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ИНДИКАТИВНИ ПОКАЗАТЕЉИ  

ИЗЛОЖЕНОСТИ ВРШЊАЧКОМ НАСИЉУ 
 
Сажетак: У ери глобализације, експанзија вршњачког насиља јесте 

доминантан проблем данашњице. У школској средини, насилна интеракција 

има одлике групне активности у којој се могу идентификовати различите 
улоге с обзиром на статус моћи, доминације и индивидуалних карактеристи-

ка ученика. Циљ овог теоријско-методолошког истраживања јесте утврђи-

вање симптома заступљених међу вршњацима изложеним насиљу у основној 
школи. У емпиријском делу рада процењивани су ставови наставника о 

вршњачком насиљу, симптомима изложености насиљу (социјалним, физич-
ким, емоционалним), полним разликама, начинима дијагностификовања пока-

затеља вршњачког насиља и показатељима који утичу на школско постигну-

ће ученика изложених виктимизацији. Резултати истраживања открили су 
неколико важних разлика између перцепције индикатора изложености 

вршњачком насиљу ученика. Изложеност вршњачком насиљу код ученика 
основних школа битно се разликује у односу на испитиване варијабле пола, 

разреда и школског успеха кроз призму социјалних, физичких и емоционалних 

симптома, као и школског постигнућа ученика. Факторизација мерних вари-
јабли указује на то да би требало појачати свест наставника о перспективи 

индикатора вршњачке виоленције у школској средини, што је добар упут за 

ново истраживање.  

 

Кључне речи: социјални симптоми, емоционални симптоми, физички 

симптоми, школско постигнуће, вршњачко насиље. 

 

 

Увод 

Поред индивидуализованих мера вршњачке средине, важан је 

општи квалитет вршњачких односа у разреду. Општи квалитет вршњачких 

односа у учионици и „клима у разреду“ утичу на ефекте које вршњачка 

прихваћеност има на академска постигнућа. Ова идеја потиче из модела 

социјалног контекста који препознаје да групне норме у социјалном окру-

жењу у којем деца комуницирају мењају значење вршњачких односа, а 

тиме се стварају и различити исходи. 

У раду је направљена теоријска разлика ефеката између индика-

тивних показатеља изложености ученика вршњачком насиљу. Повезаност 

између аспеката вршњачких односа и академског успеха постаје све слаби-
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ја или потпуно нестаје када се контролише претходни ниво постигнућа. 

Различита својства вршњачких односа имају различите функције. Чињени-

ца да основни механизми повезаности вршњачке прихваћености и прити-

ска и академског прогреса нису разјашњени укључивањем повезаности и 

ангажовања, сугерише да селф-систем модел не обезбеђује адекватно обја-

шњење ове повезаности. Хронична вршњачка искљученост и укљученост 

у рад делимично су посредовали повезаност вршњачке одбачености кроз 

социјалне, емоционалне и физичке симптоме и академске резултате. Узети 

заједно, докази указују да повезаност вршњачког одбацивања и академ-

ских резултата може делимично бити објашњена селф-систем моделом, 

али и да је потребно идентификовати алтернативне посредничке путеве 

који повезују вршњачку прихваћеност и академске резултате са једне стра-

не, а са друге стране, умањују могућност симптоматског деловања и изло-

женост вршњачком насиљу.  

Због тога су истраживања овог феномена од изузетног значаја, 

како за само разумевање проблематике, тако и за конципирање превентив-

них и интервентних програма који би значајно могли допринети смањива-

њу појаве вршњачког насиља у основним школама. 

 

Теоријски приступ проблему 

Чланови групе заузимају различите улоге, вођени различитим ставо-

вима, емоцијама и мотивацијом, док су са друге стране њихове индивидуалне 

карактеристике у интеракцији са другим факторима. Деловање различитих 

фактора на специфичне начине доприноси процесу насиља, који може имати 

изузетно штетне исходе за појединца или више њих (Salmivalli, 2010). 

Вршњаци међусобно врше контролу понашања тако што кажњава-

ју или игноришу неприхватљиве облике понашања, а награђују или под-

стичу она понашања која се сматрају друштвено пожељним. Међутим, 

утицај вршњака не мора бити увек позитиван. Иако је неоспорно да 

вршњаци имају огроман позитиван утицај једни на друге тако што помажу 

једни другима да стекну самосталност и самопоуздање, исто тако утичу на 

јављање негативних облика понашања.  

