прилог афективним факторима 
при одлучивању. Будући да су разлике у очекивањима очите, то и 

2)  Све раз ли ке су ста ти стич ки зна чај не на ни воу 0.01 осим оних озна че них са * ко је су 
зна чај не на ни воу 0.05 и оних ко је су озна че не са (н.з.) - ни су зна чај не.
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производи показују сличну тенденцију као и резултати приказани у 
табелама 2. и 3. Даћемо стога само табелу са разликама аритметичке 
средине производа оцена важности друштвених циљева и 
очекивања бирача ДС, односно СРС, да би власт префериране, 
односно супарничке странке омогућила остварење тих циљева.  
Могући распон производа је од 5 до 25. Из табеле 4 је очигледно 
да је и производ важности друштвених циљева и очекивања да би 
власт странке за коју испитаници гласају омогућила остварење тих 
циљева, најчешће много виши него кад су питању производи чији 
је други чинилац очекивање од супротстављене странке.  Извесно 
одступање се јавља само у случају уласка у ЕУ и приватизације.

Табела 4. Разлике бирача СРС и ДС у произво
ду важности друштвених циљева и очекивањима 

да би власт ДС односно СРС омогућила остварење 
тих циљева (аритметичке средине оцена)3)

странка 
од које се 
очекује

Гласачи Разлике АС 
(ДС-СРС)ДС СРС

јака тржишна привреда ДС 19.35 9.33 10.02
СРС 8.28 15.93 -7.65

добри међунационални односи ДС 20.14 10.80 9.34
СРС 6.23 12.07 -5.84

борба против криминала ДС 19.47 7.50 11.97
СРС 10.78 21.13 -10.35

јачање одбрамбених снага ДС 12.09 8.87 3.22 (н.з.)
СРС 11.34 21.67 -10.33

хуманији односи ДС 17.69 9.73 7.96
СРС 8.31 17.20 -8.89

еколошки циљеви ДС 18.26 11.00 7.26
СРС 11.64 19.40 -7.76

запосленост ДС 19.53 8.40 11.13
СРС 10.34 17.73 -7.39

социјална једнакост ДС 14.98 6.67 8.31
СРС 7.89 16.40 -8.51

стабилна држава ДС 17.02 8.13 8.89
СРС 8.11 19.93 -11.82

традиција и обичаји ДС 13.85 8.27 5.58
СРС 13.30 22.00 -8.70

улазак у Европску унију ДС 16.82 8.00 8.82
СРС 5.11 6.33 -1.22 (н.з.)

приватизација ДС 13.43 6.87 6.56
СРС 5.93 5.46 0.47 (н.з.)

територијални интегритет ДС 15.31 8.31 7.00
СРС 10.31 23.93 -13.62

демократија ДС 14.72 7.27 7.45
СРС 6.71 12.67 -5.96

бољи стандард ДС 19.43 9.00 10.43
СРС 8.60 19.28 -10.68

развој науке и културе ДС 18.87 10.67 8.20
СРС 9.37 18.00 -8.63

социјална права ДС 17.04 9.00 8.04
СРС 10.66 21.87 -11.21

једнопартијска држава ДС 7.17 5.67 1.50 (н.з.)
СРС 5.85 12.20 -6.35

3)  Све раз ли ке су ста ти стич ки зна чај не на ни воу 0.01 осим оних озна че них са (н.з.) - ни су 
зна чај не.
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По ред ових та бе ла, да ће мо кра ћу та бе лу у ко јој ће мо упо ре-
ди ти зби ро ве 18 про из во да ци ље ва и оче ки ва ња оних ко ји на ме ра-
ва ју да гла са ју за ДС од но сно СРС (мо гу ћи ра спон су ма про из во да 
се кре тао од 18 до 450).    

