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ЕФЕкТи НАСиЉА у ПОРОДици НА ПОНАШАЊЕ  
ДЕцЕ ПРЕДШкОлСкОГ уЗРАСТА1

Апстракт

Из ло же ност де це на си љу у по ро ди ци све ви ше за о ку пља па жњу прак ти
ча ра и ис тра жи ва ча. На си ље у по ро ди ци на но си ште ту сви ма, а по себ но де ци 
ко ја су из ло же на на си љу. Сма тра се да је из ло же ност на си љу у по ро ди ци по ве
за на са раз ли чи тим про бле ми ма де те та: по ве ћа на агре сив ност, емо ци о нал ни 
и ког ни тив ни про бле ми, со ци јал на не при ла го ђе ност. Због то га је ва жно да се 
иден ти фи ку ју слу ча је ви де це ко ја су из ло же на на си љу у по ро ди ци и ин тер ве ни
ше на вре ме. По сто је ћим ме то да ма про це не се не мо гу по у зда но иден ти фи ко ва
ти фак то ри ко ји су по ве за ни са из ла га њем де це на си љу у по ро ди ци. Вас пи та чи 
ко ји ра де са де те том би тре ба ло да бу ду у ста њу да де тек ту ју симп то ме ко ји 
ука зу ју на мо гу ће про бле ме са на си љем у по ро ди ци и пру же са вет мај ци да за
тра жи струч ну по моћ и по др шку. У овом ра ду су при ка за ни ре зул та ти не ких 
ис тра жи ва ња ко ји ука зу ју на не га тив не ефек те по де цу ко ја су из ло же на на
си љу у по ро ди ци. Циљ ра да је, та ко ђе, да по ве ћа ин те ре со ва ње ис тра жи ва ча, 
кре а то ра по ли ти ке, струч ња ка и ши ро ке јав но сти да се по све те пи та њи ма ко ја 
су од нај ве ћег зна ча ја за раз вој и бу дућ ност ове де це.

Кључ не ре чи: на си ље у по ро ди ци, из ло же ност на си љу, де ца пред школ ског 
уз ра ста, про бле ми у по на ша њу

увод

По ро ди ца, као при мар на дру штве на за јед ни ца, пред ста вља нај ва жни ји осло-
нац раз во ја у пр вим го ди на ма жи во та де те та. У кру гу по ро ди це по ста вља ју се те ме-
љи за из град њу це ло куп не струк ту ре лич но сти, а за да так ро ди те ља је да пру же де те-
ту си гур но окру же ње, то пли ну, љу бав и раз у ме ва ње. Јед но од основ них пра ва де те та, 
да жи ви у сре ди ни ко ја му омо гу ћа ва не сме тан раз вој, је ис так ну то и у кон вен ци ји 
1  Овај текст је настао као резултат рада на пројекту “Развој методологије евидентирања кри-

миналитета као основа ефикасних мера за његово сузбијање и превенцију“, бр. 179044, који 
финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије. Руководитељка 
пројекта је проф. др Весна Николић-Ристановић.
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о пра ви ма де те та УН: “Де те, у ци љу пот пу ног и склад ног раз во ја лич но сти, тре ба да 
ра сте у по ро дич ној сре ди ни, у ат мос фе ри сре ће, љу ба ви и раз у ме ва ња” (Пре ам бу ла 
кон вен ци је). По ро ди ца, као нај ва жни ја ин сти ту ци ја у дру штву, је из у зет но ком плек-
сна за јед ни ца. Она је исто вре ме но ин сти ту ци ја дру штве не кон тро ле и со ци јал не по-
др шке, и ње на уну тра шња ди на ми ка мо же има ти и по зи тив не и не га тив не ефек те 
на по ро дич не од но се (Ja mes, 1994). Је дан од не га тив них аспе ка та не здра вих по ро-
дич них од но са је на си ље у по ро ди ци, ко је се од ра жа ва на де те, би ло да при су ству је 
на си љу или је жр тва зло ста вља ња. Стре сна си ту а ци ја ко ју де те из но ва до жи вља ва 
мо же има ти за по сле ди цу пси хич ке по ре ме ћа је, по те шко ће у емо тив ном и ког ни тив-
ном раз во ју, про бле ме у по на ша њу. Ис тра жи ва ња су по ка за ла да се на сил ни обра сци 
по на ша ња усва ја ју од нај ра ни јег де тињ ства. Де те ко је по сма тра на си ље из ме ђу ро-
ди те ља мо же сте ћи ути сак да је то ис пра ван на чин за ре ша ва ње кон фли ка та и про јек-
то ва ти та кво по на ша ње у од но су пре ма дру ги ма. Та кво по на ша ње се мо же раз ви ја ти 
то ком вре ме на и по ста ти обра зац ко ји ка сни је за тва ра за ча ра ни круг: Му шка рац ко ји 
је као де те био из ло жен на си љу у по ро ди ци и сам по ста је на сил ник, а же на ко ја је 
до жи ве ла та кво ис ку ство у де тињ ству по ста је жр тва на си ља у по ро ди ци.

