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Циљ овог ра да је ис пи ти ва ње ни воа при хва та ња агре сив них фор ми по на-
ша ња као аде кват ног об ли ка со ци јал не ин тер ак ци је и про це на ни воа узи ма-
ња у об зир по сле ди ца агре сив ног по на ша ња код уче ни ка са ла ком ин те лек ту-
ал ном оме те но шћу. 

Ис тра жи ва њем је об у хва ће но 126 ис пи та ни ка по де ље них у екс пе ри мен-
тал ну гру пу ко ју је чи ни ло 90 уче ни ка са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но-
шћу (ЛИО) и кон трол ну гру пу са 35 уче ни ка ко ји при па да ју оп штој по пу ла-
ци ји. 

За про це ну нор ма тив них уве ре ња о агре сив ном по на ша њу мо ди фи ко ван 
је део Ска ле нор ма тив них уве ре ња о агре сив но сти (Nor ma ti ve Be li efs abo ut Ag-
gres sion Sca le, Hu e smann R. L., Gu er ra G. N., 1997), док је за про це ну ни воа узи-
ма ња у об зир по сле ди ца соп стве ног по на ша ња упо тре бље на Ска ла узи ма ња 
у об зир по сле ди ца агре сив ног по на ша ња (Con cern for the con se qu en ces, Mus her-
Eizen man et al., 2004).

Уче ни ци са ЛИО ге не рал но ви ше бри ну о по сле ди ца ма соп тве ног по на ша-
ња од уче ни ка оп ште по пу ла ци је и има ју ви ши ни во при хва та ња агре сив ног 
ре а го ва ња као аде кват ног об ли ка по на ша ња. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: агре сив ност, мо дел со ци јал ног про це си ра ња, нор ма-
тив на уве ре ња, ин те лек ту ал на оме те ност

УВОД

Со ци јал не ве шти не, као сет спо соб но сти и зна ња, ко ји при па да 
пре дик то ри ма успе шне пер со нал на адап та ци је на зах те ве со цио-кул-
тур ног окру же ња, мо гу се озна чи ти и као ма ни фе ста ци је у по на ша њу у 
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ко ји ма се огле да ни во по стиг ну те не за ви сно сти и ква ли те та жи во та ин-
ди ви дуе. Де фи цит у овој обла сти углав ном се до во ди у ве зу са оп штим 
раз во јем лич но сти, жи вот ним ис ку ством, со ци јал ним фит бе ком и евен-
ту ал ним при су ством раз ли чи тих ти по ва по ре ме ћа ја у по на ша њу, као 
што је агре сив ност у со ци јал ним кон так ти ма (Dun can i sar., 1999).  

Реч агре си ја или агре сив ност по ти че од ла тин ског аг гре ди ор што 
зна чи за ко ра чи ти, бли же при ћи, на ср ну ти, из не на да на па сти. Агре сив-
ност пред ста вља мо ти ва ци о ну ка те го ри ју, док је на си ље чин по на ша-
ња, од но сно фор ма ре а ли за ци је те мо ти ва ци о не ка те го ри је (Гу до вић 
1996).

Би о ло шке, пси хо ло шке и со ци јал не екс пла на тор не си сте ме фе но-
ме на агре сив но сти у људ ском по на ша њу на сто је да по ну де: ан тро по-
ло ги ја, пси хо ло ги ја, со ци о ло ги ја, ко му ни ко ло ги ја, би о ло ги ја и дру ге 
дру штве не и при род не на уч не ди сци пли не. Сва ка од овх на уч них ди-
сци пли на има свој ни во ана ли зе фе но ме на агре сив но сти, у за ви сно сти 
од струк ту ре соп стве них те о риј ских окви ра. Спе ци јал на еду ка ци ја и ре-
ха би ли та ци ја, као на у ка из ра зи тог тран сди сци пли нар ног ка рак те ра, 
ко ја пред ме том про у ча ва ња об у хва та „би оп си хо со ци јал не фак те ко ји 
де тер ми ни шу и дис кри ми ни шу” (Stošljević, 1998) осо бе са хен ди ке пом, 
агре сив ност по сма тра у кон тек сту про це са еду ка ци је и ре ха би ли та ци је 
ове по пу ла ци је.

