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Апстракт 

Циљ рада је утврђивање нивоа ризика од злостављања и занемаривања код деце 
с тешкоћама у менталном развоју у односу на пол и узраст. Узорак је састављен 
од 60 испитаника, узраста од 4 године до 6 година и 11 месеци, оба пола. За про-
цену ризика од злостављања и занемаривања коришћена је Колорадо ревидирана 
процена ризика породице (Colorado Family Risk Assessment – Revised; Colorado State 
University – Colorado Department of Human Services, Social Work Research Center, 
2013). Резултати указују да је 95% испитаника у умереном ризику од злостављања, 
а 68,3% у, такође, умереном ризику од занемаривања. Не постоји статистички 
значајна разлика између пола, старости и ризика од злостављања, као ни пола 
и ризика од занемаривања. Утврђено је да су четворогодишњаци у статистички 
значајно већем ризику од занемаривања у односу на шестогодишњаке (p=,043).
Кључне речи: занемаривање, злостављање, ризици у раном детињству, тешкоће 
у менталном развоју

УВОД

За оптималан развој детета неопходно 
је препознати факторе ризика. Једни од 
најважнијих фактора који се рефлектују на 
дететов развој и узрокују тешкоће у њего-
вом физичком, академском и емоционал-
но-социјалном развоју јесу злостављање и 
занемаривање (Sun & Buys, 2013). 

Према општој дефиницији датој од 
стране Светске здравствене организације, 
злостављање детета обихвата све обли-
ке физичког и/или емоционалног злос-
тављања, сексуалну злоупотребу, немарно 

поступање и искориштавање (World Health 
Organisation, 1999, 2019). Занемаривање се 
дефинише као немар родитеља/старатеља 
при обезбеђивању потребне хране, одеће, 
обуће, уточишта, безбедности и медицин-
ске неге до те мере да то може са великом 
вероватноћом да наруши здравље детета, 
или неки од сегмената његовог развоја 
(World Health Organisation, 1999; 2019). 

Деца предшколског узраста за коју је 
утврђено да су била злостављана или за-
немарена обично испољавају тешкоће на 
плану исхране, сна, препознавања соп-
ствених осећања, вртићког постигнућа и 
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формирања правилних социјалних рела-
ција (Saini, Black, Fallon & Marshall, 2013). 
Укупна стопа злостављања и занемари-
вања коју су социјалне службе иденти-
фиковале у популацији америчке деце 
предшколског узраста била је 9,3 на 1000 
деце, односно приближно око 700.000 
предшколаца (US-DHHS, 2010). 

Истраживања указују на податке о 
већој бројности злостављања и занема-
ривања код деце с тешкоћама у ментал-
ном развоју (ТуМР) (Govindshenoy, 2007; 
Hibbard & Desch, 2007). Поједине студије 
наводе да деца с ТуМР имају чак три пута 
више могућности да буду изложена злос-
тављању и занемаривању у односу на 
децу типичне популације истог узрас-
та (Jones et al., 2012). Неке друге студије 
указују на двосмисленост у преваленцији 
злостављања и занемаривања код деце 
с ТуМР због варијабилности у методо-
логији студија и узорака истраживања 
(Sullivan, 2009). Ипак, налази лонгитуди-
налних праћења показују да је стопа злос-
тављања и занемаривања код деце с ТуМР 
променљива и да се креће у распону од 
ниских (22%) до високих (70%) (National 
Research Council, 2001). 

Имајући у виду значајан утицај злос-
тављања и занемаривања на каснији раз-
вој детета с ТуМР, важно је да се подаци о 
овој појави богате, како би се примениле 
ефикасне мере заштите од потенцијалних 
тешкоћа. 

Циљ овог рада односи се на утврђи-
вање нивоа ризика од злостављања и за-
немаривања код деце с ТуМР у односу на 
пол и узраст.