Шта је на си ље у по ро ди ци?

На си ље у по ро ди ци је је дан од нај ду бље уко ре ње них об ли ка на си ља у дру-
штву. Чи ње ни ца да се по ро ди ца тра ди ци о нал но сма тра из во ром љу ба ви и по др шке, 
до ве ла је, ме ђу тим, до то га да се про блем на си ља у по ро ди ци ми ни ми зи ра, не ги ра и 
сма тра при ват ном ства ри ко ја се ре ша ва “уну тар зи до ва”. На си ље у по ро ди ци је по-
на ша ње ко јим је дан члан по ро ди це угро жа ва те ле сни ин те гри тет, ду шев но здра вље 
или спо кој ство дру гог чла на по ро ди це. То је по јам ко ји се обич но од но си на на си ље 
из ме ђу су пру жни ка или су пру жнич ко зло ста вља ње, али та ко ђе мо же да се од но си и 
на не вен ча не ин тим не парт не ре, од но сно осо бе ко је жи ве за јед но (wi ki pe dia, 2011). 
На си ље у по ро ди ци пред ста вља обра зац по на ша ња ко јим је дан парт нер ус по ста вља 
моћ и кон тро лу над дру гим ко ри сте ћи раз ли чи та сред ства при ну де, укљу чу ју ћи фи-
зич ко, сек су ал но, пси хо ло шко зло ста вља ње, као и еко ном ску при ну ду. Ис по ља ва се 
кроз „кон ти ну и ра ну при ме ну фи зич ке и пси хич ке си ле, ду го трај но је, и по га ђа ве о ма 
бли ске чла но ве по ро ди це, ме ђу ко ји ма би тре ба ло да по сто ји сла га ње, при вр же ност, 
искре ност, емо тив на по ве за ност. По сле ди це при ме не на си ља у по ро ди ци су ра зор не: 
не ста је од нос по ве ре ња и при вр же но сти, до ла зи до зна чај них про ме на фи зич ког и 
пси хич ког здра вља жр тве“ (кон стан ти но вић-Ви лић, 2000: 9). На си ље у по ро ди ци је 
ве о ма рас про стра ње но у са вре ме ним дру штви ма, чак и у зе мља ма у ко ји ма по сто ји 
ви со ко раз ви је на дру штве на свест о про бле ми ма и штет ним ефек ти ма та квог на си-
ља. Та ко, нпр., ре зул та ти јед не сту ди је Са ве зног ми ни стар ства за по ро ди цу Не мач ке 
по ка зу ју да је сва ка че твр та же на жр тва на си ља у по ро ди ци. Пре ма ис тра жи ва њу из 
де цем бра 2010, ко ји је оба ви ла Se Con гру па за Ми ни стар ства ра да и со ци јал не по ли-
ти ке, у на шој зе мљи 54,2% же на тр пи не ки об лик на си ља у по ро ди ци (31,8% же на је 
би ло из ло же но пси хо ло шком, а 10,1% фи зич ком на си љу).
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Де ца као жр тве на си ља у по ро ди ци