Агресивно по на ша ње мо же да се про ту ма чи и као по сле ди ца де-
фи ци та со ци јал них ве шти на или ма ла дап тив ног на чи на ре ша ва ња со-
ци јал них про бле ма. Ни во агре сив ног по на ша ња де те та мо же се пред-
ви де ти на осно ву стра те ги ја ко је оно упо тре бља ва при ре ша ва њу со-
ци јал них кон фли ка та. Агре сив но по на ша ње у де тињ ству се ве зу је за 
не мо гућ ност де те та да упо тре би ал тер на тив не об ли ке по на ша ња, по-
себ но у си ту а ци ја ма у ко ји ма је агре сив ни од го вор ис про во ци ран од 
стра не окру же ња. Чак и ако по сто ји мо гућ ност да осно ву агре сив ног 
по на ша ња у де тињ ству не чи не агре сив не стра те ги је, ко је се ко ри сте 
као до ми нан тан на чин ре ша ва ња со ци јал них кон фли ка та, де те скло-
но агре сив ном по на ша њу ће ова кве стра те ги је по сте пе но усво ји ти као 
нај е фи ка сни ји на чин ре ша ва ња кон фли ка та. Сход но то ме, у пе ри о ду 
адо ле сцен ци је,  ње гов на чин про це си ра ња ин фор ма ци ја и мо рал ног 
про су ђи ва ња, зна чај но ће се раз ли ко ва ти од вр шња ка ко ји у де тињ ству 
ни је био пре ва лент но агре си ван, већ је ко ри стио ал тер на тив не об ли ке 
по на ша ња, као до ми нан тан на чин оства ри ва ња соп стве них ци ље ва у 
со ци јал ним ин тер ак ци ја ма (Kel ti kan gas-Jar vi nen, 2001).

Код агре сив не де це ког ни тив но про це си ра ње со ци јал них ин фор ма-
ци ја је спе ци фич но. Ова де ца ин тер пре ти ра ју ин фор ма ци је из со ци-
јал ног окру же ња као не при ја тељ ске и углав ном се опре де љу ју за тип 
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ре а го ва ња ко ји је не при ја тељ ски и пра ћен љут њом. Сма тра се да они 
че шће, кроз ма шту, опро ба ва ју раз ли чи те агре сив не сце на ри је, та ко да 
на тај на чин при ступ та квом об ли ку ре а го ва ња у ствар ном кон флик ту 
по ста је олак шан. Де ца скло ни ја агре сив ном ре а го ва њу раз ма тра ју са мо 
крат ко роч не, не узи ма ју ћи у об зир ду го роч ни је по сле ди це соп стве ног 
по на ша ња. Она оче ку ју по зи ти ван ис ход на кон што ис по ље агре сив но 
по на ша ње, јер та кав об лик ре ша ва ња кон фли ка та сма тра ју успе шним 
(McCarthy, 2005).

На осно ву мо де ла Кри ка и До жа (Crick and Dod ge, 1994), Ха сман 
(Hu e smann 1988) и Ма шер-Ај зен ман (Mus her-Eizen man et al., 2004), 
пред ста вља ју  екс пла на тор ни мо дел ко јим се агре сив ни од го вор по је-
дин ца об ја шња ва кроз че ти ри фа зе.

1. У пр вој фа зи осо ба на сто ји да про це ни при ро ду под сти ца ја из 
со ци јал ног оку же ња. Осо ба скло на агре сив ном по на ша њу, услед 
ути ца ја би о ло шких пре ди спо зи ци ја, прет ход ног ис ку ства и из-
ло же но сти агре сив ним мо де ли ма по на ша ња, на ме ре окру же ња 
пре вас ход но ту ма чи као не при ја тељ ске.