МЕТОД РАДА

Узорак

Истраживање je спроведено на узорку 
од 60 испитаника, узраста од 4 године до 
6 година и 11 месеци (АС=4,82; СД=0,77). 
Узорак су чинила деца из редовних бе-
оградских вртићких и предшколских 
група. Број дечака (33 или 55%) био је 
нешто већи у односу на број девојчица (27 
или 45%). Испитаници су били уједначе-
ни према полу и узрасту (χ²=3,950; df=2; 
p=0,139). Према DSM-V, 20 испитаника 
(33,3%) имало је лаку интелектуалну оме-
теност, 16 испитаника (26,7%) умерену 
интелектуалну ометеност, док је 24 (40%) 
испитаника имало дијагностикован поре-
мећај из спектра аутизма. Дистрибуција 
испитаника према полу и узрасним кате-
горијама приказана је у Табели 1.

Табела 1 – Дистрибуција испитаника 
према полу и узрасту

Пол Узраст Σ
4,0-4,11 5,0-5,11 6,0-6,11

мушки број 15 9 9 33
% 25% 15% 15% 55%

женски број 9 14 4 27
% 15% 23,3% 6,7% 45%

Σ број 24 23 13 60
% 40% 38,3% 21,7% 100%

Инструмент и процедура

У овом истраживању за процену ри-
зика од злостављања и занемаривања 
коришћена је Колорадо ревидирана про-
цена ризика породице (Colorado Family 
Risk Assessment – Revised; Colorado State 
University – Colorado Department of Human 
Services, Social Work Research Center, 2013). 

Инструмент садржи три дела: суп-
скалу Злостављање, која садржи 11 
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ајтема, затим супскалу Занемаривање, 
која такође садржи 11 ајтема и супскалу 
конкретних критеријума који указују на 
присуство злостављања, која садржи 4 
ајтема. Процена ризика врши се на основу 
суме бодова за сваки део посебно. Укупан 
скор пореди се са критичним скорови-
ма који разликују низак, умерен и висок 
ризик од злостављања и занемаривања. 
Код супскале Занемаривање, низак скор 
је од -4 до -1, умерен је од 0 до 4, а висок 
5+. Код супскале Злостављање, низак скор 
је од -2 до 0, умерен од 1 до 6, а висок 7+. 
Код скале конкретних критеријума који 
указују на присуство злостављања, уко-
лико је било који од четири критеријума 
испуњен, ризик се означава као висок. У 
нашем истраживању, проценом конкрет-
них критеријума ризика установљено је 
да су код испитиваног узорка одговори 
на сва питања негативни, те резултати на 
овом делу инструмента неће више бити 
приказивани ни коментарисани.

Испитивање је спроведено ко-
ришћењем података које поседују пе-
дагози, социјални радници и психолози 
предшколских установа, као и вртићки 
Тим за заштиту од насиља, злостављања 
и занемаривања. Добијена је писмена 
дозвола за коришћење података у истра-
живачке сврхе од стране управе вртића, 
управних одбора предшколских установа 
и поменутог Тима. Сачињена је оверена 
белешка о поштовању правила о заштити 
података. 

Обрада података

При статистичкој обради коришћене 
су: фреквенције, проценти, аритметичка 
средина, стандардна девијација, χ² тест, 
ANOVA и post hoc LSD. 

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Посматрајући комплетан узорак на 
супскали за процену ризика од злос-
тављања евидентирано је да се распон бо-
дова креће од -1 до максимално 4 јединица 
(АС=1,64; СД=1,02). Највећи број испитани-
ка, њих чак 57 (95%) налази се у умереном 
ризику, док су преостала 3 (5%) испита-
ника у ниском ризику од злостављања. 
Висок ризик од злостављања није утврђен 
код деце овог узорка.

Истражујући однос у укупном скору 
између дечака и девојчица у оквиру про-
цене ризика од злостављања пронађена 
је разлика која није статистички значајна 
(F=0,236; p=,553), иако се код девојчица 
проналази већи просечан скор (АС=1,84; 
СД=1,05) него код дечака (АС=1,72; 
СД=1,01). 