У ли те ра ту ри је до ста пи са но о про бле ми ма на си ља у по ро ди ци, по јав ним 
об ли ци ма на си ља и по губ ним ефек ти ма на же не ко је су нај че ће жр тве. Мно го 
ма ње је по зна то ко ли ко је де це ко ја су у сво јим до мо ви ма из ло же на на си љу и ка-
кве су по сле ди це по њи хов раз вој. Пре ма не ким про це на ма, у Аме ри ци је сва ке 
го ди не из ме ђу 10% до 20% де це из ло же но на си љу у по ро ди ци (Car lson, 2000). С 
об зи ром на со ци јал ни ста тус де те та у по ро ди ци, као и „свој ства ка рак те ри стич на 
за њи хов ста тус (осе тљи вост, ра њи вост, за ви сност од од ра слих)“, по сто је „спе-
ци фич ни об ли ци угро жа ва ња њи хо вог ин те гри те та“ (Ја њић-ко мар, Об ра до вић, 
1996: 95). Де ца су по себ но ра њи ва у окру же њу по ро ди це, сре ди не ко ја би тре-
ба ло да им пру жи по др шку, раз у ме ва ње, љу бав, и омо гу ћи не сме тан раз вој. У 
раз ли чи тим ме ђу на род ним до ку мен ти ма по себ но је на гла ше но да де цу тре ба за-
шти ти ти од свих об ли ка зло ста вља ња, дис кри ми на ци је и зло у по тре бе. Члан 19. 
кон вен ци је о пра ви ма де те та УН оба ве зу је др жа ве чла ни це да „пред у зи ма ју све 
од го ва ра ју ће, за ко но дав не, ад ми ни стра тив не, со ци јал не и обра зов не ме ре ра ди 
за шти те де це од свих об ли ка фи зич ког или мен тал ног на си ља, по вре да или зло-
у по тре бе, за не ма ри ва ња или не мар ног од но са, мал тре ти ра ња или екс пло а та ци је, 
укљу чу ју ћи и сек су ал ну зло у по тре бу, док је на бри зи код ро ди те ља, за кон ских 
ста ра те ља или не ког дру гог ли ца ко ме је по ве ре на бри га о де те ту“. 

