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ПОЛНЕ РАЗЛИКЕ И НАСИЉЕ МЕЂУ 
УЧЕНИЦИМА ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА

САЖЕТАК. Предмет овог рада је испитивање повезаности између полне припад-
ности ученика основношколског узраста и њиховог односа према наси-
љу у школи. Циљ рада је да се утврди степен повезаности између полне
детерминисаности ученика основношколског узраста, њихове изложе-
ности насиљу у школи и реаговања на само насиље. У овом раду полази
се од основне претпоставке да пол ученика основних школа у значајној

мери детерминише њихову изложеност различитим врстама насиља у

школи и начине реаговања на насиље. У истраживању је примењен де-
скриптивно-аналитички метод и анкетирање као истраживачка техни-
ка. Добијени подаци су статистички обрађени и изражени фреквенци-
јама и процентима. Истраживање је обухватило ученике завршног ра-
зреда основних школа на територији општине Свилајнац, која се нала-
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зи у централној Србији и изведено је децембра 2015. године. Анкетира-
но је 236 ученика. Анкетни упитник садржао је питања (а) која су
испитивала социјалну матрицу породица из којих ученици долазе,
(б) која су испитивала присутност и учесталост различитих врста наси-
ља међу ученицима основношколског узраста, (в) која су испитивала
ставове ученика оба пола о насиљу, изложености насиљу у школи и на-
чине реаговања на насиље. У оквиру квантитативне анализе података
примењено је: процентуално изражавање фреквенција и Пирсонов
(Pearson) hi-квадрат тест (χ2) за тестирање хипотеза о значајности ра-
злика. Главни налази истраживања показали су да су: (а) ученици
основношколског узраста оба пола најчешће изложени вербалном и
физичком насиљу, (б) ученици, тј. школска популација мушког пола
мање је изложена насиљу у школи у односу на ученице (школску попу-
лацију женског пола), (в) ученици су спремнији да помогну жртвама
насиља у школи, (г) ученице су спремније да на насиље одговоре истом
мером – насиљем.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: школа, ученици основних школа, полне разлике, адолесценција, наси-
ље у школи.

УВОД

ИсOраживање о @овезаносOи између @олне @ри@а9носOи ученика
основношколско: узрасOа и њихове изложеносOи и реа:овања на
насиље у школи @ре9сOавља @окушај @ре@ознавања @олно 9еOер-
минисаних реакција на насиље како Lи се развијали о9:оварају-
ћи социјализацијски @рисOу@и усмерени ка ње:овом смањењу.

Насиље је и 9анас 9ео школско: живоOа у ср@ском 9рушOву и
@оре9 @римене више:о9ишње сOраOе:ије LорLе @роOив насиља,
коју с@рово9и МинисOарсOвo @росвеOе и Oехнолошко: развоја Ре-
@уLлике СрLије уса:лашене са акционим @лановима међунаро9-
них ор:анизација (UNICEF).

Школска @о@улација је хеOеро:ена ску@ина коју чине @ри@а9-
ници различиOих социокулOурних миљеа, који су, исOовремено
(а) носиоци различиOих вре9носOи и мо9ела @онашања, (L) но-
сиоци различиOих @олних и ро9них сOереоOи@а, (в) акOери који
на различиOе начине реа:ују на школску кулOуру, укључујући и
њене с@ецифичне изразе @о@уO насиља.

Намера је ауOора 9а у овом ра9у исOакну значај @олне @ри@а9-
носOи ученика основношколско: узрасOа за формирање њихово:
о9носа @рема насиљу. Преношењем о9ређених оLразаца кулOуре
школа намеће @рихваOање норми и мо9ела @онашања ученици-
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ма (Ogbu, 1989) којима се креира и њихов о9нос @рема насиљу.
МеђуOим @роцеси намеOања о9ређених @равила и очекивања
међу школском @о@улацијом 9ово9е 9о извесне „на@еOосOи“ која
је @овезана с @ојачаним изражавањем емоција, а:ресије и насиља
(Anderson & Huesman, 2003; Horne, Stoddard, & Bell, 2007).

Теоријски оквир за анализу @овезаносOи @ола и насиља у шко-
ли развијен је на основу лиOераOуре која исOражује: (1) уло:у
школе у @реношењу вре9носOи и кулOурних мо9ела; (2) @роLлем
насиља у школи; (3) @овезаносO између @ола и кулOуре насиља.

(1) Школе свакој новој :енерацији ученика @реносе вре9носOи
и кулOурне мо9еле који су усклађени са 9рушOвеним циљевима
оLразовања (Ивановић, 2005; Ђорђевић и ПоOкоњак, 1990). Учени-
ци немају мо:ућносOи 9а развијају со@сOвену кулOуру и сOил жи-
воOа и имају Oешкоће 9а осOваре значајан уOицај на формирање
Oзв. школске кулOуре (Dibe, 2002). ДрушOвени сисOем осOварује
уOицај на формирање о9ређене кулOуре унуOар школе и омо:у-
ћава кулOурну и социјалну ре@ро9укцију. Школа ширењем и на-
меOањем о9ређених 9рушOвених вре9носOи (Bourdieu, 1977) @о-
казује 9а није независна о9 кулOуре и оLлика 9оминације.
ДрушOвена сOварносO се уоLличава @рема вла9ајућим и9ејним
консOрукцијама које су уOемељене на различиOим вре9носOима
њихових носилаца (Boudon, 1974), 9елом и на сOереоOи@има,
укључујући @олне и ро9не сOереоOи@е. Понашање ученика као
школских акOера може 9а се, 9елом, оLјасни изLорима које @раве
у скла9у са власOиOим @ре9сOавама о Oоме ш�а је �о4уш�ено 4она-
шање (које су уоLличаване и @о9 уOицајем социјалне и кулOурне
сре9ине чији су 9ео) и, 9елом, изLорима који су оLликовани о9
сOране школе @ренеOим кулOурним оLрасцима. 