Испитујући ризик од злостављања 
код четворогодишњака, петогодишња-
ка и шестогодишњака, закључено је да 
не постоји статистички значајна разлика 
између ових старосних група (F=2,235; 
p=,122). На укупном скору скале за проце-
ну ризика од злостављања код шестого-
дишњака пронађени су највећи скорови 
(АС=2,33; СД=1,07), следе скорови четво-
рогодишњака (АС=1,99; СД=1,01), док су 
код петогодишњака детектовани скорови 
најмањих вредности (АС=1,54; СД=1,02). 

При процени ризика од занемари-
вања испитаници овог узорка достижу 
скорове у распону од -3 до чак 12 бодова 
(АС=5,02; СД=3,65). У односу на параметре 
за низак, умерен и висок ризик од зане-
маривања региструје се да највећи број 
испитаника, чак 41 (68,3%), припада кате-
горији умереног ризика. Високом ризику 
од занемаривања припада 9 (15%) испита-
ника, док је 10 (16,7%) испитаника у нис-
ком ризику од занемаривања.
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Утврђујући однос у укупном скору из-
међу дечака и девојчица у оквиру процене 
од занемаривања пронађена је разлика 
која није статистички значајна, већ је слу-
чајна (F=1,325; p=,463). Код девојчица про-
налази се већи просечан скор (АС=4,72; 
СД=1,26) него код дечака (АС=3,95; 
СД=1,44). 

Табела 2 приказује разлике у ризи-
ку од занемаривања између различи-
тих старосних група. Уочава се да се код 
четворогодишњака региструју скорови 
највећих вредности (АС=5,83, СД=3,21). 
Петогодишњаци имају нешто ниже ско-
рове (АС=3,42, СД=2,15), док шестого-
дишњаци имају у просеку АС=1,85 бодова, 
са одступањем од СД=0,48. На основу ана-
лизе варијансе и накнадног тестирања 
закључује се да су четворогодишњаци у 
статистички значајно већем ризику од за-
немаривања у односу на шестогодишњаке 
(p=,043).

 
ДИСКУСИЈА СА ЗАКЉУЧКОМ

Истраживање је спроведено са циљем 
утврђивања нивоа ризика од злос-
тављања и занемаривања код деце с ТуМР 
вртићког и предшколског узраста. Циљ 
је обухватао и утврђивање евентуалних 
разлика од поменутог ризика узимајући у 
обзир пол и старосну групу. Супскалом за 
процену ризика од злостављања утврђено 
је да се чак 57 (95%) испитаника налази у 

умереном ризику, док су преостала 3 (5%) 
испитаника у ниском ризику од злос-
тављања. Висок ризик од злостављања 
није утврђен у испитиваном узорку. У ис-
траживањима се описује различита пре-
валенција ризика од злостављања и зане-
маривања код деце с ТуМР. Аутори наводе 
да тај опсег може да буде од два до десет 
пута већи него код деце типичне попула-
ције (Horner-Johnson & Drum, 2006). Деца 
с ТуМР често не разумеју да су одређени 
поступци неприкладни или недопус-
тиви, не одупиру се злостављању услед 
неразумевања самог чина, лошег квали-
тета социјалних вештина, или недовољ-
ног знања о појави којом су злостављана 
(Leeb, Bitsko, Merrick & Armour, 2012).

Анализирајући зависност пола и ри-
зика од злостављања утврђено је да не 
постоји статистички значајна разлика из-
међу дечака и девојчица (p>,05). Старијим 
истраживањима утврђено је да су дечаци с 

интелектуалном ометеношћу чешће били 
злостављани него девојчице, у свим кате-
горијама злостављања (Sobsey et al., 1997). 
Друге студије указују на то да су девојчи-
це с ТуМР често жртве сексуалног злос-
тављања, а дечаци жртве физичког злос-
тављања (Hershkowitz, Lamb & Horowitz, 
2007). Ово истраживање није пронашло 
разлике у ризику од злостављања везаног 
за пол. 