ка да се го во ри о де ци у кон тек сту на си ља у по ро ди ци, раз ли чи ти ауто ри 
ко ри сте раз ли чи ту тер ми но ло ги ју, па се та ко мо гу про на ћи из ра зи де ца све до ци 
или де ца жр тве на си ља у по ро ди ци и сл. Не ки ауто ри сма тра ју да је при клад ни је 
ко ри сти ти тер мин де ца из ло же на на си љу у по ро ди ци, што је „све о бу хват ни је и не 
пре ју ди ци ра при ро ду де те то вог ис ку ства са на си љем“ (Fan tuz zo, Mo hr, 1999: 22). 
Из ло же ност де те та на си љу у по ро ди ци се мо же де фи ни са ти на раз ли чи те на чи не, 
а под овим се нај че шће под ра зу ме ва си ту а ци ја ка да је де те у не по сред ној бли зи ни 
да мо же да ви ди и чу је на сил ни до га ђај. Не ки ауто ри ис ти чу да је из ло же ност на-
си љу у по ро ди ци мно го ком плек сни ји по јам и пред ла жу по де лу на 10 раз ли чи тих 
ка те го ри ја из ло же но сти ко је се мо гу пред ста ви ти опи сно на сле де ћи на чин: (1) 
пре на тал но из ла га ње на си љу то ком труд но ће мај ке; (2) де те ин тер ве ни ше по ку-
ша ва ју ћи да за у ста ви на си ље и за шти ти мај ку; (3) де те је фи зич ки или вер бал но 
на пад ну то то ком ин ци ден та; (4) де те под при ну дом или „са мо вољ но“ уче ству је у 
на па ду; (5) де те ди рект но по сма тра на си ље; (6) де те чу је, али не по сма тра на си-
ље; (7) де те ви ди не по сред не по сле ди це ин ци ден та: мо дри це, по вре де, по ли ци ју 
и хит ну по моћ ко ја ин тер ве ни ше, уни ште ну имо ви ну, сна жне емо ци је; (8) де те се 
су о ча ва са про ме на ма у свом жи во ту као по сле ди ца на си ља: де пре сив ност мај ке, 
одво је ност од оца, пре се ље ње; (9) де те чу је од мај ке, ро ђа ка или не ке дру ге осо бе 
да се до го ди ло на си ље; (10) де те је при вид но не све сно да се на си ље де ша ва: ни је 
би ло у ку ћи или је спа ва ло кад се на си ље до го ди ло (hol den, 2003: 152). У ши рем 
сми слу, из ло же ност на си љу у по ро ди ци об у хва та чи тав низ раз ли чи тих ис ку ста ва 
де те та у по ро дич ној сре ди ни у ко јој „од ра сла осо ба при ме њу је на си ље у обра сцу 
при ну де про тив свог ин тим ног парт не ра“ (Edle son и сар., 2007: 963).
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ка да је реч о де те ту ко је је из ло же но на си љу у по ро ди ци, исто вре ме но се 
по ми сли на зло ста вља ње и за не ма ри ва ње де те та од стра не ро ди те ља или ста ра о-
ца. Чи ње ни ца је да по сто ји ве ли ка по ве за ност из ме ђу ове две вр сте на си ља, што 
по твр ђу је и по да так да је у 40% слу ча је ва зло ста вља ња де це исто вре ме но при ја-
вље но и на си ље у по ро ди ци, при че му се мо же прет по ста ви ти да је овај про це нат 
„си гур но и ве ћи, јер ин сти ту ци је ко је се ба ве за шти том де це од зло ста вља ња не 
при ку пља ју ру тин ски по дат ке о дру гим об ли ци ма на си ља у по ро ди ци“ (Krug и 
сар., 2002: 68). Ста ти стич ки по да ци о пре ва лен ци ји де це ко ја су из ло же на на си-
љу у по ро ди ци су та ко ђе не пот пу ни. На осно ву њих се не мо же за кљу чи ти ка-
квом об ли ку на си ља су де ца из ло же на, ко ли ко че сто, и на ко ји на чин су укљу че на 
на на сил ни до га ђај. Ста ти стич ки по да ци о на си љу у по ро ди ци се пр вен стве но 
од но се на ди рект не жр тве на си ља, док прак тич но и не по сто је ин фор ма ци је о 
дру гим осо ба ма “ко је су би ле у бли зи ни или су би ле из ло же не на сил ном ин-
ци ден ту, осим уко ли ко та ко ђе ни су жр тве тог кри вич ног де ла” (Fan tuz zo, Mo hr, 
1999: 23). Да кле, пре ма ова квом гле ди шту, са мо де ца ко ја су фи зич ки вик ти ми-
зо ва на сма тра ју се жр тва ма на си ља у по ро ди ци. Чи ње ни ца је, ме ђу тим, да по-
сто је „мно ги суп тил ни, ма ње уоч љи ви, по сво јим по сле ди ца ма штет ни ји ви до ви 
на си ља, ко ји оста вља ју трај не тра го ве у ду ша ма и гла ва ма де це за чи тав жи вот“ 
(Ми ло са вље вић, Ју го вић, 2009: 233). Де ца ко ја при су ству ју на си љу у по ро ди ци 
мо гу тр пе ти јед на ке по сле ди це као и де ца ко ја су жр тве зло ста вља ња у по ро ди-
ци. На та кве на ла зе упу ћу ју ре зул та ти раз ли чи тих ис тра жи ва ња, а пре ма јед ној 
ме та-ана ли зи (Kit zmann и сар., 2003) не ма зна чај не раз ли ке ефе ка та на де цу ко ја 
су све до ци на си ља из ме ђу ро ди те ља и оне де це ко ја су исто вре ме но и зло ста вља-
на у по ро ди ци. Мо же се за кљу чи ти да на си ље у окру же њу по ро ди це, без об зи ра 
у ко јој фор ми се ис по ља ва, не га тив но ути че на раз вој де те та.