У различиOим 9рушOвима се @о9 уOицајем социјалних, исOо-
ријских и кулOурних 9еOерминанOи сOвара @осеLна @о9ела уло:а
међу @оловима, као шOо се развијају и њихови @осеLни сисOеми
вре9носOи и @ожељних осоLина. И9енOификација нових :енера-
ција са @олно и ро9но о9ређеним уло:ама и осоLинама осOварује
се у @роцесу социјализације у @римарној фази уз на9зор и кон-
Oролу ро9иOеља, а у секун9арној фази најважнији ре:улаOор @о-
сOаје школа (Mejel, 2004). Основна школа је је9но о9 најзначајни-
јих социокулOурних окружења које је @овезано с формирањем
@олно и ро9но Oи@изираних уверења и @онашања и @реношењем
@ре9сOава о @олним и ро9ним уло:ама у најмлађем школском
узрасOу. Тра9иционални сOереоOи@и Oј. сOавови о Oи@ично жен-
ском и Oи@ично мушком @онашању @о9ржавају се насOавним са-
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9ржајима у основној школи (Трифуновић и ПеOровић, 2014). Пре-
ма увреженом мишљењу, мушка ро9на уло:а оLухваOа осоLине
као шOо су само4оуз�ање, самос�алнос�, ак�ивнос� (�ела�ни 4рин-
ци4), а3ресивнос�, сакривање емоција; женска ро9на уло:а укључује
осоLине као шOо су осе�љивос�, нежнос�, ем4а�ичнос�, 4асивнос�
(Zaharijevski, Gavrilović & Petrušić, 2010).

(2) Је9на о9 9рушOвено не@рихваOљивих @ојава је и @орасO на-
сиља у макросOрукOурама и мезосOрукOурама @о@уO школе. На-
сиље у школама и у свеOу и ко9 нас је у @орасOу (Бркић, 1998; Га-
шић-Павишић, 2004; Савовић, 2006), ученици су свако9невно
изложени насиљу (Roland & Idsøe, 2001; Veenstra & al., 2005).

Насиље у школи је @осмаOрано као феномен који се може разу-
меOи Oек са:ле9авањем уOицаја који 9олазе из само: школско:
конOексOа, али и из ваншколско: конOексOа, 9акле, са:ле9авањем
и уважавањем свих ком@лексних међууOицаја еколошко: сисOе-
ма (Bronfrenbrenner, 1979).

У исOраживању се @о9 насиљем @о9разумевају сле9ећи оLли-
ци @онашања: (а) насиље је изложеносO намерно не:аOивном, @о-
нављаном 9еловању о9 сOране је9но: или више ученика, несра-
змерне сOварне или @ерци@иране сна:е, зLо: које: 9еOе Oр@и Oе-
лесну и (или) емоционалну шOеOу, а немоћно је 9а се о9у@ре
(Olweus, 1993); (L) насиље 9ово9и 9о @сихичко: или физичко: @о-
вређивања 9ру:е осоLе; намера је @онашања 9а се 9ру:а осоLа @о-
вре9и; @овређивање је нео@рав9ано (Popadić, Plut, & Pavlović,
2015).  

(3) Насиље се чешће среће у 9оLа а9олесценције не:о у 9ру:им
развојним @ерио9има (Vejmelka, 2012) и @ре9сOавља израз сло-
жено: међууOицаја инOраин9иви9уалних и инOерин9иви9уал-
них варијаLли (По@а9ић, 2009). Ин9иви9уалне каракOерисOике
су @о9 уOицајем различиOих конOексOа (Nedimović i Biro, 2011)
који мо:у 9а 9о@ринeсу насOанку и ис@ољавању насиља у школи.
ИсOраживања о @овезаносOи @ола и насиља @оказују 9а између
9ечака и 9евојчица @осOоји разлика у о9:овору на насилничко
@онашање вршњака (Baldry, 2005). Социјализација кроз коју @ро-
лазе 9ечаци и 9евојчице укључује сOереоOи@е Oј. @о:решне :ене-
рализације које 9о@риносе развијању @ре9расу9а (РоO, 1994). По-
сOоји у@рошћена слика о реа:овању различиOих @олова на
насиље у скла9у са разумевањем њихових осоLина и @онашања:
@рема сOереоOи@ном оLрасцу 9ечаци су склонији ис@ољавању
насиља а 9евојчице су изложеније насиљу. МеђуOим, исOражива-



ПОЛНЕ РАЗЛИКЕ И НАСИЉЕ МЕЂУ УЧЕНИЦИМА ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА

ЖИВОРАД М. МАРКОВИЋ, ВЕСНА С. ТРИФУНОВИЋ 67

ња @оOврђују 9а су 9ечаци у о9носу на 9евојчице склонији ис@о-
љавању насиља (Keenan & Shaw, 1997) и @оказују, још, 9а су скло-
нији Oежим оLлицима насиља (Lahey & al., 2000).

Изве9ено исOраживање се Lавило @овезаношћу 4ола као ин9и-
ви9уално: оLележја ученика основношколско: узрасOа и насиља
као елеменOа школско: конOексOа (изложеносO насиљу, реакције
на насиље). У реализованом исOраживању @ошло се о9 сле9еће:
о9ређења насиља у школи:

(L) насиље у школи је инOеракција у којој се учесници је9ни
@рема 9ру:има о9носе из уло:а које имају унуOар школско: кон-
OексOа чак и ка9а се инOеракција не о9вија унуOар школе (Popadić
& al., 2015а);  

(в) за основну је9иницу анализе насилно: @онашања узеOа је
социјална сиOуација у којој су укључене Lар 9ве осоLе у школ-
ском конOексOу. 

МЕТОД

Пре9меO ово: ра9а је ис@иOивање @овезаносOи између @олне
@ри@а9носOи ученика основношколско: узрасOа и њихово: о9-
носа @рема насиљу у школи. Циљ ра9а је 9а се уOвр9и сOе@ен
@овезаносOи између @олне 9еOерминисаносOи ученика основно-
школско: узрасOа, њихове изложеносOи насиљу у школи и реа:о-
вања на само насиље.