 

Изложеност вршњачком насиљу  

Рана адолесценција је раздобље у којем је вршњачки притисак нај-

снажнији. У том раздобљу млада особа је подељена између зависности од 

родитеља и веће самосталности, трагања за властитим ја и изграђивањем 

самопоштовања. Жеља да се буде прихваћен у групи често значи конфор-

мирање (Berndt), чак и кад то укључује одустајање од властитих жеља и 

ставова. Као најкритичнији период за подложност вршњачком притиску 

наводи се рана адолесценција, тачније узраст од 15 година (Lebedina и сар, 

2008). Склоност ка прихватању утицаја вршњака веома је изражена у 

периоду средњег детињства. Када је испитивање конформизма вршено на 

једноставнијим ситуацијама, подложност утицају вршњака била је највећа 
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при крају средњег детињства, док је у сложенијим ситуацијама, које су се 

односиле на усвајање ставова, вредности и стил живота, утицај вршњака 

растао и током адолесценције (Јоксимовић, 1986). 
Према концепту вршњачког притиска, деца стичу карактеристике 

вршњака с којима се друже, а неке од њих могу олакшати процес утицања 
или му допринети. Форко и Лотар (Forko, Lotar, 2012) наводе да подло-
жност адолесцента вршњачком притиску зависи од тога како адолесцент 
доживљава себе, а како своје вршњаке. На основу овога, може се закључи-
ти да самопоштовање адолесцената и њихова интерперсонална оријента-
ција (став према другим људима) могу имати важну улогу у објашњењу 
подложности вршњачком притиску. Постоји претпоставка да ће адоле-
сценти који су више оријентисани према другим људима, па тако и својим 
вршњацима, имати већу потребу за конформирањем захтевима тих вршња-
ка, за разлику од оних адолесцената који имају мизантропску оријентаци-
ју. Мера у којој ће неко бити под утицајем других зависи и од његовог 
самопоштовања, односно код особа ниског самопоштовања постоји већа 
вероватноћа попуштања очекивањима и жељама других. Када се наведено 
примени на концепт вршњачког утицаја, може се очекивати како ће адоле-
сценти ниског самопоштовања бити подложнији вршњачком утицају од 
стране адолесцената високог самопоштовања. 

Лебедина и Рицијаш (Lebedina, Ricijaš, 2013) у истраживању су 
дошли до података да је мушки пол предиктор веће подложности прити-
ску вршњака, а са узрастом испитаника расте и њихова подложност прити-
ску. Младићи су подложнији вршњачком притиску због тога што и иначе 
показују већу подложност вршњачком притиску у подручју ризичних 
понашања. С обзиром на то да се скала подложности вршњачком притиску 
у овом истраживању већим делом односи управо на понашања за која 
можемо рећи да су ризична, овакав резултат није необичан. Аутори прет-
постављају да је притисак међу дечацима директнији, па они своје вршња-
ке више наговарају на неко понашање, а одбијање конформирању захтеви-
ма вршњака може бити врло ризично за њихов статус у групи. То је посеб-
но важно ако узмемо у обзир да су дечаци и младићи иначе усмеренији на 
групу вршњака, док су девојчице више усмерене на индивидуалне односе 
са пријатељицама. 

Физичко или телесно злостављање, у најширем смислу, обухвата 
наношење повреда детету физичким путем. Међутим, дефиниције физичког 
злостављања врло су различите и често у зависности од циља истраживања 
(Buljan–Flander, 2003). Најчешће коришћена дефиниција физичког злоставља-
ња је она која физичко насиље дефинише као однос или понашање којим се, 
уз примену физичке силе и уз или без употребе других средстава, наносе 
повреде или ране деци. Физички злостављана деца у поређењу са незлоста-
вљаном чешће су тужна, имају ниже самопоуздање и самопоштовање, дожи-
вљавају неугодне догађаје као непредвидиве и изван њихове контроле, што 
придоноси општем осећају беспомоћности, нелагоде, тескобе, панике, страха 
и безнадности. Често доживљавају тзв. дисфорију – стање збуњености, пра-
знине, унутрашње усамљености и узнемирености (Ajduković, 2001). 
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Емоционалним, односно психолошким злостављањем, сматрају се 