2. У дру гој фа зи до ла зи до ак ти ва ци је ин тер на ли зо ва них об ли ка 
ре а го ва ња (скрип та) ко ји од го ва ра ју ту ма че њу не при ја тељ ских 
на ме ра окру же ња.

3. У тре ћој фа зи вр ши се про це на при хва тљи во сти пла ни ра не ак-
ци је са ста но ви шта нор ма тив них уве ре ња о агре сив ном по на ша-
њу, од но сно да ли ће се том ак ци јом оства ри ти же ље ни циљ и 
да ли ће од ре ђе на осо ба би ти спо соб на да ре а ли зу је пла ни ра ну 
ак ци ју (кон цепт са мо е фи ка сно сти) (Bo xer et al., 2002 pre ma Mus-
her-Eizen man et al., 2004).

4. Че твр та фа за под ра зу ме ва про це ну од го во ра со ци јал ног окру же-
ња на из ве де ну ак ци ју, од но сно узи ма ње у об зир по сле ди ца агре-
сив ног по на ша ња.  

Гру па ауто ра сма тра да за об ја ше ње ње агре сив ног по на ша ња осо ба 
са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу (у да љем тек сту-ЛИО) мо де лом 
со ци јал ног про це си ра ња, ни је нео п ход но укљу чи ти про це се про це не, 
са мо е фи ка сно сти и из бо ра агре сив ног од го во ра. Ови ауто ри на во де да 
код осо ба са ЛИО ге не ри са ње агре сив ног од го во ра ди рект но ути че на 
агре сив но по на ша ње без по сре до ва ња на ве де них про це са (Van Ni e u wen-
hu ij zen et al., 2006), као и да су два нај ва жни ја фак то ра ве за на за де те са 
ЛИО, на осно ву ко јих се  мо же об ја сни ти ње го во агре сив но по на ша ње: 
не до ста так кон тро ле им пул са и ге не ри са ње агре сив ног од го во ра, услед 
си ро ма шног ре пер то а ра по на ша ња, од но сно те шко ћа у спон та ној упо-



Бојан Дучић, Светлана Каљача284

тре би ал тер на тив ног, со ци јал но при хва тљи вог об ли ка по на ша ња (Van 
Ni e u wen hu ij zen et al., 2009). 

Ха сман и Ге ра (Hu e smann, Gu er ra 1997) по ајм нор ма тив них уве ре-
ња  де фи ни шу као соп стве но ту ма че ње, ра зу ма ва ње, од но сно уве ре ње о 
при хва тљи во сти или не при хва тљи во сти од ре ђе ног об ли ка по на ша ња. 
Ар чер (Ar cher, 2004) де ли ова уве ре ња на ин стру мен тал на и екс пре сив-
на. Ин стру мен тал на уве ре ња о агре сив но сти де фи ни ше као уве ре ње 
осо бе о нео п ход но сти при ме не агре сив ног по на ша ња, као и о ефи ка-
сно сти ова квог об ли ка по на ша ња, док екс пре сив на уве ре ња о агре сив-
но сти, де фи ни ше као став да је агре сив но по на ша ње про дукт гу бит ка 
кон тро ле и да пред ста вља ис пад у по на ша њу, што осо би ко ја ис по ља ва 
агре си ју тре ба да по слу жи као оправ да ње за та кав тип ре ак ци је.  Ка да 
је реч о нај мла ђој по пу ла ци ји, оп шти ста во ви дру штва о при хва тљи-
во сти агре сив ног по на ша ња ути чу на уве ре ња, а та ко и на уче ста лост 
агре сив ног по на ша ња уче ни ка. Ни во агре сив ног по на ша ња је нај ни жи 
у раз ре ди ма у ко јим и учи тељ и уче ни ци ак тив но осу ђу ју по ја ву агре-
сив ног по на ша ња.  