У скла9у са @ре9меOом и циљем @осOављени су сле9ећи за9а-
ци: 

1) уOвр9иOи најучесOалије оLлике насиља у основним школама;

2) уOвр9иOи @роценаO ученика (школске @о@улације мушко: @о-
ла) који су Lили изложени насиљу у Oоку 9оса9ашње: школо-
вања, као и врсOе насиља које су Oр@ели;

3) уOвр9иOи @роценаO ученица (школске @о@улације женско: @о-
ла) које су Lиле изложене насиљу у Oоку 9оса9ашње: школова-
ња, као и врсOе насиља које су Oр@еле;

4) уOвр9иOи најучесOалије реакције ученика на насиље; 

5) уOвр9иOи најучесOалије реакције ученица на насиље; 

6) уOвр9иOи разлике у сOе@ену с@ремносOи између ученика и
ученица 9а @омо:ну жрOви насиља у школи.
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ПосOављене су сле9еће хи@оOезе:

ОСНОВНА

ХИПОТЕЗА

Пол ученика основношколско: узрасOа у значајној мери 9еOер-
минише њихову изложеносO различиOим врсOама насиља у шко-
ли и начине реа:овања на насиље. 

ПОСЕБНЕ

ХИПОТЕЗЕ

1) НајучесOалији оLлик насиља међу ученицима основношкол-
ско: узрасOа је верLално насиље, а најмање @рисуOно је физич-
ко насиље.

2) ИзузеOно мали @роценаO ученика основношколско: узрасOа
Lио је изложен насиљу, а они међу њима који су Oр@ели наси-
ље Lили су изложени најчешће физичком насиљу. 

3) ИзузеOно мали @роценаO ученица основношколско: узрасOа
Lио је изложен насиљу, а оне међу њима које су Oр@еле наси-
ље Lиле су изложене најчешће верLалном насиљу. 

4) НајучесOалија реакција ученика који су изложени насиљу у
школи је 9а узвра�е ис�ом мером – насиљем.

5) НајучесOалија реакција ученица које су изложене насиљу у
школи је 9а ћу�е и �р4е.

6) Ученици мушко: @ола основношколско: узрасOа @оказују зна-
чајно већу с@ремносO 9а @омо:ну жрOви насиља о9 својих вр-
шњакиња. 

У ра9у су @римењене 9ескри@Oивно-аналиOичка меOо9а и Oехни-
ка анкеOирања. За @оOреLе ово: исOраживања консOруисан је ин-
сOруменO – У@иOник за ученике основних школа о @овезаносOи
@ола и насиља у школи.

ИсOраживање је реализовано 9ецемLра 2015. :о9ине у основној
школи „Јован Јовановић Змај“ у Свилајнцу. Узорак је чинило 236
ученика се9мо: и осмо: разре9а, @о9ељен на суLузорак о9 129
ученика и суLузорак о9 107 ученица. Пре @о@уњавања у@иOника
ис@иOаницима је указано 9а се @о9 насиљем @о9разумевају сви
они случајеви ка9а се 9ру:оме намерно, @осOу@цима или речима
наноси Lол, сOрах или @онижење. На:лашено је, Oакође, 9а се
@ријаOељска за9иркивања и @ре@ирке, као и случајно, ненамер-
но наношење шOеOе и @овређивање не смаOрају насиљем (По@а-
9ић и ПлуO, 2007). За @роцену насилнишOва узеO је @ерио9 @роOе-
кле школске :о9ине. Ис@иOивање су с@ровели оLучени анкеOари
Oоком 9ецемLра 2015. :о9ине, уз са:ласносO 9ирекOора школе.
Сви ученици се9мо: и осмо: разре9а који су Lили Oо:а 9ана у
школу су уз @омоћ анкеOара на је9ном школском часу @о@унили
у@иOнике.
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У оLра9и @о9аOака 9оLијених ем@иријским исOраживањем
@риро9а и 9исOриLуција 9оLијених резулOаOа о9ре9или су а9е-
кваOне сOаOисOичке @роце9уре. У оквиру кванOиOаOивне анализе
@о9аOака @римењено је @роценOуално изражавање фреквенција
и Пирсонов (Pearson) hi-ква9раO OесO (χ2) за OесOирање хи@оOеза о
значајносOи разлика.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Школска 9еца мно:о чешће 9оживљавају насиље у школи (Kasen
& al., 2004), Oј. у Oзв. школском конOексOу не:о у ваншколском кон-
OексOу. О9расOањем 9олази 9о @ромена у учесOалосOи и 9оми-
нанOним оLлицима а:ресивносOи. Физичко насиље је најучесOа-
лије о9 осме 9о осамнаесOе :о9ине (Björkvist & al., 1992), шOо се,
9елимично, @оOврђује и овим исOраживањем.

χ2=4.999, df 5,  p=.423;     χ2=9.644, df 6,  p=.140

Вре9носOи χ2-OесOа и ниво сOаOисOичке значајносOи (р=.423 и
р=.140) указују 9а нема сOаOисOички значајних разлика између
ученика (р=.423) и ученица (р=.140) у @роцени засOу@љеносOи ра-
зличиOих оLлика насиља у њиховој школи (Та7ела 1).