негативни или пасивни емоционални односи којима се путем речи (вербал-

но насиље), гестова (невербално насиље) и других поступака детету нано-

си психичка бол и изазива континуирани осећај страха, нежељености, 

несигурности и незаштићености. То укључује вербалну агресију (вређање, 

омаловажавање, исмевање), релацијску агресију (одбијање комуникације, 

социјалну изолацију, искључивање, склапање савезништва, cyberbullying) 

и друге облике емоционалног злостављања (Zloković, Bilić, 2006). После-

дице индиректних облика агресивности најчешће су психолошке и емоци-

оналне нарави, због чега их је и тешко опажати и квантификовати. Да је 

ова појава недовољно схваћена, упућује податак добијен приликом истра-

живања ставова наставника према дечјем агресивном понашању (Keresteš, 

2004), према којем наставници индиректну агресију процењују мање 

озбиљном и мање узнемирујућом за жртву од директне агресије, па су на 

њу мање спремни реаговати него на директну агресију. 

 

Вршњачка прихваћеност/одбаченост и школски успех 

 Академски прогрес доводи до вршњачке прихваћености. Ипак, не 

може се искључити могућност да је повезаност вршњачке прихваћености и 

академског постигнућа резултат једног узрока, као што је девијантно пона-

шање, просоцијално понашање или вештине саморегулације. Основни 

процеси којима се може објаснити повезаност вршњачких односа и ака-

демског постигнућа нису у потпуности разјашњени. Објашњење које се 

често наводи јесте селф-систем модел Connell-a i Wellborn-a (1991), али 

чланци о посредничкој вези предложени од стране ових аутора или их 

нису тестирали емпиријски или су их само делимично тестирали. Connell i 

Wellborn (1991) додељују централну улогу социјалном благостању у под-

стицању академског постигнућа. Они су поставили да људи имају основну 

потребу за структуром, аутономијом и повезаношћу, као и да мера до које 

они могу да задовоље ове потребе у оквиру одређеног контекста предвиђа 

њихово ангажовање у том контексту и, на крају, њихово постигнуће. При-

мењен на образовни контекст, модел наводи да интерперсоналне релације 

у оквиру школског контекста (међу наставницима, родитељима и вршња-

цима) омогућавају студентима да мењају свој степен слагања са структу-

ром, аутономијом и повезаности. Претпоставља се да ови процеси катали-

зују ангажовање у односу на незадовољство школским активностима, које 

су посматране као примарни фактор мотивације ученичког академског 

постигнућа. Connell i Wellborn применили су свој модел на неколико 

школских окружења и заиста се испоставило да је повезаност међу вршња-

цима повезана са ученичким ангажовањем, које је заузврат повезано са 

академским постигнућем. Међутим, они нису укључили вршњачке односе 

саме по себи у своју анализу, тако да није било јасно да ли је то резултат 

повезаности и стога су то индиректно повезали са ангажовањем и академ-

ским постигнућем. 
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Социјална изолација настаје услед деловања симптома изложено-