Нор ма тив на уве ре ња об у хва та ју и уве ре ња о аде кват ном ни воу агре-
сив но сти у од го во ру на про во ка тив но по на ша ње, ко ја Хен ри на зи ва 
уве ре њи ма о оправ да но сти освет нич ког по на ша ња (He nry, et al., 2000). 
Агре сив но по на ша ње, ко је ис по љи осо ба ко ја се бе сма тра жр твом нео-
прав да ног и по вре ђу ју ћег ак та, на зи ва се освет нич ким по на ша њем. 
Ово по на ша ње је ди рект но или ин ди рект но усме ре но ка по чи ни о цу 
де ла, за ко је жр тва сма тра да ни је у скла ду са со ци јал ним нор ма ма дру-
штва ко ме при пра да и у функ ци ји је за стра ши ва ња по чи ни о ца. Оно се 
раз ли ку је од хо стил не агре сив но сти, јер је ње гов циљ са мо од вра ћа ње 
по чи ни о ца од да љег де ло ва ња, ко је ни је у скла ду са при хва ће ним нор-
ма ма по на ша ња, док хо стил на агре си ја има за циљ на но ше ње што ве ће 
ште те по чи ни о цу, без об зи ра на по сле ди це по дру штво и по осо бу ко ја 
ис по ља ва освет нич ко по на ша ње  (Schmid, 2005). 

Узи ма ње у об зир по сле ди ца соп стве ног агре сив ног по на ша ња, од-
сли ка ва ни во зна чај но сти ко ји де те при да је по тен ци јал ном од го во ру 
окру же ња на ње го во агре сив но по на ша ње, у ви ду кри ти ке или ка зне од 
стра не ро ди те ља или шко ле (Hu e smann, 1998. пре ма McCarthy, 2005). 

Ли ста про во ка тив них об ли ка по на ша ња је ве о ма ду га и са чи ње на је 
од со фи сти ци ра них об ли ка ко ји укљу чу ју ра зно род не ма ни фе ста ци је: 
од  ди рект не, вер бал не и ре ла ци о не агре си је (ома ло ва жа ва ње, псо ва ње, 
ого ва ра ње, иг но ри са ње, оме те ње осо бе да оства ри же ље ни циљ) до отво-
ре не фи зич ке про во ка ци је, у ко ју спа да ју по на ша ња по пут гу ра ња, ша-
ма ра ња, шу ти ра ња и сл.. Основ ну од ред ни цу про во ка тив ног по на ша ња 
чи ни на чин на ко ји осо ба, ка ко јој је про во ка ци ја усме ре на, ин тер пре ти-
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ра по на ша ње про во ка то ра. Ви сок сте пен ин ди ви ду ал них и кул ту ро ло-
шких раз ли ка ути че на то да од ре ђе но по на ша ње јед на осо ба ту ма чи 
као про во ка тив но, а дру га као не у трал но или чак и при ја тељ ско.    

ЦИЉ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Циљ овог ра да је ис пи ти ва ње ни воа при хва та ња агре сив них фор ми 
по на ша ња као аде кват ног об ли ка со ци јал не ин тер ак ци је и про це на ни-
воа узи ма ња у об зир по сле ди ца агре сив ног по на ша ња код уче ни ка са 
ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу. 

МЕ ТОД

Узо рак

Узор ком је об у хва ће но 126 ис пи та ни ка, по де ље них у екс пе ри мен-
тал ну гру пу, ко ју је чи ни ло 90 уче ни ка са ЛИО и кон трол ну гру пу, ко ја 
је об у хва ти ла 35 уче ни ка ти пич не по пу ла ци је, за ко је смо до би ли са гла-
сност ро ди те ља за уче шће у овом ис тра жи ва њу. Ис тра жи ва ње је ре а-
ли зо ва но у пе ри о ду од сеп тем бра до апри ла шк. 2010/2011 го ди не, на 
те ри то ри ји Бе о гра да. Екс пе ри мен тал на гру па фор ми ра на је од уче ни-
ка три основ не шко ле за уче ни ке са ин те лек ту ал ном оме те но шћу, док 
смо кон трол ном гру пом об у хва ти ли ђа ке јед не ре дов не основ не шко ле. 
Узор ком су об у хва ће ни уче ни ци од 4 до 8 раз ре да. 