По9аци 9оLијени у изве9еном исOраживању @оказују значајно
@рисусOво физичко3 насиља међу ученицима сOаријих разре9а
основне школе, које је, @рема Oвр9њама ис@иOаника најучесOа-
лији оLлик насиља у школи. Чак 45,7% ученика и 40,2% ученица
Oвр9и 9а је физичком насиљу најучесOалији оLлик насиља у шко-
ли. По9 физичким насиљем ис@иOивани ученици @о9разумевају:

ФРЕКВЕНЦИЈА ПРОЦЕНАТ ФРЕКВЕНЦИЈА ПРОЦЕНАТ

VALID ХУЛИГАНСТВО И СИЛЕЏИЈСТВО 23 17,8 9 8,4

ОРГАНИЗОВАЊЕ УЧЕНИКА У БАНДЕ 9 7,0 6 5,6

ФИЗИЧКО НАСИЉЕ 59 45,7 43 40,2

СЕКСУАЛНО УЗНЕМИРАВАЊЕ 5 3,9 1 0,9

НАПАДИ НА УЧЕНИКЕ ДРУГИХ ЕТНИЧКИХ ГРУПА 0 0,0 3 2,8

УЗНЕМИРАВАЊЕ УПОРНИМ ПРЕТЊАМА 5 3,9 4 3,7

ВЕРБАЛНО НАСИЉЕ 28 21,7 41 38,3

ТОТАЛ 129 100,0

ТАБЕЛА 1: БРОЈЧАНА И ПРОЦЕНТУАЛНА ЗАСТУПЉЕНОСТ ВРСТЕ НАСИЉА У ШКОЛИ
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шамарање, у9арање, :урање, шуOирање, шOи@ање, чу@ање за
косу, :реLање, ује9ање, са@лиOање, :ађање неким @ре9меOом и
9ру:о.

О9:овори ис@иOиваних ученика @оказују �а је вер7ално насиље
9ру:и најзасOу@љенији оLлик насиља међу основношколском
@о@улацијом. ВерLално насиље @ерци@ира 38,3% ученица и 21,7%
ученика. 

На скали најучесOалијих оLлика насиља Oрећу @озицију „зау-
зима“ хули3анс�во и силеџијс�во, чију @рисуOносO исOиче 17,8%
ученика и 8,4% ученица. ЗаOим сле9и ор3анизовање ученика у 7ан�е и
узнемиравање у4орним 4ре�њама. Ис@иOивани ученици не @ерци-
@ирају насиље моOивисано @ри@а9ношћу различиOим еOничким
:ру@ама ни као изоловани 9о:ађај, а нарочиOо не као усOаљени
оLразац @онашања. По9аци, и@ак, @оказују 9а се међу ученицама
налази мали @роценаO, уку@но 0,9% оних, које @ре@ознају сексу-
ално узнемиравање као ви9 насиља, @о9 којим се @о9разумева: 9о-
9иривање инOимних 9елова Oела, @ону9е, захOеве, уцене, шале,
изразе лица и @окреOе Oела који у вама изазивају осећај сOи9а
или @онижења, @риказивање, @рисиљавање на @орно:рафско
фоOо:рафисање и 9ру:о.

Да ли су и у којој мери ученици Lили изложени насиљу у шко-
ли @оказују @о9аци у ТаLели 2.

χ2=4.105, df 3,  p=.250;         χ2=4.806, df 3,  p=.187

Вре9носOи χ2-OесOа указују 9а нема сOаOисOички значајних ра-
злика између ученика (р=.250) и ученица (р=.187) у изложеносOи
насиљу у @роOеклој школској :о9ини.

Према 9оLијеним @о9ацима, 17,1% ученика Oвр9и 9а је Lило
изложено насиљу више @уOа у школи коју @охађа у @роOеклој
школској :о9ини; 13,2% ученика Oвр9и 9а је само је9ном Lило
изложено насиљу. Највећи @роценаO ученика, њих 54,3% није се

ФРЕКВЕНЦИЈА ПРОЦЕНАТ ФРЕКВЕНЦИЈА ПРОЦЕНАТ

VALID ДА ВИШЕ ПУТА 22 17,1 22 20,6

ДА ЈЕДНОМ 17 13,2 13 12,1

НЕ ЗНАМ 70 54,3 60 56,1

НЕ 20 15,5 12 11,2

ТОТАЛ 129 100,0 107 100,0

ТАБЕЛА 2: БРОЈЧАНА И ПРОЦЕНТУАЛНА ЗАСТУПЉЕНОСТ ИЗЛОЖЕНОСТИ НАСИЉУ У ОВОЈ ГОДИНИ
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сусрело или не зна за Lило који ви9 насиља ис@ољен у школи и
15,5% ученика исOиче 9а у њиховој школи нема насиља.

Насиљу је, @рема Oвр9њама ис@иOаница, у @роOеклој школској
:о9ини Lило изложено више @уOа 20,6% ученица, а 12,1% њих је на-
сиље 9оживело само је9ном у исOом @ерио9у. Највећи @роценаO
ученица, њих 56,1% нису се сусреле или чуле за Lило који ви9 на-
сиља у школи коју @охађају и 11,2% ученица Oвр9и 9а у њиховој
школи нема насиља.

УчесOалосO изложеносOи ученика различиOим врсOама наси-
ља и Oо више @уOа узасOо@но и Oо 17,1% ученика и 20,6% ученица,
како @оказују 9оLијени @о9аци, веома је слична @о9ацима које су
оOкрили ПлуO и По@а9ић (2007): 9а је 21,0% ученика у СрLији у @е-
рио9у који је исOраживан Lио изложен вршњачком насиљу је�-
ном и више 4у�а.

По9аци 9оLијени изве9еним исOраживањем, који @раOе изло-
женосO школске 9еце (ученика и ученица) насиљу Lар је9ном у
школској :о9ини (13,2% ученика и 12,1% ученица) :оOово се @окла-
@ају са резулOаOима из исOраживања Craig & Harel (2004) о школ-
ском насиљу с@рове9еном 2001/2002. :о9ине у 35 земаља и ре-
:иона на @реко 120.000 ученика узрасOа 11, 13 и 15 :о9ина, које је
@оказало 9а је међу @еOнаесOо:о9ишњацима њих 11% Lило изло-
жено насиљу Lар 9ва 9о Oри @уOа.

Да ли су и којој мери ученици с@ремни 9а @омо:ну жрOви на-
сиља у школи @оказују @о9аци у ТаLели 3. Вре9носOи χ2-OесOа ука-
зују 9а нема сOаOисOички значајних разлика између ученика
(р=.083) и ученица (р=.102) у израженој с@ремносOи 9а @омо:ну
жрOви насиља у школи.