ути цај на си ља у по ро ди ци на раз вој де те та

На си ље у по ро ди ци се ис по ља ва у раз ли чи тим об ли ци ма, ин тен зи те ту, 
тра ја њу и ње го во деј ство се не мо же огра ни чи ти на по је ди не аспек те функ ци о-
ни са ња де те та. Без об зи ра да ли је реч о фи зич ком или пси хич ком на си љу, оно 
по га ђа чи та ву мла ду лич ност јер је „фи зич ко на си ље увек пра ће но пси хич ким, 
док пси хич ко на си ље увек пра те фи зи о ло шке и па то ло шке про ме не“ (Ми ло са-
вље вић, Ју го вић, 2009: 233). Ис тра жи ва ња по ка зу ју да де ца ко ја су из ло же на на-
си љу у по ро ди ци мо гу тр пе ти те шке и ду го трај не по сле ди це. Из ло же ност на си-
љу у по ро ди ци је по ве за на са про бле ми ма у по на ша њу, емо ци о нал ном и ког ни-
тив ном функ ци о ни са њу де те та, као и про бле ми ма са при ла го ђа ва њем у ка сни јем 
уз ра сту (Edle son и сар., 2007). По сто ји ве ћа ве ро ват но ћа да де ца ко ја од ра ста ју у 
на сил ној по ро ди ци бу ду жр тве зло ста вља ња. Она де ца ко ја ни су ди рект не жр тве 
на си ља мо гу има ти исте про бле ме у по на ша њу и пси хо ло шке про бле ме као и де-
ца ко ја су фи зич ки зло ста вља на (Krug и сар., 2002).

До дру ге го ди не жи во та де ца уче да по ве зу ју емо ци је са до га ђа ји ма. Cum-
mings и сар. у јед ној сту ди ји из 1981. ис пи ти ва ли су ре ак ци је де це на ис по ља ва ње 
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агре сив но сти и сва ђе из ме ђу ро ди те ља. Уста но вље но је да вер бал но ис по ља ва-
ње бе са про у зро ку је стрес код де це. Стрес се по ја ча ва ка да се вер бал на агре си ја 
по ве же са фи зич ком агре си јом јед ног ро ди те ља. Та ко ђе је по ка за но да по но вље-
но из ла га ње та квим си ту а ци ја ма по ве ћа ва ве ро ват но ћу стре сне ре ак ци је де те та, 
што је има ло за по сле ди цу на сто ја ње де те та да се ак тив но укљу чи у кон фликт. 
Ис тра жи ва чи су за кљу чи ли да из ла га ње не га тив ним емо ци ја ма угро жа ва осе ћа-
ње си гур но сти де те та. У дру гој сту ди ји (Cum mings и сар., 1985) ис пи ти ва не су 
ре ак ци је де це на уз ра сту од три го ди не. Ре зул та ти су по ка за ли да де ца ре а гу ју на 
агре сив ну ин тер ак ци ју ро ди те ља до жи вља ва њем ве ћег стре са и по ве ћа њем агре-
сив но сти пре ма сво јим вр шња ци ма. код де ча ка је при ме ће но ис по ља ва ње ве ће 
агре сив но сти (екс тер на ли зо ва но по на ша ње), док је по на ша ње де вој чи ца ви ше 
ин тер на ли зо ва но у од но су на де ча ке (по вла че ње, па сив ност, анк си о зност). У тре-
ћој сту ди ји, на узор ку де це од 4 до 5 го ди на, за бе ле же не су слич не ре ак ци је као и 
у прет ход ним сту ди ја ма. Сту ди ја је, ме ђу тим, по ка за ла да ре ак ци је де це на сва ђе 
и бес ро ди те ља мо гу зна чај но ва ри ра ти - од ис по ља ва ња емо ци о нал ног стре са до 
ве о ма скри ве них емо ци о нал них ре ак ци ја. Де ца у овом уз ра сту ин тер пре ти ра ју 
до га ђа је та ко што ми сле да су она кри ва због агре сив ног по на ша ња сво јих ро ди-
те ља (Cum mings, 1987). Ре зул та ти дру гих ис тра жи ва ња су у са гла сно сти са овим 
на ла зи ма и по ка зу ју да де ца пред школ ског уз ра ста у од но су на дру ге ста ро сне 
гру пе у ве ћој ме ри ис по ља ва ју про бле ме у по на ша њу као ре ак ци ју на на си ље у 
по ро ди ци (da vis, Car lson, 1987; hug hes, 1988). Из ла га ње на си љу у по ро ди ци мо-
же ути ца ти на со ци јал но-ког ни тив ни раз вој де це пред школ ског уз ра ста. Де ца ко-
ја су из ло же на на си љу у по ро ди ци се че сто со ци јал но изо лу ју од сво јих вр шња-
ка, не ма ју ин те ре со ва ња за ак тив но сти де це свог уз ра ста, а та ко ђе ис по ља ва ју и 
про бле ме у од но си ма са од ра сли ма (Ja mes, 1994).