 
Та бе ла 1 – Ди стри бу ци ја узор ка пре ма уз ра сту

AS SD Min. Max.

Екс пе ри мен тал на гру па 14,06 2,111 10 18
Кон трол на гру па 11,50 1,000 10 13

Укуп но 13,59 2,190 10 18

Та бе ла 2 – Ди стри бу ци ја узор ка пре ма по лу

Пол ис пи та ни ка му шки жен ски укуп но
Екс пе ри мен тал на гру па 55 61 % 35 39 % 90

Кон трол на гру па 14 40  % 21 60% 35
Укуп но 69 55,2 % 56 44,8 125
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Ин стру мен ти и про це ду ра ис пи ти ва ња 

За про це ну нор ма тив них уве ре ња о агре сив ном по на ша њу упо тре-
бље на је мо ди фи ко ва на суб ска ла Уве ре ња о освет нич кој агре сив но сти 
(у да љем тек сту - УОА) (The Re ta li a tory Be li efs Sub sca le) као део Ска ле 
нор ма тив них уве ре ња о агре сив но сти (Nor ma ti ve Be li efs abo ut Ag gres-
sion Sca le, Hu e smann R. L., Gu er ra G. N., 1997). На осно ву осам ори ги-
нал них ви ње та, ко ји ма се опи су ју со ци јал ни кон флик ти (у пр ве че ти ри 
су укљу че не вер бал на и фи зич ка агре сив ност, а у дру ге че ти ри са мо 
фи зич ка) осми шље но је 12 ви ње та, та ко што је у вер зи ји при ла го ђе ној 
по пу ла ци ји ис пи та ни ка са ЛИО сва ка по је ди нач на ори ги нал на ви ње та 
тран сфор ми са на у две - раз два ја њем вер бал не агре сив но сти од фи зич-
ке. На тај на чин смо од пр ве че ти ри ори ги нал не ви ње те до би ли осам. 

На чин да ва ња од го во ра на ори ги нал ној ска ли та ко ђе је при ла го ђен 
осо ба ма са ЛИО. У ори ги нал ној вер зи ји од ис пи та ни ка се тра жи да ди-
рект но. на кон што се упо знао са про блем си ту а ци јом, иза бе ре је дан од 
од го во ра на че тво ро сте пе ној ска ли (пот пу но се сла жем, сла жем се, не 
сла жем се и пот пу но се не сла жем). Ка ко би смо што бо ље при ла го ди-
ли ска лу ис пи та ни ци ма са ЛИО, на чин да ва ња од го во ра на про блем си-
ту а ци ју је зна чај но из ме њен. На кон што се ис пи та ник упо зна са са др жа-
јем ви ње те, по ста вља ју се три под пи та ња, ко ји ма се ни во при хва та ња 
ис по ље ног агре сив ног по на ша ња гра ди ра на осно ву ни воа уче ста ло сти 
ње го вог ис по ља ва ња. На сва ко од ових под пи та ња ис пи та ник од го ва ра 
са ДА (то је уре ду) или са НЕ (то ни је уре ду). На осно ву ана ли зе од го во-
ра на сва три под пи та ња, до би ја се уку пан скор тј. од го вор ис пи та ни ка 
на за да ту кон фликт ну си ту а ци ју ко ји се по том рас по ре ђу је на че тво ро-
сте пе ној ска ли. На овај на чин обез бе ђе на је и мо гућ ност де тек то ва ња и 
од ба ци ва ња на су мич них од го во ра.   

Део ори ги нал не ска ле ко ји се од но си на оп шта уве ре ња ни је упо-
тре бљен због ни воа зах те ва ко ји под ра зу ме ва схва та ње ап стракт них ка-
те го ри ја и те шко ћа ге не ра ли за ци је ко ји су при сут ни код ис пи та ни ка 
са ЛИО. 