Табела 5. Разлике бирача ДС и СРС по збиру производа

  
би-

ра чи АС СД
Разлике 
АС (ДС-

СРС)
Ф

Сума производа 
важности личних 
циљева и очекивања да 
их ДС може остварити

ДС 238.87 53.66

97.14 38.77**
СРС 141.73 48.98

Сума производа 
важности друштвених 
циљева и очекивања да 
их ДС може остварити

ДС 289.66 58.00

137.79 60.84**
СРС 151.87 64.48

Сума производа 
важности личних 
циљева и очекивања да 
их СРС може остварити 

ДС 147.24 42.76

-119.29 46.03**
СРС 266.53 94.14

Сума производа 
важности друштвених 
циљева и очекивања да 
их СРС може остварити

ДС 156.79 58.73

-142.21 68.33**
СРС 299.00 55.58

Очи глед но је да би ра чи ДС има ју мно го ве ћи збир (ста ти-
стич ки зна чај но ви ши на ни воу 0.01) од гла са ча СРС ка да су у пи-
та њу су ме про из во да ва жно сти ци ље ва и оче ки ва ња да их Де мо-
крат ска стран ка мо же оства ри ти. На су прот то ме, овај збир је код 
њих зна чај но ма њи ако су у пи та њу оче ки ва ња да ће ци ље ви би ти 
ис пу ње ни до ла ском на власт Срп ске ра ди кал не стран ке. Обр ну та 
је тен ден ци ја код гла са ча СРС.

ДИ СКУ СИ ЈА И ЗА КЉУЧ ЦИ

У ис тра жи ва њу оба вље ном на при год ном узор ку сту де на та 
два фа кул те та (N = 255)    не по сред но пред прет ход не пар ла мен-
тар не из бо ре (2008) ис пи ти ва но је, из ме ђу оста лог, из бор но по на-
ша ње сту де на та. По ста вље на су три за дат ка: да се ис пи та ка ква је 
ве за из ме ђу на ме ре да се гла са за од ре ђе ну стран ку и 1) сте пе на 
при хва та ња ка рак те ри стич них 18 дру штве них и 18 лич них ци ље ва 
(вред но сти), 2) оче ки ва ња да та стран ка до ла ском на власт мо же 
по мо ћи или оте жа ти оства ри ва ње сва ког од тих ци ље ва и 3) про-
из во да зна ча ја сва ког ци ља и оче ки ва ња да стран ка мо же омо гу ћи-
ти  ње го во оства ри ва ње. Због ма лог узор ка, има ло је сми сла ово 
про ве ра ва ти са мо код по тен ци јал них гла са ча две по ли тич ке пар-
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ти је: Срп ске ра ди кал не стран ке и Де мо крат ске стран ке, од но сно 
ко а ли ци је ко ју је она пред во ди ла. У пр вом де лу ана ли зе кри те ри-
јум ска ва ри ја бла (из бор но по на ша ње) је ди хо то ми зи ра на, тј. раз-
ли ко ва ни су гла са чи од „не гла са ча“ (сви оста ли) за сва ку стран ку 
по на о соб. При ме ње на је ре гре си о на ана ли за да би се уста но ви ло 
ко ли ко укуп но сва ка од три гру пе пре дик то ра об ја шња ва на ме ру да 
се гла са за јед ну и дру гу стран ку.  

Ка да по сма тра мо са мо ва жност ко ју по тен ци јал ни би ра чи 
при пи су ју раз ли чи тим ци ље ви ма, по ка за ло се да лич не вред но сти 
(по пут при ја тељ ства, угле да, по стиг ну ћа итд.) не ма ју зна ча ја за из-
бор но опре де љи ва ње у сми слу раз ли ка  из ме ђу гла са ча и „не гла-
са ча“. Дру штве ни ци ље ви (по пут ја ча ња при вре де, бор бе про тив 
кри ми на ла, чу ва ња тра ди ци је, ула ска у Европ ску уни ју и дру гих) 
об ја шња ва ју 13% ва ри јан се на ме ре да се гла са за Де мо крат ску 
стран ку, од но сно 21% ва ри јан се на ме ре да се гла са за Срп ску ра-
ди кал ну стран ку. Слич ни про цен ти се до би ја ју и ка да се по сма тра 
оче ки ва ње ис пи та ни ка да  би власт јед не или дру ге стран ке до ве ла 
до оства ри ва ња ни за лич них и дру штве них ци ље ва. На овај на чин 
је об ја шње но 13% ва ри јан се спрем но сти за гла са ње за ДС, од но-
сно 16% за СРС. За ни мљи во је да се спрем ност за гла са ње мо же 
чак и у не што ве ћем сте пе ну (14% и 22%) об ја сни ти пре ко оче ки-
ва ња да ће стан ке по мо ћи оства ри ва њу лич них ци ље ва би ра ча. Но, 
мо ра се на по ме ну ти да се ре ла тив но ви сок про це нат ове ва ри јан се 
за СРС за сни ва нај ви ше на об ја шње њу за што ис пи та ни ци не же-
ле да гла са ју за ову стран ку: они сма тра ју да би та стран ка би ла 
пре пре ка њи хо вом лич ном ис пу ње ном, уз бу дљи вом жи во ту, пу ном 
стал них до га ђа ја и про ме на.