сти насиљу и односи се на потпуни или делимични недостатак друштвеног 

контакта, који је најчешће невољни и сама чињеница да је изолација наста-

ла невољно разликује је од изолације која је настала намерно, вољним 

деловањем неке особе. Социјална изолација може се појавити на свим 

узрастима, па су самим тим и њена манифестација, као и последице које 

она носи, различите и зависе од карактеристика особе која је социјално 

изолована (McPherson et all, 2006; Newman & Newman, 2011). Једна од 

манифестација осећања социјалне изолованости јесте осећање усамљено-

сти, могу се јавити и мисли које дају потпору развоју негативне слике о 

себи и паду самопоуздања, што може довести до неких психолошких поте-

шкоћа и потешкоћа у свакодневном функционисању особе. Могу се јавити 

узнемиравајуће мисли или понашања која нису у складу са друштвеним 

нормама, нарочито ако је изолација присутна у дужем временском перио-

ду (Halmos, 2001; McPherson et all, 2006; Newman & Newman, 2011). Као 

последица се могу јавити осећање усамљености, депресивност, страх од 

контакта са другим људима (а у његовом корену налази се страх од повре-

ђивања од стране других људи), могу се јавити страх, кривица, као и даљи 

развој негативне слике о себи, свету и другима. Неке друге последице јесу 

ментални проблеми, проблеми са учењем, проблеми у стицању социјалних 

вештина, стално осећање одбачености од стране вршњака које води ка 

лошем академском успеху, а он, са друге стране, може бити узрок за одба-

цивање од стране вршњака, што представља круг који се тешко прекида 

(Cacioppo & Hawkley, 2009). Иако би неке форме социјалне изолације 

могле бити перципиране као нешто што није објективно угрожавајуће за 

особу, важно је напоменути да на јачину последица изолације не утиче 

само објективно стање изолованости (на пример дужина изолације), већ на 

то утичу и сам квалитет социјалне изолованости, као и субјективни дожи-

вљај изолованости који особа има (Cole et all, 2007). Квалитет изолације 

зависи не само од одсуства социјалне интеракције већ, према неким ауто-

рима, на њу утичу и фактори као што су генетика, околина у којој се дете 

развија и расте, социјалне, односно културалне норме, социјалне потребе 

индивидуе, велике дискрепанце у перципирању актуелних социјалних веза 

и жељених социјалних веза, као и постојање физичких недостатака (Cole et 

all, 2007; McPherson et all, 2006).  

Наведени показатељи изложености вршњачком насиљу имају нешто 

заједничко, а то су негативне последице на психичко и физичко здравље 

детета. Ниједан показатељ није безазлен и не треба га занемаривати, али 

поједине симптоме насилног понашања тешко је препознати, не зато што се 

дешавају изван очију одраслих, већ зато што их они често и не сматрају 

насилним поступцима, већ дечјом игром и шалом, па на тај начин дете оста-

је без неопходне помоћи, што се одражава на његову целокупну личност. 
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Методолошки приступ проблему 

Истраживање наведеног проблема међу вршњацима има велики тео-
ријски и практичан значај, јер стицање знања о вршњачком насиљу може 
умногоме помоћи у препознавању индикованих показатеља, бољем разумева-
њу проблема; док се практичан значај огледа у откривању, превенцији и 
његовом сузбијању. Из тог разлога намера нам је била да утврдимо заступље-
ност вршњачког насиља на основу идентификованих индикатора. 

Циљеви истраживања 
Спознајни: У истраживању су се желели утврдити ставови настав-

ника о индикативним показатељима изложености ученика вршњачком 
насиљу. 

Прагматични: Трагајући за структуром опредељености, желело се 
дијагностификовати стање о симптомима, разлозима, полним разликама, 
начинима дијагностификовања вршњачког насиља и показатељима који 
утичу на школско постигнуће ученика изложених виктимизацији. 

Општа хипотеза 
Претпоставља се да се код ученика изложених насиљу уочавају 

индиковани социјални, емотивни и физички симптоми, као и симптоми 
везани за школско постигнуће.  

Посебне хипотезе 
1. Претпоставља се да ученици изложени насиљу показују нижи 

школски успех;  
 2. Претпоставља се да су ученици изложени насиљу одбачени од 

стране вршњака, имају лошу слику о себи и ниско самопоштовање;  
 3. Претпоставља се да постоји статистички значајна разлика у ста-

вовима наставника о наведеним симптомима, у односу на независне вари-
јабле обухваћене истраживањем (пол наставника, разред-узраст ученика). 

Узорак 
Узорком је обухваћено 189 наставника предметне наставе (106 

женских и 83 мушких) основних школа на територији Расинског округа. 

Варијабле истраживања 
Независне варијабле: пол наставника (мушки и женски), разред 

ученика (пети, шести, седми и осми). 
Зависну варијаблу представљају ставови наставника о симптомима 

изложености ученика вршњачком насиљу.  

Поступак у истраживању 
У складу са проучаваним проблемом и коришћеним истраживач-

ким методама, примењени су одговарајући статистички поступци који 
омогућавају приказивање добијених података и њихову анализу. Од мето-
да обраде и анализе података коришћени су: Дескриптивна статистика, 
Факторска анализа као облик мултиваријантне обраде података методом-
категоричка анализа главних компонената, Поузданост инструмената 
(Krombah Alpha) износи 0,962, T-тест независних узорака, и F-тест. 
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Инструмент 

Скала процене емоционалног насиља међу вршњацима у школи 

СИВН Симптоми изложености вршњачком насиљу (за наставнике) кон-

струисана за потребе истраживања. Адекватност података проверена је 

Kajzer-Majer Olzonovim (KMO) тестом, чија вредност 0.86 показује да су 

подаци адекватни за примену ове технике.  

 

Налази и интерпретација резултата истраживања 

Школа као васпитно-образовна установа, потенцијално је место 

на коме се одиграва насиље. Несумњиво је како се, осим мултидисципли-

нарних приступа проблемима насиља у школи, у данашње време и од 

педагогије као науке о васпитању очекује изналажење примерених и пра-

вовремених одговора на нека актуелна друштвена и педагошка питања. 