За про це ну ни воа узи ма ња у об зир по сле ди ца соп стве ног по на ша-
ња упо тре бље на је Мак Кар ти (McCarthy, 2005) мо ди фи ка ци ја Ска ле 
узи ма ња у об зир по сле ди ца агре сив ног по на ша ња (у да љем тек сту - 
УОПАП) (Con cern for the con se qu en ces, Mus her-Eizen man et al., 2004). 
Ова ска ла се са сто ји од шест ви ње та. Са др жај сва ке ви ње те пред ста вља 
опис јед не кон фликт не си ту а ци је. Од ис пи та ни ка се тра жи да од го во-
ри шта би учи нио у опи са ној кон фликт ној си ту а ци ји, са освр том на 
по тен ци јал не по сле ди це иза бра ног по на ша ња. На осно ву од го во ра, на 
са др жај пр ве че ти ри ви ње те, ис пи ту је се узи ма ње у об зир по сле ди ца 
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агре сив ног по на ша ња. Ис пи та ник из бо ром агре сив ног од го во ра на про-
во ка ци ју, ри зи ку је да тр пи по сле ди це од стра не фо мал них ауто ри те та, 
од но сно да бу де ка жњен у шко ли, да бу де из ло жен грд њи ро ди те ља, да 
из гу би по ве ре ње на став ни ка, да из гу би по ве ре ње ро ди те ља и да бу де 
ка жњен од стра не ро ди те ља. 

На осно ву од го во ра на са др жај по след ње две ви ње те, про це њу је се 
ис пи та ни ко во  узи ма ње у об зир не га тив них по сле ди ца од су ства агре-
сив не ре ак ци је. Из о ста нак агре сив ног од го во ра из ла же ис пи та ни ка 
евен ту ал ним не га тив ним по сле ди ца ма ко је тр пи од стра не не фор мал-
них ауто ри те та, по пут ин тен зи ви ра ња вер бал не и фи зич ке агре си је 
усме ре не ка ис пи та ни ку од стра не гру пе вр шња ка. 

Ис пи та ник има мо гућ ност гра ди ра ња од го во ра  о за бри ну то сти 
због по тен ци јал них по сле ди ца на че ти ри ни воа: од, не бри нем се уоп-
ште, до, то ме мно го бри не.

РЕ ЗУЛ ТА ТИ

Та бе ла 3 – УОПАП Де скрип тив не ме ре за по де ље не ско ро ве 

N AS SD Min. Max.

УОПАП-укупaн скор  
по сле ди це ве за не за 

ро ди те ље и на став ни ке

Екс пе ри мен тал на 
(МО) 90 1,94 1,041 0 3

Кон трол на (уце ни ци 
ти пич ног раз во ја) 35 1,94 ,721 1 3

Уку пан скор 125 1,94 ,959 0 3

УОПАП- укупaн скор 
по сле ди це од су ства 
агре сив не ре ак ци је

Екс пе ри мен тал на 
(МО) 90 1,40 1,045 0 3

Кон трол на (уче ни ци 
ти пич ног раз во ја) 35 ,79 ,656 0 3

Уку пан скор 125 1,23 ,989 0 3

Укуп ни скор узи ма ња у 
об зир по сле ди ца  

агре сив ног по на ша ња

Екс пе ри мен тал на 
(МО) 90 1,67 ,699 ,17 3,00

Кон трол на (уче ни ци 
ти пич ног раз во ја) 35 1,39 ,421 ,50 2,33

Уку пан скор 125 1,59 ,645 ,17 3,00
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Та бе ла 4 – УОПАП Ре зул та ти Т те ста за не за ви сне узор ке 

Ле ве нов тест 
јед на ко сти 
ва ри јан си1

т-тест  
јед на ко сти АС

F p. t df p.