Ко нач но, про из во ди пр ве две гру пе фак то ра, вред но сти и 
оче ки ва ња, об ја шња ва ју тек не што ве ћи сте пен ва ри јан се не го исти 
фак то ри по себ но (пре све га, са ма оче ки ва ња), чи ме се ди рект но не 
оспо ра ва, али се ја сно и не по твр ђу је прет по став ка те о ри ја очеки-
вање – вредности. Та ко про из во ди ва жно сти и оче ки ва ња ис пу-
ње ња дру штве них ци ље ва об ја шња ва 18% ва ри јан се спрем но сти 
за гла са ње за ДС и 22% за СРС, док су у слу ча ју лич них ци ље ва 
до би је не број ке 9% и 25%. По след њи по ме ну ти про це нат, ре ла тив-
но ви ши од дру гих, по но во је нај ви ше по сле ди ца об ја шње ња због 
че га део ис пи та ни ка из узор ка не же ли да гла са за СРС. Нај ја чи 
не га тив ни пре дик тор из бор ног по на ша ња пре ма СРС је про из вод 
зна ча ја ма те ри јал ног стан дар да за би ра че и њи хо вог оче ки ва ња да 
би СРС, уко ли ко до ђе на власт, оте жа ла (или бар да не би мо гла да 
по мог не) оства ре ње овог зна чај ног ци ља.

Ова ква ана ли за ни је ли ше на од ре ђе них сла бо сти. Ни је са мо 
реч о то ме да за ви сну (кри те ри јум ску) ва ри ја блу ка рак те ри ше по 
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при ро ди огра ни че на ва ри ја бил ност (по сто је са мо две ка те го ри је) 
не го је, пре све га, про блем што је ка те го ри ја „не гла са ча“ вр ло хе те-
ро ге на: она укљу чу је не са мо про тив ни ке од ре ђе не стран ке не го и 
не у трал не, па и сим па ти зе ре ко ји ће гла са ти за не ку дру гу стран ку 
за то што им је она при о ри тет на. На при мер, сим па ти зе ри ДС су и 
гла са чи ЛДП (ли не ар на ко ре ла ци ја из ме ђу ста во ва пре ма ове две 
стран ке је 0,50),  а сим па ти зе ри СРС су и гла са чи СПС (ко ре ла ци ја 
ста во ва је 0,52), ДСС (0,34), Но ве Ср би је (0,42). За то смо од лу чи ли 
да у дру гом де лу ана ли зе на од ре ђен на чин су прот ста ви мо гла са че 
ДС и СРС, од но сно да упо ре ди мо њи хо ве  од го во ре на иста пи та ња 
и да ак це нат ана ли зе ста ви мо на утвр ђи ва ње раз ли ка и евен ту ал-
них слич но сти. Ово је оправ да но учи ни ти због чи ње ни це да су у 
све сти ис пи та ни ка те стран ке не ка вр ста ан ти по да што до ка зу је 
чи ње ни ца да је на це лом узор ку уста но вље на зна чај на не га тив на 
ко ре ла ци ја из ме ђу ста во ва  (опе ра ци о на ли зо ва них пре ко гло бал-
них ева лу а ци ја) ДС и СРС (-0,43). У та да шњој из бор ној кам па њи 
ове стран ке су се при ка зи ва ле не са мо као так ма ци не го и као по-
ли тич ки про тив ни ци. 