Пре свега, важно је препознати учеснике у кругу насиља, као и каракте-

ристике њихових профила, а оно што је за наше истраживање релевант-

но, јесте утврђивање симптома изложености ученика основношколског 

узраста вршњачком насиљу.  

С обзиром на то да је вредност Kajzer-Mejer-Olkin (KMO) теста 

већа од 0,3 (износи 0.86), а вредност Bartlet testa статистички значајна, тј. 

вредност је мања од 0.05, то нам оправдава факторску анализу. Фактор-

ском анализом главних компоненти издвојено је пет фактора који обја-

шњавају 73.366% укупне варијансе. Први фактор именован је као Социјал-

ни симптоми, а чини га деветнаест тврдњи из скале процене. Утврђено је 

да су деца која похађају основну школу (V-VIII разред), у карактеристич-

ном периоду одрастања у коме им је, пре свега, потребна потврда од стра-

не вршњака за сваки поступак и начин понашања. У овом узрасту почиње 

снажније деловање вршњака на њихово понашање, односно њихов соци-

јални, интелектуални, морални и емоционални развој. Као примарни циљ 

поставља се прихваћеност у групи вршњака. Код ученика који не наилазе 

на одобравање од стране вршњака, односно код одбачених ученика, јављају 

се карактеристични симптоми описани кроз наведене ајтеме. Ова група 

деце, одбачена од стране вршњачке групе, представља ризичну групу скло-

ну делинквенцији, школском апсентизму и напуштању школовања. Једном 

стечен статус одбачености стабилан је, непроменљив током времена и 

директно повезан и са академским и бихејвиоралним проблемима, а чиње-

ница је и да је предиктор за касније проблеме у односима са вршњацима. 

Други екстраховани фактор, истичући значај школског успеха за 

ученике, као и на основу свих наведених ајтема који се односе на исти, 

именовали смо као Школско постигнуће.  

Школски успех (школско постигнуће) односи се на степен овлада-

вања ученика знањима, интелектуалним и практичним вештинама, когни-

тивним стратегијама предвиђеним програмима различитих школских 

дисциплина. Успех изражен школским оценама један је показатељ усвоје-

ног знања, перцепције сопствене личности ученика, фактор даље образов-
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не промоције, социјалног понашања и целокупног понашања детета. 

Међутим, приликом одређења школског успеха, поред резултата у учењу, 

треба узети у обзир и степен интегрисаности у групу ученика и усвајања 

извесних друштвених вредности у складу са узрастом. Тачност прогнозе 

школског успеха или неуспеха могуће је знатно повећати ако се узму у 

обзир и друге детерминанте, а то су мотивација и особине личности, које 

су једнако важне као и интелектуална способност. 

 Трећи именовани фактор чине ајтеми који се односе на понашање 

присутно код физички злостављане деце, па је овај фактор именован као 

Физички симптоми. Када се говори о понашању присутном код деце која 

су физички злостављана, говори се о следећим обрасцима понашања, у 

зависности од узраста детета: пренаглашено понашање, тј. претерано или 

врло мало плакања, избегавање физичког додира или приближавања, 

посебно друге деце; дете делује као да се плаши школе; показује или изра-

жава страх од враћања кући; дете себе сматра лошим и сматра да је заслу-

жило казну; има лош однос са вршњацима и/или је способно само за повр-

шне односе. Модрице су често први видљиви знаци злостављања, те је 

стога неопходно обратити пажњу на локализацију, облик и старост модри-

ца, које могу показати да је дете константно изложено физичком насиљу. 

 Четврти фактор карактерише емоционално, односно психолошко 

злостављање, под којим се подразумевају негативни или пасивни емоцио-

нални односи којима се речима (вербално насиље), гестовима (невербално 

насиље) и другим поступцима детету наноси психичка бол и изазива кон-

тинуирани осећај страха, нежељености, несигурности и незаштићености. 

То укључује вербалну агресију (вређање, омаловажавање, исмевање), 

релацијску агресију (одбијање комуникације, социјалну изолацију, искљу-

чивање, склапање савезништва, cyberbullying) и друге облике емоционал-

ног злостављања. Овај облик насиља саставни је део свих облика злоста-

вљања, присутан готово увек, али је и једини облик који се може јавити 

самостално, што га чини врло учесталим обликом злостављања. Наведени 

скуп ајтема описује управо овај облик насиља, па је четврти фактор имено-

ван као Емоционални симптоми.  