Табела 2 – Разлике у ризику од занемаривања у  
односу на узраст

Старосне групе
АС СД ANOVA Post hoc LSD

F p пар p
4,0-4,11 5,83 3,21 2,640 ,040 4,0/4,11 – 6,0/6,11 ,043
5,0-5,11 3,42 2,15
6,0-6,11 1,85 0,48
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Анализом скорова четворогодишњака, 
петогодишњака и шестогодишњака, ут-
врђено је да не постоји статистички зна-
чајна разлика у погледу ризика од злос-
тављања (p>,05). У неким студијама, као и 
у овој, није утврђено да старост деце утиче 
на ризик од злостављања (Hibbard, Desch 
& Committee on Child Abuse and Neglect, 
2007; Westat, 1993). Друге студије доказују 
да се већ на вртићком узрасту појављује 
већи ризик од злостављања код старије 
деце (Kendall-Tackett, Lyon, Taliaferro, & 
Little, 2005). 

Највећи број испитаника овог узорка – 
чак 41 (68,3%), припада категорији умере-
ног ризика од занемаривања. Високом ри-
зику од занемаривања изложено је 9 (15%) 
испитаника, док се 10 (16,7%) испитаника 
налази у ниском ризику. Претходна истра-
живања откривају да занемаривање деце 
с ТуМР почиње у врло раном периоду тако 
да га дете не може самостално препозна-
ти. Уз проблеме које са собом носе ТуМР, 
као што је отежано разумевање и верба-
лизација конкретних епизода, ова деца 
често доживљавају занемаривање као је-
дино могућу датост (Westat, 1993). 

Резултати овог истраживања нису ут-
врдили постојање статистички значајне 
разлике у појави ризика од занемаривања 
у односу на пол испитаника. У неким од 
претходних истраживања говори се о не-
уједначеним резултатима о повезаности 
пола и занемаривања (Hershkowitz et al., 
2007). 

Ово истраживање је, као и нека од 
претходних (Bulatović, 2012; Sullivan, 
1999), добило резултат да су млађи испи-
таници у статистички значајно већем ри-
зику од занемаривања у односу на старије 
(p=,043). Bulatović (2012) још наводи да 
занемаривање деце у раној доби узрокује 
тешке последице на њихов даљи развој у 

области емоционалних, когнитивних, со-
цијалних и академских способности.

Имајући у виду резултате овог истра-
живања и велики број деце с ТуМР која су 
детектована као група под умереним ри-
зиком од злостављања и занемаривања, 
неопходно је побољшати и чешће при-
мењивати процене од ових ризика у тре-
тираној популацији. Тиме би деца с ТуМР 
и породице у ризику биле идентификова-
не, са могућношћу укључивања у програм 
подршке у делу који им је најпотребнији. 
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Abstract 

The aim of this paper is to determine the risk 
level of abuse and neglect in children with 
difficulties in mental development in relation 
to gender and age. The sample consisted of 
60 examinees, age 4 to 6 years and 11 months, 
both gender. For assessing the risk of abuse 
and neglect Colorado Family Risk Assessment 
was used (Colorado Family Risk Assessment – 
Revised; Colorado State University – Colorado 
Department of Human Services, Social Work 
Research Center, 2013). Results imply that 
95% of examinees are in moderate risk of 
abuse, and 68.3% are also in moderate risk 
of neglect. There is no statistically significant 
difference between gender, age and risk from 
abuse, and there is no statistically significant 
difference between the risk of neglect and 
gender. It is determined that the four-year-
olds are in, statistically significant, higher 
risk from neglect than the six-year-olds 
(p=.043).

Key words: neglect, abuse, risks in early 
childhood, difficulties in mental development
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