Ка да су у пи та њу лич ни ци ље ви, по ка за ло се да из ме ђу гла-
са ча јед не и дру ге стран ке не ма зна чај них раз ли ка: и јед ни и дру ги 
те же истим лич ним, жи вот ним ци ље ви ма. Ме ђу тим, ка да је реч о 
дру штве ним ци ље ви ма, уста но вље не су зна чај не раз ли ке код шест 
ци ље ва. Ис пи та ни ци ко ји се опре де љу ју за СРС ви ше се за ла жу за 
ја ча ње од брам бе них сна га, чу ва ње тра ди ци је и др жав ни и те ри то-
ри јал ни ин те гри тет, а по тен ци јал ни би ра чи ДС за до бре ме ђу на ци-
о нал не од но се, ула зак у Европ ску уни ју и за да љу при ва ти за ци ју. 
Чи ни се да ови на ла зи од го ва ра ју про ши ре ној сли ци и о ори јен та-
ци ји са мих стра на ка.

Глав ни на ла зи се од но се на оче ки ва ња од стра на ка. Ге не рал-
на пра вил ност је, би ло да је реч о дру штве ним или лич ним ци-
ље ви ма, да се од иза бра не стран ке оче ку је да мо же ви ше (че сто 
и дра стич но) не го су пар нич ка стран ка да до при не се оства ри ва њу 
ве ли ког бро ја ци ље ва, укљу чу ју ћи и оне ко ји ни су у про гра му ни 
у сре ди шту по ли ти ке иза бра не стран ке, па чак и оне до ко јих ни 
би ра чи ма ни је по себ но ста ло. Та ко гла са чи ма ДС,  иако оце њу ју да 
под ре ђе ност ауто ри те ти ма ни је мно го зна ча јан лич ни циљ, не сме-
та да ми сле да власт ДС пре не го власт СРС обез бе ђу је оства ре ње 
чак и тог ци ља. Са дру ге стра не, гла са чи СРС сма тра ју да би власт 
ове стран ке до при не ла ства ра њу бо љих ме ђу на ци о нал них од но са 
(про сек оце на 3,93), а да власт ДС и ње них парт не ра оме та или 
оне мо гу ћу је оства ре ње тог ци ља (про сек са мо 1,43). 

Ако су са ма оче ки ва ња ово ли ко ва жна, при род но је он да да 
се из ме ђу гла са ча јед не и дру ге стран ке ја ве и раз ли ке у про из во ду 
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сте пе на при влач но сти ци ље ва и оче ки ва ња од сво је и су пар нич-
ке стран ке. Да су у том про из во ду фак тич ки ва жни ја оче ки ва ња 
не го сте пен при хва та ња ци ље ва, по ка зу је и чи ње ни ца да из ме ђу 
гла са ча јед не и дру ге стран ке не ма бит них раз ли ка у лич ним ци-
ље ви ма (вред но сти ма), а по сто ји из ме ђу про из во да тих ци ље ва и 
оче ки ва ња (ви де ти раз ли ке у зби ру про из во да на та бе ли 5). По јед-
но ста вље но фор му ли са но, про из вод се мо же раз у ме ти као ре зул тат 
мно же ња кон стан те (ци ља) са ва ри ја бил ном ве ли чи ном (оче ки ва-
њем). Све ово упу ћу је на за кљу чак да по сто ји сна жна афек тив на 
ве за ност за јед ну стран ку уз, та ко ђе сна жну, афек тив ну од бој ност 
пре ма стран ка ма ко је се до жи вља ва ју као по ли тич ки про тив ни ци, 
су пар ни ци, и да то об ја шња ва ве ћи ну до би је них ре зул та та. Исти-
на је да се на осно ву оче ки ва ња и про из во да ци ље ва и оче ки ва ња 
мо же у од ре ђе ној ме ри пред ви ђа ти из бор но по на ша ње, али се ти ме 
не об ја шња ва су шти на про це са и пра вац усло вља ва ња. Пре ће би-
ти да јед ном сте чен став до во ди до ге не ра ли за ци је оче ки ва ња не го 
да се став и из бор но по на ша ње мо гу об ја сни ти укуп но шћу оче ки-
ва ња, а по го то во зби ром про из во да ци ље ва и оче ки ва ња да ће их 
стран ка ре а ли зо ва ти. 