УОПАП- уку пан скор 
по сле ди це ве за не за ро-

ди те ље и на став ни ке

јед на ке ва ри јан се 11,115 ,001 -,030 123 ,976

не јед на ке ва ри јан се   -,035 89,117 ,972

УОПАП- уку пан скор 
по сле ди це од су ства 
агре сив не ре ак ци је

јед на ке ва ри јан се 11,657 ,001 3,235 123 ,002

не јед на ке ва ри јан се   3,930 97,748 ,000

Укуп ни скор узи ма ња 
у об зир по сле ди ца 

агре сив ног по на ша ња

јед на ке ва ри јан се 11,002 ,001 2,228 123 ,028

не јед на ке ва ри јан се   2,747 101,284 ,007

Зна чај не раз ли ке из ме ђу екс пе ри мен тал не и кон трол не гру пе ре ги-
стро ва не су на укуп ном ско ру узи ма ња у об зир по сле ди ца агре сив ног 
по на ша ња (t=2,747; p= ,007). Уче ни ци са ЛИО ге не рал но ви ше бри ну о 
по сле ди ца ма соп стве ног по на ша ња од уче ни ка оп ште по пу ла ци је. 

Уоче но је по сто ја ње тен ден ци је раз ли чи то сти из ме ђу уче ни ка са 
ЛИО и уче ни ка ти пич ног раз во ја у до ме ну раз ма тра ња не га тив них по-
сле ди ца агре сив ног од го во ра, али и у до ме ну узи ма ња у об зир по сле ди-
ца од су ства агре сив не ра ек ци је (t=3,930; p= ,000). 

Та бе ла 5 – УОПАП Де скриpтив не ме ре испи та ни ка 
раз ли чи тог по ла у узор ку у це ли ни

N AS SD Min. Max.
УОПАП- уку пан скор по-
сле ди це ве за не ро ди те ље 

и на став ни ке

Му шки 55 1,93 1,053 0 3
Жен ски 35 1,94 1,037 0 3

Уку пан скор 90 1,94 1,041 0 3
УОПАП- уку пан скор  по-
сле ди це од су ства агре сив-

не ре ак ци је

Му шки 55 1,58 1,031 0 3
Жен ски 35 1,11 1,015 0 3

Уку пан скор 90 1,40 1,045 0 3
Укуп ни скор узи ма ња у об-
зир по сле ди ца агре сив ног 

pо на ша ња

Му шки 55 1,74 ,687 ,17 3,00
Жен ски 35 1,56 ,713 ,17 2,83

Уку пан скор 90 1,67 ,699 ,17 3,00
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Та бе ла 6 – УОПАП Ре зул та ти ана ли зе ва ри јан се  
у про ве ри пол них раз ли ка на узор ку у це ли ни

df F Sig.
УОПАП -уку пан скор по-
сле ди це ве за не за ро ди те-

ље и на став ни ке

Из ме ђу гру па 1 ,002 ,967
Уну тар гру па 88   

Укуп но 89   
УОПАП уку пан скор по-

сле ди це од су ства агре сив-
не ре ак ци је

Из ме ђу гру па 1 4,452 ,038
Уну тар гру па 88   

Укуп но 89   
Укуп ни скор узи ма ња у об-
зир по сле ди ца агре сив ног 

по на ша ња

Из ме ђу гру па 1 1,482 ,227
Уну тар гру па 88   

Укуп но 89   

Утвр ђе но је по сто ја ње зна чај них пол них раз ли ка у ско ро ви ма на 
суб ска ли узи ма ња у об зир по сле ди ца од су ства агре сив не ре ак ци је. Раз-
ли ке ука зу ју да уче ни ци ви ше узи ма ју у об зир по сле ди це од су ства агре-
сив не ре ак ци је од уче ни ца.

Та бе ла 7 – УОПАП Де скрип тив не ме ре ис пи та ни ка  
раз ли чи тог по ла у екс пе ри мен тал ној гру пи

N AS SD Min. Max.