χ2=6.673, df 3,  p=.083;          χ2=6.198, df 3,  p=.102

О9:оварајући на @иOање како Lи @осOу@или у случају 9а су њи-
хови 9ру:ови или 9ру:арице изложене насиљу у школи (школ-

ФРЕКВЕНЦИЈА ПРОЦЕНАТ ФРЕКВЕНЦИЈА ПРОЦЕНАТ

VALID ДА, БРАНИО БИХ ГА 62 48,1 37 34,6

ПОЗВАО/ЛА БИХ ДРУГОВЕ 19 14,7 4 3,7

ПОЗВАО БИХ ДЕЖУРНОГ НАСТАВНИКА 42 32,6 64 59,8

НЕ, ЈЕР БИ МЕ ТО МОГЛО ДОВЕСТИ У ОПАСНУ 
СИТУАЦИЈУ

6 4,7 2 1,9

ТОТАЛ 129 100,0 107 100,0

ТАБЕЛА 3: БРОЈЧАНА И ПРОЦЕНТУАЛНА ЗАСТУПЉЕНОСТ СПРЕМНОСТИ НА ПОМАГАЊЕ УЧЕНИКУ У ШКОЛИ
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ском 9воришOу, хо9нику, учионици), 48,1% ученика Oвр9и 9а Lи
им @риOекли у @омоћ (7ранили 7и их). Њих 14,7% Lи као @о9ршку
@озвало 9ру:ове и Oек он9а @омо:ли жрOви насиља, 32,6% учени-
ка Lи заOражило @омоћ 9ежурно: насOавника, а најмањи @роце-
наO ученика (4,7%) не Lи се о9лучио 9а @омо:не жрOви насиља из
Lојазни 9а Lи сеLе мо:ли 9а 9ове9у у о4асну си�уацију.

Ученице су, Oакође, с@ремне 9а @омо:ну жрOви насиља у школи:
њих 34,6% Lи их 7раниле (саме Lи им @риOекле у @омоћ), 3,7% уче-
ница Lи @озвале у @омоћ 9ру:ове, 9ок Lи 59,8 заOражило @омоћ 9е-
журно: насOавника. Само 1,9% ученица не Lи @риOекло у @омоћ
жрOви насиља из сOраха о9 @осле9ица Oакво: чина.

Да ли су и којој мери ученици с@ремни 9а @омо:ну не@ознаOој
осоLи жрOви насиља у ваншколском конOексOу @оказују @о9аци у
ТаLели 4.

χ2=3.692, df 3,  p=.297;              χ2=5.300, df 3,  p=.151

С@ремносO @ружања @омоћи у:роженом ван школе исказало је
34,1% ученика, и 28,0% ученица. Ученице Lи, у о9носу на ученике,
у већем @роценOу @озвале о9расле осоLе у @омоћ у случају наси-
ља на9 не@ознаOом осоLом ван школе. О9нос @роценOуалне за-
сOу@љеносOи између ученика и ученица у изLору реа:овања на
насиље ван школе је :оOово и9енOичан њиховим уOврђеним реа-
:овањима на насиље у школи.

РезулOаOи указују 9а је9ан 9ео ученика (14,7%) и ученица
(12,1%) реа:овање на насиље које @ерци@ирају усклађују са вла-
сOиOим @ре9сOавама о цени кош�ања и кориснос�и @ре9узеOе со-
цијалне акције, шOо је у скла9у са Бу9оновом (Boudon, 1974) Oео-
ријом рационалних изLора акOера. Вре9носOи χ2-OесOа указују 9а
нема сOаOисOички значајних разлика између ученика (р=.294) и

ФРЕКВЕНЦИЈА ПРОЦЕНАТ ФРЕКВЕНЦИЈА ПРОЦЕНАТ

VALID ДА, БРАНИО/ЛА БИХ ЈЕ 44 34,1 30 28,0

ПОЗВАО/ЛА БИХ ДРУГОВЕ У ПОМОЋ 27 20,9 6 5,6

ПОЗВАО/ЛА БИХ  ОДРАСЛЕ ОСОБЕ У ПОМОЋ 39 30,2 58 54,2

НЕ, ЈЕР БИ МЕ ТО МОГЛО ДОВЕСТИ У ОПАСНУ 
СИТУАЦИЈУ

19 14,7 13 12,1

ТОТАЛ 129 100,0 107 100,0

ТАБЕЛА 4: БРОЈЧАНА И ПРОЦЕНТУАЛНА ЗАСТУПЉЕНОСТ СПРЕМНОСТИ НА ПОМАГАЊЕ НЕПОЗНАТОЈ ОСОБИ 
ВАН ШКОЛЕ
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ученица (р=.151) у израженој с@ремносOи 9а с@рече насиље на9
не@ознаOом осоLом које се 9ешава ван школе.

Да ли су и којој мери ученици изложени насиљу о9 9ру:е
школске 9еце на часу физичко: вас@иOања @оказују @о9аци у Та-
Lели 5.

χ2=2.968, df 4,  p=.563;                χ2=4.376, df 3,  p=.224

Вре9носOи χ2-OесOа указују 9а нема сOаOисOички значајних ра-
злика између ученика (р=.563) и ученица (р=.224) у изложеносOи
насиљу на часу физичко: вас@иOања о9 сOране 9ру:е школске
9еце.

ДоLијени @о9аци @оказују висок @роценаO ученика (82,9%) и
ученица (90,7%), који у Oоку школовања нису ни на је9ном часу
физичко: вас@иOања 9оживели Lило који ви9 насиља о9 својих
9ру:ова или 9ру:арица. Само је9ан ученик и @еO ученица Oвр9е
9а су изложени с�алном насиљу на часовима физичко: вас@иOа-
ња. Про9уLљено исOраживање @оказало је 9а су ученици изложе-
ни верLалном насиљу (исмевању) о9 сOране својих вршњака, зLо:
@овећане Oелесне масе. По9аци @оказују 9а је насиље на часу фи-
зичко: вас@иOања више 4у�а 9оживело се9ам ученика (5,4%) и 9ве
ученице (1,9%); искусOво насиља је је�ном искусило шесO ученика
(4,7%).