Де ца пре ма ко јој се по сту па на сил но мо гу усво ји ти та кав обра зац по на ша ња 
сма тра ју ћи да је то при ро дан и нор ма лан од го вор на кон фликт не си ту а ци је, и у ка сни-
јем жи во ту ис по ља ва ти на си ље пре ма дру ги ма. Ис тра жи ва ња по ка зу ју да му шкар ци 
ко ји су као де ца би ли из ло же ни на си љу у по ро ди ци има ју ве ћу ве ро ват но ћу да као 
од ра сли по ста ну учи ни о ци на си ља пре ма ин тим ном парт не ру, док је за же не ве ћа 
ве ро ват но ћа да ће би ти жр тве тог на си ља (whit fi eld и сар., 2003). Та ко ђе је ве ћа ве ро-
ват но ћа да де ца ко ја су из ло же на на си љу у по ро ди ци ис по ља ва ју агре сив но и ан ти-
со ци јал но по на ша ње, да бу ду де пре сив на и анк си о зна и да има ју спо ри ји ког ни тив ни 
раз вој у од но су на дру гу де цу (Brett, Bzo stek, 2003). На чин на ко ји ро ди те љи вас пи та-
ва ју де те мо же знат но ути ца ти на раз вој про бле ма у по на ша њу. Не а де кват не ре ак ци је 
ро ди те ља, у сми слу пре стро гог ре а го ва ња и ка жња ва ња де те та, мо гу по ве ћа ти ри зик 
на стан ка ка сни јих про бле ма са агре сив ним по на ша њем (Ва си ље вић, 2005).

Пр оц ен а  пореме ћа ја по на шања  
и  из ло женос т и дет ета насиљ у у  п ор одици

Не ма сум ње да је про це на из ло же но сти де те та на си љу у по ро ди ци ве о ма 
ва жна за са гле да ва ње окол но сти у ко ји ма де те од ра ста. По сто је број ни фак то ри 
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ко ји мо гу об ја сни ти у ко јој ме ри из ло же ност на си љу у по ро ди ци ути че на раз вој 
де те та. Пр ва ин те ре со ва ња ве за на за ову про бле ма ти ку су се од но си ла на про це-
ну про бле ма у по на ша њу де це стан дар ди зо ва ним ин стру мен ти ма ко ји ма су ис-
пи ти ва ни ин тер на ли зо ва ни (де пре си ја, со мат ске или фи зи о ло шке смет ње, анк си-
о зност и по вла че ње) и екс тер на ли зо ва ни про бле ми у по на ша њу (не по слу шност, 
де струк тив ност и агре сив ност). Но ви ји ин стру мен ти су по бољ ша ни укљу чи-
ва њем до дат них ме ра, као и ис пи ти ва њем ши рег спек тра дис функ ци о нал ног и 
адап тив ног по на ша ња де це. На овај на чин се мо гу про це ни ти по сле ди це на си ља 
у по ро ди ци на по на ша ње де це, њи хо ве ког ни тив не и со ци јал не спо соб но сти, као 
и емо ци о нал но функ ци о ни са ње (Ja mes, 1994).