Иако се на осно ву те о ри је оче ки ва ња и оче ки ва ња-вред но сти 
мо гу при лич но успе шно ди фе рен ци ра ти гла са чи две су пар нич ке 
стран ке, то не зна чи да је по твр ђен мо дел ра ци о нал ног би ра ча. На-
про тив, це ли на на ших по да та ка су ге ри ше за кљу чак да се ја вља ју 
мно ги ира ци о нал ни еле мен ти, усло вље ни ве ро ват но сна жним по-
зи тив ним афек тив ним од но сом пре ма јед ној стран ци и не га тив ним 
пре ма дру гој. Да ли то зна чи да ре зул та ти го во ре у при лог мо де ла 
стра нач ке иден ти фи ка ци је као об ја шње ња из бор ног по на ша ња? 
Ако се сма тра да је за иден ти фи ка ци ју нај ва жни ја ак ту ал на афек-
тив на ве за ност, мо же се да ти по твр дан од го вор, али ако је би тан 
услов и трај ност, ко ја се огле да у ве ћем бро ју по но вље них гла са ња 
за исту стран ку, он да се мо ра ре ћи да на ши ре зул та ти не мо гу да 
по твр де, али ни да оспо ре, та кву те зу. На и ме, наш узо рак чи не мла-
ди, од ко јих је ве ли ки број та да пр ви пут гла сао. Но чи ни се да то 
и ни је нај ва жни је. Бит на је афек тив на ве за ност, без об зи ра ко ли ко 
она тра је.

На осно ву свих по да та ка по ку ша ће мо да ски ци ра мо јед-
но це ло ви то хи по те тич ко об ја шње ње на ла за до ко јих смо до шли. 
Под се ти мо се да смо уста но ви ли да се гла са чи две су прот ста вље не 
стран ке раз ли ку ју у при хва та њу шест дру штве них ци ље ва (вред-
но сти) и да су то ци ље ви ко ји се обич но ве зу ју уз пред ста ве о тим 
стран ка ма. Јед на од пси хо ло шких осно ва (по ред не ких ко је ми ни-
смо ис пи ти ва ли) ус по ста вља ња сна жног по зи тив ног ста ва пре ма 
не кој стран ци мо же би ти у пре по зна ва њу по кла па ња вла сти тих 



НебојшаБ.Петровић,БораКузмановић Вредностииочекивања...

193

бит них ци ље ва (вред но сти) и ци ље ва стран ке, од но сно у до вољ-
ном бро ју та квих ци ље ва. Али, јед ном фор ми ра на афек тив на ве за-
ност до во ди не са мо до од лу ке да се гла са за ту стран ку не го и до 
(нај ве ро ват ни је не све сне) тен ден ци је да се тој стран ци при пи су је 
спо соб ност да оства ри мно ге ци ље ве, укљу чу ју ћи и оне до ко је 
ис пи та ни ку ни је мно го ста ло, али ко ји мо гу би ти ва жни за не ке 
дру ге љу де. Су бјект се не све сно по на ша као про па ган дист „сво-
је“ стран ке чак и ка да је реч о си ту а ци ји ано ним ног ис пи ти ва ња. 
Ова кво об ја шње ње би тре ба ло про ве ри ти пре ко суп тил ни јег пла на 
ис тра жи ва ња.

Nebojsa B. Petrovic, Bora Kuzmanovic

VALUES AND EXPECTATIONS AS FACTORS 
OF ELECTORAL PREFERENCES

Summary
There are three tasks of research that had been conducted on a 

representative sample of two faculties (№ 255): to examine the con-
nections between electoral behavior, or in other words the intention to 
vote for DS (Democratic Party) and SRS (Serbian Radical Party) and: 
1) the degree of acceptance of eighteen social and personal objectives 
(values); 2) the expectation that the party  winning elections could help 
or hinder implementation of these objectives; 3) the product of signifi-
cance and expectations that party could achieve eventually. Products 
of first two groups of factors, values and expectations can explain only 
slightly higher degree of variance but not every factor individually (es-
pecially expectations). That cannot confirm or deny the theory of ex-
pectations – values. They compared the voters of both parties, especial-
ly in terms of expectations from the preferred and rival parties. General 
conclusion is that the elected party is expected to have more success 
in implementation of various goals than rival parties. They discussed 
about that whether affective attachment to the party speaks in favor of 
th№e party identification model.
Key words: goals, values, parties, expectations, voting behavior.
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