Ниска засOу@љеносO насиља на часу физичко: вас@иOања @ока-
зује 9а су ови часови својим са9ржајима у функцији расOерећења
ученика о9 инOелекOуално: и @сихичко: замора. ИсOовремено,
је9на о9 уло:а насOавника физичко: вас@иOања је каналисање и
усмеравање енер:ије на Oелесно вежLање, а не на насиље @рема
9ру:овима у о9ељењу. СOо:а, иако @о9аци @оказују релаOивно
мали @роценаO изложеносOи ученика насиљу, ње:ово @осOојање
је, и@ак, заLрињавајуће. До насиља може 9оћи у @реO@ри@ремној

ФРЕКВЕНЦИЈА ПРОЦЕНАТ ФРЕКВЕНЦИЈА ПРОЦЕНАТ

VALID ДА, НА СВАКОМ ЧАСУ 1 0,8 5 4,7

ДА, ВИШЕ ПУТА 7 5,4 2 1,9

ДА, САМО ЈЕДНОМ 6 4,7 / /

НЕ СЕЋАМ СЕ 8 6,2 3 2,8

НЕ 107 82,9 97 90,7

ТОТАЛ 129 100,0 107 100,0

ТАБЕЛА 5: БРОЈЧАНА И ПРОЦЕНТУАЛНА ЗАСТУПЉЕНОСТ НАСИЉА НА ЧАСУ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
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фази часа, Oј. за време 9оласка на месOо за вежLање и у свлачио-
ници у Oоку @ри@реме за час. У Oоку уво9не фазе часа може 9оћи
9о :урања, са@лиOања и верLалних @орука. У @ри@ремној фази
часа може 9оћи 9о насиља у ви9у намерних конOакаOа за време
извођења вежLи оLликовања, несара9ње у вежLама у @ару, @ри
ношењу, :урању, @овлачењу, @рескакању и 9р. У :лавном 9елу
часа, @ри оLучавању може 9оћи 9о верLално: насиља у смислу
за9иркивања и 9оLацивања на рачун лоших с@орOско-Oехничких
знања 9ру:а или 9ру:арице, @о:решно или @рејако 9о9ане ло@Oе,
:руLо: смечирања, уклизавања, Lлокирања, :руLих 9уела, @о:ре-
шне или намерно лоше асисOенције на Oлу или на с@рави и 9р. По
завршеOку часа може 9оћи 9о :урања, са@лиOања @ри изласку из
сале, као и вређања, :урања, Lацања и сакривања о9еће за време
@ресвлачења и @ри@реме за о9лазак на сле9ећи час. Физиоло-
шки, час физичко: вас@иOања није завршен школским звоном и
након часа у зависносOи о9 врсOе, оLима и инOензиOеOа на часу
оO@лаћује се кисеонички 9у: 9о 9ва и више часова. УOисци @а и
верLална насиља након 9оLијених или из:уLљених о9ељењских
9уела мо:у 9а Oрају и @о неколико 9ана, све 9о сле9еће: часа.

На који начин ученици и ученице реа:ују на 9оживљено наси-
ље у школи @оказују @о9аци у ТаLели 6.

χ2=2.577, df 4,  p=.631;              χ2=4.304, df 4,  p=.366

Вре9носOи χ2-OесOа указују 9а нема сOаOисOички значајних ра-
злика између ученика (р=.631) и ученица (р=.366) у реа:овању на
насиље.

У сиOуацијама ка9а су изложени насиљу ученици реа:ују на
сле9еће начине: највећи @роценаO ученика (47,3%) на насиље о�-
3овара ис�ом мером; 20,2% ученика се у Oаквим @риликама о7раћа
за 4омоћ нас�авнику. Трећу :ру@у чине ученици који �р4е и ћу�е

ФРЕКВЕНЦИЈА ПРОЦЕНАТ ФРЕКВЕНЦИЈА ПРОЦЕНАТ

VALID ОДГОВАРАМ ИСТОМ МЕРОМ 61 47,3 34 31,8

ТРПИМ И ЋУТИМ 18 14,0 10 9,3

ОБРАЋАМ СЕ НАСТАВНИКУ 26 20,2 29 27,1

ОБРАЋАМ СЕ РОДИТЕЉИМА 15 11,6 28 26,2

СА СВОЈИМ ДРУГОВИМА 
ВРАЋАМ ДУПЛО ВИШЕ

9 7,0 6 5,6

ТОТАЛ 129 100,0 107 100,0

ТАБЕЛА 6: БРОЈЧАНА И ПРОЦЕНТУАЛНА ЗАСТУПЉЕНОСТ ВРСТЕ РЕАГОВАЊА НА НАСИЉЕ
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(14,0%), 9ок се 11,6% ученика о9лучује 9а о својим @роLлемима
оLавесOи ро9иOеље. Најмању :ру@у (7,0%) чине ученици који на
насиље о9:оварају Oако шOо уз @омоћ 9рушOва „враћају 9у@ло
више“.

У сиOуацијама ка9а су изложене насиљу ученице реа:ују на сле-
9еће начине: највећи @роценаO ученица (31,8%) на насиље о�3ова-
ра ис�ом мером; 27,1% ученица се у Oаквим @риликама о7раћа за
4омоћ нас�авнику. Трећу :ру@у чине ученице које о @роLлему на-
сиља оLавешOавају ро9иOеље (26,2%), 9ок се 9,3% ученица о9лучу-
је 9а на насиље „о9:оворе“ Oако шOо ћу�е и �р4е. И међу ученица-
ма најмању :ру@у (5,6%) чине оне које на насиље о9:оварају Oако
шOо уз @омоћ 9рушOва „враћају 9у@ло више“.