ка да је реч о про це ни по на ша ња де те та, глав ни из вор по да та ка је ро ди тељ 
ко ји нај бо ље по зна је де те то ве осо би не, на ви ке, ре ак ци је у од ре ђе ним си ту а ци-
ја ма. Ме ђу тим, у прак си увек по сто ји ри зик не до вољ не објек тив но сти и по у-
зда но сти ова квих по да та ка, јер ро ди те љи мо гу би ти ве о ма су бјек тив ни ка да је у 
пи та њу њи хо во де те (Ва си ље вић-Про да но вић, 2011: 36) или не ги ра ти да је де те 
уоп ште из ло же но на си љу у по ро ди ци. Ис тра жи ва ња су по ка за ла да се у 21% слу-
ча је ва од го во ри ро ди те ља и де те та по пи та њу на си ља у по ро ди ци раз ли ку ју. Док 
ро ди те љи из ја вљу ју да ни је би ло по ро дич ног на си ља, де те пру жа де таљ не опи се 
на сил них ин ци де на та у свом до му. Због то га је ва жно по све ти ти по себ ну па жњу 
од го во ри ма де те та и ње го вој пер цеп ци ји до га ђа ја ка ко би се уста но ви ло да ли 
из ло же ност на си љу у по ро ди ци ути че на ког ни тив не, емо ци о нал не и би хеј ви о-
рал не ре ак ци је де те та (Edle son и сар., 2007).

Иако у но ви је вре ме по сто ји по ве ћа но ин те ре со ва ње за про це ну из ло же-
но сти де це на си љу у по ро ди ци, ве о ма је ма ло ин стру ме на та ко ји ма би се мо гли 
аде кват но и све о бу хват но иден ти фи ко ва ти фак то ри по ве за ни са из ло же но шћу. 
ка да је реч о про це ни де це пред школ ског уз ра ста, мо же мо на ве сти два ин стру-
мен та. Пр ви је Things I Ha ve Seen and He ard (ric hters & Mar ti nez, 1990), ин стру-
мент ко јим се ме ри вр ста и ин тен зи тет на си ља у по ро ди ци на осно ву од го во ра 
де те та. Са сто ји се од 15 ис ка за, ко ји ма су об у хва ће ни раз ли чи ти ти по ви на сил ног 
по на ша ња, као нпр: „Од ра сли у мо јој ку ћи уда ра ју је дан дру гог“ или „Од ра сли у 
мо јој ку ћи ви чу је дан на дру гог“, на ко је де те да је од го во ре на ска ли од „ни кад“ 
до „мно го пу та“. Дру ги ин стру мент је Vi o len ce Ex po su re Sca le for Chil dren (Fox & 
Le a vitt, 1996), и њи ме се про це њу је из ло же ност де те та на си љу у ку ћи и из ван ње, 
као и вик ти ми за ци ја де те та. По сто ји тек сту ал на вер зи ја ин стру мен та за ин тер вју 
са ро ди те љи ма и вер зи ја ура ђе на у ви ду стри па за ис пи ти ва ње де те та о ис ку ству 
са раз ли чи тим ти по ви ма на си ља (Edle son и сар., 2007).

За кљу чак

На си ље у по ро ди ци, као озби љан со ци јал ни про блем чи је раз ме ре и по-
сле ди це ни су у до вољ ној ме ри са гле да не, за слу жу је по ве ћа ну па жњу дру штве-
них ин сти ту ци ја, ис тра жи ва ча, струч не и ши ре јав но сти. Ис тра жи ва ња по ка зу ју 
да из ло же ност де те та на си љу у по ро ди ци мо же има ти за по сле ди це по те шко ће 
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у раз во ју, про ме не у по на ша њу де те та, по ја ча ну агре сив ност пре ма вр шња ци-
ма, де струк тив ност, не по слу шност, анк си о зност, де пре сив ност, по вла че ње, ког-
ни тив не про бле ме, фи зи о ло шке смет ње, про бле ме са со ци ја ли за ци јом. Ра на де-
тек ци ја про бле ма са на си љем у по ро ди ци мо же омо гу ћи ти да се бла го вре ме но 
пре ду зму ме ре као би се из бе гла ду го трај ни ја из ло же ност де те та на си љу и мно го 
те же по сле ди це по ње го во здра вље и раз вој.

У но ви је вре ме по сто ји по ве ћа но ин те ре со ва ње за про це ну из ло же но сти де-
це на си љу у по ро ди ци, али је ре ла тив но ма ло ин стру ме на та ко ји на све о бу хва тан 
на чин мо гу да иден ти фи ку ју фак то ре ко ји су по ве за ни са на си љем. Вас пи та чи у 
вр ти ћи ма и дру ги струч ња ци ко ји ра де са де цом би на осно ву про ме на у по на ша-
њу де це мо гли да де тек ту ју симп то ме ко ји мо гу ука за ти на про бле ме са на си љем 
у по ро ди ци, под ста ћи ро ди те ље (мај ке) да пре ки ну ћу та ње и по са ве то ва ти их да 
по тра же струч ну по моћ и по др шку у ин те ре су де те та. У овом сми слу би би ло ко-
ри сно ор га ни зо ва ти еду ка ци је у ци љу обу ке вас пи та ча за ова кве ак тив но сти.