 Пети фактор именован је сходно садржају ајтема Промене у пона-

шању. Када су у питању ученици основне школе, нагле промене у распо-

ложењу и понашању могу се приписати и адолесценцији као специфичном 

развојном периоду у којем се налазе. С обзиром на то да се на основу наве-

дених ајтема не може тврдити да је у питању поремећај, јер то захтева 

увид и у друге симптоме, ограничили смо дефинисање на могућност про-

мена расположења. 

 

 

 

 



 161 

Табела 1: Анализа степена заступљености према полу наставника 
 

 
Пол 

наставника 
AS SD t-test df P 

Евидентан је пад 

успеха 

Мушки 1.0364 0.76893 

-1.671 98.764 0.007 

Женски 1.2398 0.89365 

Изгубио је интере-

совање за секције 

и ваннаставне 

активности 

Мушки 1.6909 0.85792 

0.868 103.135 0.019 

Женски 1.5714 1.04268 

Ученик напушта и 

оне активности 

које је у настави 

волео 

Мушки 1.4182 0.78625 

0.153 119.339 0.000 

Женски 1.3980 1.09769 

На часовима не 

прати градиво, 

делује као одсутан 

Мушки 1.5455 0.78924 

-0.522 106.866 0.008 

Женски 1.6122 0.99365 

 

Из резултата приказаних у Табели 1 може се видети да постоје раз-

лике у уочавању одређених симптома код наставника и наставница. 

Наставнице у већој мери уочавају пад успеха и ниже оцене, као и када уче-

ник на часовима не прати градиво и делује одсутно. Школски успех може 

се дефинисати кроз две перспективе: спољашњу и унутрашњу (Bašić, 

Krančelić-Tavra, 2004). Спољашња перспектива односи се на академски 

успех, тј. на школске оцене, а унутрашња се односи на унутрашњи дожи-

вљај деце, тј. на субјективну процену властитог успеха на академском, 

личном и интерперсоналном плану. Школски успех значајан је показатељ 

степена прилагођености ученика школској средини. Може се односити на 

постигнуће у одређеном тренутку или на неко уже подручје током дужег 

временског периода или имати генерални карактер. Осим тога, успех у 

важним подручјима живота, а посебно у професији, и јесте крајње и најва-

жније мерило нечијег школског успеха (Božin, 2003). Оцене, као мерило 

школског успеха, евидентирају се и доступне су на увид у сваком тренут-

ку, па је јасно да ће наставници/це приметити промене уколико до њих 

дође. Иако мале, разлике у уочавању ових симптома у односу на пол 

наставника ипак постоје. Евидентан пад успеха и оцене знатно ниже него 

раније, чешће примећују наставнице, што се може објаснити чињеницом, 

доказаном у пракси, да је женама школски успех битнији него мушкарци-

ма, па стога и више пажње усмеравају на оцене ученика и праћење успеха. 

Такође, жене ће, чешће од мушкараца, уочити да ученик не прати наставу, 

не учествује у дискусијама и делује одсутно, што се може повезати са кон-

статацијом о важности успеха, па самим тим и значаја праћења градива и 
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учествовања у настави. Наставници, са друге стране, чешће уочавају губи-

так интересовања за секције и различите врсте активности код ученика. 

Ако се вратимо на чињеницу да је наставницама јако важан успех, очеки-

вано је да оне неће много пажње поклањати секцијама и ваннаставним 

активностима, па ће самим тим теже уочити наведене симптоме. 

При томе ученици с већим бројем изостанака имају лошије ака-

демско самопоимање, ниже самопоштовање, па су склонији анксиозним 

и неуротичним облицима понашања, што се и у овом истраживању пока-

зало тачним јер се и остали приказани симптоми (приказани су само они 

код којих постоји статистичка значајност), чешће јављају код ученика 

него код ученица.  