О9нос који ученици имају @рема насилничком @онашању вр-
шњака из о9ељења @о9 уOицајем је о9ређених факOора, као шOо
су: сOрукOура о9ељења и ње:ова неформална ор:анизација, ка-
ракOерисOике о9ељенских норми, сOавови које ученици који
@рисусOвују насиљу имају @рема насиљу и викOимизацији, @ол
ученика и искусOва @реOхо9не викOимизације (Марковић, 2014).

Коме се ученици изложени насиљу у школи најчешће оLраћају
за @омоћ @оказују @о9аци у ТаLели 7.

Вре9носOи χ2-OесOа указују 9а нема сOаOисOички значајних ра-
злика између ученика (р=.451) и ученица (р=.460) у изLору осоLа ко-
јима Lи се оLраOили зLо: изложеносOи насиљу у школи. За разли-
ку о9 насилника, жрOве насиља најчешће имају неколико Lли-
ских @ријаOеља који су слично:, ниско: социјално: сOаOуса у
вршњачкој :ру@и, шOо им оOежава 9а зашOиOе жрOву о9 на@а9а
9ру:их (Hanish & al., 2004). ЗаOо је уло:а о9ељењско: сOарешине
веома важна у решавању ученичких @роLлема. Изве9ено исOра-
живање @оказује 9а велико @оверење у о9ељењско: сOарешину
имају и ученици (64,3%) и ученице (70,1%) и Oо је осоLа којој се нај-
чешће оLраћају школска 9еца изложена насиљу у школи.

ФРЕКВЕНЦИЈА ПРОЦЕНАТ ФРЕКВЕНЦИЈА ПРОЦЕНАТ

VALID ДРУГОВИМА ИЗ РАЗРЕДА 34 26,4 26 24,3

ДРУГОВИМА – ЧЛАНОВИМА СЕКЦИЈЕ 3 2,3 1 0,9

ОДЕЉЕНСКОМ СТАРЕШИНИ 83 64,3 75 70,1

НАСТАВНИКУ  КОЈИ ВОДИ СЕКЦИЈУ 9 7,0 5 4,7

ТОТАЛ 129 100,0 107 100,0

ТАБЕЛА 7: БРОЈЧАНА И ПРОЦЕНТУАЛНА ЗАСТУПЉЕНОСТ ОБРАЋАЊА ЗА ПОМОЋ
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χ2=2.640, df 3,  p=.451;             χ2=2.587, df 3,  p=.460

Поре9 о9ељењско: сOарешине ученици (26,4%) и ученице (24,3%)
изложене насиљу Lирају 9а се за @омоћ оLраOе 9ру:овима и 9ру-
:арицама из о9ељења. НасOавницима који во9е школске секције,
чији су чланови и 9ру:овима из исOих секција ис@иOивани уче-
ници Lи се у значајно мањој мери оLраOили за @омоћ. Разлози за
овакво @онашање мо:у се @оOражиOи у не9овољно чврсOим @ри-
јаOељским везама које се :ра9е међу ученицима у оквиру ових
акOивносOи: Oе везе су мање @оуз9ане о9 веза са о9ељењским
9ру:овима; ученици у школским секцијама су ученици из неко-
лико разре9а и више о9ељења и са њима се 9ружи само је9ан 9о
9ва школска часа не9ељно. НасOавници који во9е секције учени-
цима изложеним насиљу мо:у @омоћи само на Oим ванчасовним
акOивносOима – не @ознају 9овољно 9оLро ученике са којима
ра9е и немају 9оLру @ерце@цију њихове у:роженосOи о9 насиља
у школи. 

РезулOаOи сOу9ија у којима се @оре9е @роцене ученика и на-
сOавника о изложеносOи школске 9еце насиљу @о @равилу @ока-
зују 9а насOавници @о9Lацују у @роценама у:роженосOи својих
ученика (Benbenishty & Astor, 2005; Espelage & Swearer, 2003; По@а-
9ић, 2009). У више исOраживања @оказује се 9а су насOавници нај-
осеOљивији @рема физичком насиљу. НасOавничка @ерце@ција
насиља као @роLлема и сOе@ен њихове ем@аOије са ученицима су
најснажнији @ре9икOори сOе@ена 9о ко: ће они LиOи с@ремни 9а
се ан:ажују у @ревенOивним @ро:рамима (По@а9ић и ПлуO, 2013). 

ЗАКЉУЧАК Изве9ено исOраживање о @овезаносOи @олних разлика и насиља
међу ученицима сOаријих разре9а основне школе @оказује 9а
@роLлем насиља и 9аље @осOоји у школском конOексOу у Oзв. са-
временом ср@ском 9рушOву. Међу оLлицима насиља који су нај-
учесOалији ученици из9вајају сле9еће: физичко насиље, вер7ално
насиље и хули3анс�во и силеџијс�во. Дру:и оLлици насиља, @о@уO
сOално: узнемиравања @реOњама, сексусално: узнемиравања и
насиље @рема 9ру:им еOничким :ру@ама нису изражени у ис@и-
Oиваној @о@улацији. По9аци @оказују 9а и @оре9 Oо:а шOо @осOоји
извесна разлика у @роценOу изложеносOи насиљу које се @она-
вља између ученика (17,1%) и ученица (20,6%), и@ак, не @осOоји сOа-
OисOички значајна разлика у изложеносOи насиљу између уче-
ника различиOих @олова.
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Занимљиво је 9а нема сOаOисOички значајних разлика између
ученика и ученица у с@ремносOи 9а @омо:ну жрOви насиља у шко-
ли. И@ак, @осOоје @роценOуалне разлике које указују на изLор на-
чина 9а се жрOви @омо:не: 48,1% ученика и 34,6% ученица Oвр9и 9а
Lи Lило с@ремно 9а сами, Lез Oражења @о9ршке о9 9ру:их, @ри-
Oекну у @омоћ ученику који Oр@и насиље у школском конOексOу.
ИсOовремено, @ри@а9ници оLа @ола @оказују @роценOуално
мању с@ремносO 9а @риOекну у @омоћ жрOви насиља у ваншкол-
ском конOексOу: с@ремносO @ружања @омоћи не@ознаOој осоLи
која је изложена насиљу ван школе је исказало 34,1% ученика и
28,0% ученица.