Ве о ма је ва жно да про блем де це ко ја су жр тве на си ља у по ро ди ци по ста не 
дру штве но при ме ћен ка ко би се раз ли чи тим ак ци ја ма иза шло у су срет по тре ба ма 
де це. Та кве ак ци је мо гу об у хва ти ти: раз ви ја ње слу жби за по др шку жр тва ма на си-
ља у по ро ди ци, укљу чи ва ње не вла ди ног и при вред ног сек то ра, во ђе ње кам па ња за 
ин фор ми са ње јав но сти и по ди за ње све сти о штет ним ефек ти ма на си ља по де цу, 
из град ња си гур них ку ћа, при ку пља ње нов ча них сред ста ва и сл.  Све док по сто ји 
свест да је на си ље у по ро ди ци „при ват на ствар у ко ју се не тре ба ме ша ти“ и док 
су до га ђа ји уну тар че ти ри зи да оба ви је ни ве лом ћу та ња, на си ље ће се по на вља ти.
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EFFECTS OF FAMILY VIOLENCE ON prESChOOL ChILdrEN

Abstract

Children exposure to family violence has attracted the increased attention of 
practitioners and researchers. Family violence is harmful for everybody, especially 
children exposed to it. It is considered that exposure to violence in one’s family is 
connected to a variety of problems a child might have: increased aggressiveness, 
emotional and cognitive problems, social maladjustment. Therefore it is necessary to 



Мр Даница Васиљевић-Продановић: ЕФЕкТИ НАСИљА У ПОРОДИЦИ НА ПОНАШАЊЕ ДЕЦЕ...

499

identify the cases of children exposed to family violence and timely intervene. The 
factors related to children exposure to family violence cannot be reliably identified 
according to the existing assessment methods. Kindergartens teachers who work with 
a child should be able to detect the symptoms implying possible problems with family 
violence and give child’s mother an advice to ask for professional help and support. 
The paper shows the results of some studies pointing to negative effects on children 
who are exposed to family violence. The aim of the paper is also to draw the attention 
of researchers, policy makers, professionals and broader public to dedicate themselves 
to issues of greatest importance for the development and future of these children. 

Key words:  family violence, exposure to violence, children at preschool age, 
behaviour problems.
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ЭФФЕкТы НАСИЛИя В СЕМьЕ В ПОВЕДЕНИИ  
ДЕТЕЙ ДОШкОЛьНОГО ВОЗРАСТА

Резюме

Влияние насилия в семье на детей всё больше привлекает внимание пра-
ктиков и исследователей. Насилие в семье причиняет вред всем а в особенности 
детям, которые подвергнуты насилию. Преобладает мнение что насилие в семье 
взаимосвязано с разными проблемами у ребёнка: повышенная агрессивность, 
эмоциональные и когнитивные проблемы, социальная неприспособленность.
Поэтому очень важно идентифицировать таких детей, которые подвергнуты на-
силию в семье и вовремя реагировать. Существующими методами оценки нель-
зя достоверно идентифицировать факторы, которые вызваны насилием в семье. 
Воспитатели работающие с ребёнком должны быть в состоянии узнать сим-
птомы указывающие на возможные проблемы с насилием в семье и дать совет 
матери обратиться за профессиональной помощью и поддержкой. В настоящей 
работе представлены результаты некоторых исследований которые указывают на 
отрицательные эффекты насилия для детей. Целью настоящей работы является, 
также, увеличить интерес исследователей, создателей политики, специалистов и 
широкой общественности к этим вопросам, являющимся важнейшими в разви-
тии и будущем таких детей.

Опорные слова: насилие в семье, дети подвергнутые насилию, дети до-
школьного возраста, проблемы в поведении