 
Табела 2: Анализа степена слагања с обзиром на разред ученика 

 

 Разред AS SD f-test df p 

Последњи је кога 

бирају у неки тим 

Пети 1.0984 .72353 

4.389 184 0.005 
Шести 1.5000 .73136 

Седми 1.4255 1.08250 

Осми .9423 1.09210 

Друга деца га вређају 

Пети 1.0656 .77177 

3.206 184 0.024 
Шести .8636 .63212 

Седми 1.2766 .95494 

Осми 1.3269 .94394 

Дете узмиче пред дру-

гима, могу га злоста-

вљати и они који нису 

физички јачи од њега 

Пети 1.3279 .78996 

5.007 

 
184 0.002 

Шести 1.0455 1.03327 

Седми .8404 .95381 

Осми 1.4231 1.24217 

Друга деца га прово-

цирају на националној 

или верској основи 

Пети .5574 .56346 

7.247 

 
184 0.000 

Шести .3182 .47116 

Седми .5106 .92451 

Осми 1.0769 1.21826 

 

У нашем истраживању су се, с обзиром на варијаблу разред учени-

ка и социјалне симптоме, издвојили ајтеми код којих постоји статистичка 

значајност, што се може видети из Табеле 2. Разред који ученици похађају, 

односно узраст ученика, свакако утичу на њихово понашање у групи, као 

и на изложеност насиљу. Осми разред је период почетка адолесценције, 

која са собом носи бројне промене, којима се могу оправдати овакви 

резултати. У овом периоду јако су важни популарност и статус у групи, па 

ученици насилничким понашањем и злостављањем других ученика често 

настоје да се докажу и стекну репутацију у групи. 

Основна школа свакако јесте поприште насиља. Различитим мера-

ма утиче се на сузбијање насиља у основним школама, резултата има, али 

се не може рећи да је насиље у потпуности искорењено. Оно што је засад 
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евидентно, јесте да се утицало на појавне облике и учесталост насиља у 

школама. Резултати истраживања показују нам да је физичко насиље нај-

мање заступљено. Различитим мерама успешно је смањен степен физичког 

насиља. Последице физичког насиља врло су очигледне и не могу се 

сакрити, па се овај облик насиља ређе испољава у основним школама. Ста-

тистичка значајност појавила се код осам ајтема и код свих је уочено да је 

физичко насиље заступљеније код ученика са недовољним и довољним 

успехом. Ученици са већим афинитетима према школском постигнућу 

мање су склони конфликтима који воде до физичког обрачуна. Резултати 

бројних истраживања (Спасеновић, 2008; Beran, 2009; Juvonen et all, 2011; 

Rothon et al, 2011) поткрепљују овакав заључак јер показују да ученици 

који су директно укључени у насиље имају знатно слабији школски успех 

у односу на посматраче. И у нашем истраживању потврђено је да се код 

ученика који су изложени насиљу јавља читав низ симптома везаних за 

школско постигнуће. 

 
Табела 3: Анализа степена слагања с обзиром на разред ученика 

 

 Разред AS SD f-test df P 

Дете се лако расплаче 

без правог разлога 

Пети 1.1803 .92210 

3.392 

 
184 0.001 

Шести 1.3636 .94231 

Седми 1.7660 .82208 

Осми 1.7885 1.19372 

Дете себе окривљује 

за све, за шта треба и 

не треба 

Пети 1.5246 1.01006 

2.098 184 0.000 
Шести .8409 .77589 

Седми .9894 .90986 

Осми 1.9808 1.03829 

 

Када је у питању емоционално насиље, Табела 3. показује и да су 

симптоми емоционалног насиља уочљивији код ученика осмог разреда у 

односу на остале разреде. Симтоми који су се издвојили по статистичкој 

значајности указују на депресију, у овом случају израженију код адолесце-

ната. Симптоми депресивности разликују се у зависности од узраста. 

Депресију код адолесцената описују, пре свега, осећај кривице, који се 

јавља као кључни симптом депресије, затим осећање усамљености, беспо-

моћности и љутње, што се и у нашем истраживању потврдило. Када је у 

питању анализа степена слагања с обзиром на пол наставника, према доби-

јеним резултатима т-теста, није уочена статистичка значајност у односу на 

наведене ајтеме које идентификују емоционално насиље. 

Испитивањем овог проблема у неком од следећих истраживања, 

област индикативних показатеља који изазивају вршњачко насиље, још 

више ће добити на значају. 
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Закључак 

С обзиром на различитост манифестних облика вршњачког наси-

ља, симптоми изложености насиљу нису увек лако уочљиви, па се дешава 

да ученици годинама трпе насиље, а да то нико не примети. Најтеже уоч-

љив облик злостављања, а истовремено и најзаступљенији у основним 

школама, јесте емоционално насиље, тачније вербално злостављање, које 

се може протумачити од стране наставника као безопасно или као шала, а 

заправо може бити веома трауматично за ученика који га доживљава. 