Нема ни сOаOисOички значајних разлика између ученика и уче-
ница у начинима реа:овања на насиље, ма9а нешOо већи @роце-
наO ученика (47,3%) о9 ученица (31,8%) Lи на насиље о9:оворило
исOом мером. МеђуOим, @осOоји и о9сOу@ање о9 сOереоOи@а 9а су
9евојчице склоније 9а Oр@е насиље о9 9ечака, јер у ис@иOиваној
@о@улацији фи:урира @о9аOак који @оказује 9а нешOо већи @ро-
ценаO ученика (14,0%) на насиље „о9:овара“ Oако шOо ћу�и и �р4и
не:о ученице, међу којима се само 9,3% о9лучује за Oакву реакцију
на насиље.

УчесOалосO насиља у школи и оOкривене реакције на насиље,
9елимично мењају уврежену слику о @овезаносOи између наси-
ља и @ола у школском конOексOу шOо, свакако, захOева развијање
нових сOраOе:ија @ревенције насиља, које Lи Lиле више усмерене
ка формирању и оснаживању з9равих сOилова живоOа, не:овању
заје9нишOва и соли9арносOи међу ученицима, а не ка сисOему
санкција за акOере насиља.
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SUMMARY SEX DIFFERENCES AND VIOLENCE AMONG PRIMARY SCHOOL STUDENTS

This is the micro research which studied the connection between
gender and violence between older primary school students with the
goal of discovering exposure of gender members to violence in
school context and the ways of reaction to the violence. The
researchers from different scientific disciplines have been perma-
nently involved in studying the problem of violence for more than a
decade with the goal to lessen the high percentage of violence in
schools. In this sense, this research, with its range and character,
represents the contribution in discovering characteristics of
violence in schools in one specific local area, which could fill in the
wholeness of this phenomenon. The research involved students of
the final grade of primary school on the territory of the municipality
of Svilajnac (which is in central part of Serbia) and it was performed
in December 2015. 236 students were surveyed. The survey consisted
of the following questions a) which questioned the social matrix of
families in which the students live b) which questioned presence and
frequency of different types of violence between students in primary
schools c) which questioned the attitudes of students of both genders
about the violence, exposure to violence in school and the ways of
reacting to violence. In the frame of quantitative analysis of the data
the following was applied: percentual research of frequencies and
Pierson’s hi-square test (χ2) for testing of hyphothesis about the
significance of differences. 

The main results of the research showed:
a) There is no statistically significant difference in exposure to

violence in school between male and female students of primary
school age; both genders are exposed to verbal and physical violence
and male students (45.7%) are more exposed to physical, and female
students (38.3%) are more exposed to verbal violence.

b)There is no statistically significant difference in the readiness of
students considering their gender to help another student who is a
violence victim in school: 48.1% of male students and 34.6% of female
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students claim that they would be ready to help students who are
suffering violence in a school context without demanding support
from other students.

c) The students of both genders are more ready to help the victims
of the violence in school than the victims of the violence outside
school: the readiness of helping unknown person who is exposed to
violence outside school is 34.1% of male students and 28% of female
students.

d) There are no statistically significant differences between male
and female students in the ways of reacting to the violence, although
a somewhat larger percent of male students (47.3%) than female
students (31.8%) would react the same to the violence. However,
there is also deviation from stereotypes that girls are more inclined
to suffer violence than boys since in the researched population there
is a datum which shows that a larger percent of male students
(14.0%) responds to the violence by being silent and suffering then
female student where only 9.3% decide to react in such a way.

The results of the research showed that the basic hypothesis –
Gender of primary school students determines significantly their
exposure to different types of school violence and the ways of reac-
tion to violence was not confirmed. The results showed that there is
no statistically significant difference between male and female
students in their exposure to violence, reaction to violence and their
readiness to help the victim of the violence.

1) Special hypothesis – The most frequent way of violence between
students in primary schools is verbal violence, and the least present
is physical violence – is partly confirmed. It was shown that the most
frequent ways of violence between male students in older primary
school grades are physical violence, verbal violence and hooliganism
and bullying

2) Special hypothesis – Significantly small number of primary
school male students was exposed to violence, and those between
them who suffered violence were mostly exposed to physical
violence – was not confirmed. Male students were somewhat less
exposed to physical violence (17.1%) the female students where
20,6% of them suffered physical violence more times during the last
school year. 

3) Special hypothesis – Significantly small percentage of primary
school female students was exposed to violence, and those between
them who suffered violence were mostly exposed to verbal violence
– was partly confirmed.
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4) Special hypothesis – The most frequent reaction of male
students who were exposed to violence in school is to respond in the
same way – by violence – was confirmed: 47.3% of male students and
31.8% of female students react exactly in this way while exposed to
violence.

5) Special hypothesis – The most frequent reaction of female
students who are exposed to violence in school is to be silent and
suffer – was not confirmed. The data showed that female students
are not inclined to this reaction like male students.

6) Special hypothesis – Male students in primary schools show
significantly more readiness to help the victim of violence than
female students – was not confirmed. The data showed that there is
no statistically significant difference between readiness of male and
female students to help the victim of the violence.

The problem of violence in school is a popular topic and it opens a
lot of controversies: from the one side, school laws aspires to norm
every segment of school life because of which students are in
“danger” to be labelled as dangerous; on the other side, school
evidence shows high percentage of exposure of students to violence
and its high frequency. Because of that, the problem of school
violence cannot be resolved only by laws and proposed activities
which are controlled by school bodies, but on the level of the whole
society, connected actions in all its structures – macro-, meso- and
micro- structures. With the special accent on developing of educa-
tional role of schools and promoting of healthy lifestyles.

KEYWORDS: school, primary school students, sex differences, adolescence, school
violence.
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