Основни резултати показали су да се изложеност вршњачком наси-

љу код ученика основних школа битно разликује у односу на испитиване 

варијабле пола, разреда и школског успеха. Ове разлике уочене су у одно-

су на све четири групе симптома. 

Резултати показују да је заступљеност свих наведених симптома 

највећа код ученика осмог разреда, и то код ученика са недовољним или 

довољним успехом. Такође, сви симптоми, осим емоционалних, заступље-

нији су код дечака. Девојчице иначе важе за емотивније и осетљивије, па 

су се овакви резултати могли очекивати. Ови подаци могу се оправдати 

чињеницом да ученици осмог разреда улазе у период адолесценције, а овај 

развојни период са собом носи бројне промене које утичу на понашање и 

деловање ученика. Наиме, адолесценти се желе ослободити утицаја одра-

слих, иако још увек зависе од њих, настоје да буду самостални, показују 

бунт и тврдоглавост. Усмеравају се на вршњаке, од којих очекују подр-

шку, а главни њихов циљ постаје прихваћеност у групи. Зарад остварива-

ња овог циља, углавном дечаци, као што је и потврђено, често имају 

потребу за доказивањем у групи вршњака. Они желе моћ и доминацију и 

често улазе у конфликте и сукобе са вршњацима. С обзиром на то да 

чешће улазе у сукобе, имају и већи потенцијал да буду жртве, што јесте 

потврђено. Последице изложености насиљу видљиве су на пољу школског 

постигнућа, у виду изостајања са часова, непраћења градива, губитка инте-

ресовања за школске обавезе, слабије концентрације, сметњи у учењу, 

напуштања омиљених активности и настојања да се остане у близини 

наставника за време одмора. На пољу социјалних симптома испољавају се 

усамљеност, слабија комуникација са вршњацима, вређање, задиркивање, 

исмевање и провоцирање од стране друге деце, као и узмицање и повлаче-

ње. На пољу физичких симптома, последице изложености насиљу испоља-

вају се кроз: учесталост болова у стомаку код детета, видљивост огреботи-

на и модрица, поцепану одећу, оштећене личне предмете, појаву муцања, 

укоченост и слабију координацију покрета, као и провоцирање због тога 

што је дете екстремно дебело или мршаво. Емоционални симптоми чешће 

се испољавају код девојчица, и то најчешће у осмом разреду. Доминантни 

симптоми, издвојени у истраживању, указују на знакове депресивности. 

Код адолесцената депресију описују, пре свега, осећај кривице, који се 

јавља као кључни симптом депресије, затим осећања усамљености, беспо-

моћности и љутње, што се и у овом истраживању потврдило.  
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С обзиром на то да је учесталост вршњачког насиља у сталном 

порасту, као један од приоритета истиче се превенција насиља, као и 

минимизовање негативних ефеката насиља. Један од битних корака на том 

путу је дефинисање стратегија превенције вршњачког насиља, која ће у 

својој основи имати развијање и формирање вредносних оријентација које 

се заснивају на формама просоцијалности. 
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Bisera Jevtić 

 

INDICATIVE DEMONSTRATION EXPOSED IN PEER VIOLENCE1 

 
Summary: In the era of globalization, the expansion of bullying is the 

dominant problem today. In the school environment, violent interaction has charac-
teristics of group activities in which they can identify the different roles with respect 

to the status of power, domination, and individual characteristics of students. The 
aim of this theoretical-methodological research is to determine the symptoms repre-

sented among peers who are exposed to violence in elementary school. In the empi-

rical part of the paper evaluated the attitudes of teachers about bullying, symptoms 
of exposure to violence (social, physical, emotional), gender differences, ways of 

diagnosing indicators of bullying and indicators that affect the academic achieve-
ment of students exposed to victimization. Results of the survey revealed several 

important differences between the perceptions of indicators of exposure to bullying 

students. Exposure to peer violence in primary school students is significantly diffe-
rent depending on the research variables of gender, class and school achievement 

through the prism of social, physical, emotional symptoms, as well as student aca-

demic achievement. Factorization of measuring variables indicates that it should 
strengthen awareness of teachers about the prospect of indicators of peer violence 

in the school environment, which is a good referral for new research.  
 

Key words: Social symptoms, emotional symptoms, physical symptoms, 

school achievement, peer violence. 
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