УОПАП-уку пан скор по сле ди це  
ве за не за ро ди те ље и на став ни ке

Му шки 14 1,79 ,802 1 3
Жен ски 20 2,08 ,657 1 3
Уку пан 

скор 34 1,96 ,724 1 3

УОПАП- уку пан скор по сле ди це  
од су ства агре сив не ре ак ци је

Му шки 14 ,57 ,584 0 2
Жен ски 20 ,98 ,658 0 3
Уку пан 

скор 34 ,81 ,652 0 3

Укуп ни скор узи ма ња у об зир  
по сле ди ца агре сив ног по на ша ња

Му шки 14 1,24 ,356 ,50 1,67
Жен ски 20 1,53 ,422 ,83 2,33
Уку пан 

скор 34 1,41 ,417 ,50 2,33
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Та бе ла 8 – УОПАП Ре зул та ти ана ли зе ва ри јан се у про ве ри  
пол них раз ли ка у екс пе ри мен тал ној гру пи

df F Sig.

УОПАП- уку пан скор по сле ди це  
ве за не за ро ди те ље и на став ни ке

Из ме ђу гру па 1 1,410 ,244
Уну тар гру па 32   

Укуп но 33   

УОПАП- уку пан скор по сле ди це  
од су ства агре сив не ре ак ци је

Из ме ђу гру па 1 3,389 ,075
Уну тар гру па 32   

Укуп но 33   

Укуп ни скор узи ма ња у об зир  
по сле ди ца агре сив ног по на ша ња

Из ме ђу гру па 1 4,410 ,044
Уну тар гру па 32   

Укуп но 33   

По сто је зна чај не пол не раз ли ке у узор ку уче ни ка са ЛИО, та ко да 
ис пи та ни ци жен ског по ла оства ру ју ви ше ско ро ве на ска ли узи ма ња 
у об зир по сле ди ца агре сив ног по на ша ња. Дру гим ре чи ма, уче ни це, у 
овом под у зор ку, ви ше узи ма ју у об зир по сле ди це агре сив ног по на ша-
ња од сво јих вр шња ка му шког по ла.

У кон трол ној гру пи ни су при сут не зна чај не раз ли ке на суб ска ли 
Уве ре ња о освет нич кој агре сив но сти и ска ли Узи ма ње у об зир по сле ди-
ца соп стве ног по на ша ња у од но су на пол ис пи та ни ка.
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Та бе ла 9 – УОПСП и УОА Ко ре ла ци је у узор ку у це ли ни,  
екс пе ри мен тал ној и кон трол ној гру пи

Уз раст ис пи та ни ка у го ди на ма

Узо рак  
у це ли ни

Екс пе ри мен т. 
 гру па

Контролна 
група

УОА- уку пан скор за став ке 
вер бал не агре си је

r ,013 ,270* -,115

Sig. ,912 ,050 ,628

N 73 53 20

УОА- уку пан скор за став ке 
фи зич ке агре си је

r ,124 -,101 ,246

Sig. ,290 ,458 ,309

N 75 56 19

Укуп ни скор уве ре ња  
о освет нич кој агре сив но сти

r -,100 -,042 -,188

Sig. ,299 ,694 ,441

N 109 90 19

УОПАП- уку пан скор  
по сле ди це ве за не за  

ро ди те ље и на став ни ке

r ,052 ,130 -,263

Sig. ,590 ,221 ,276

N 109 90 19

УОПАП- уку пан скор  
по сле ди це од су ства  
агре сив не ре ак ци је

r -,054 ,024 -,270

Sig. ,576 ,819 ,264

N 109 90 19

Укуп ни скор узи ма ња  
у об зир по сле ди ца 

 агре сив ног по на ша ња

r -,027 ,007 ,041

Sig. ,784 ,950 ,867

N 109 90 19

Ис пи ти ва њем по ве за но сти уз ра ста са уве ре њи ма о освет нич ком 
по на ша њу и узи ма њу у об зир по сле ди ца агре сив ног по на ша ња, по ка-
за ло се да у екс пе ри мен тал ној гру пи по сто ји зна чај на по ве за ност ско ра 
вер бал не агре си је из суб ска ле уве ре ња о освет нич кој агре сив но сти са 
уз ра стом ис пи та ни ка. Пре ма ре зул та ти ма ко ји се од но се на уче ни ке са 
ЛИО, што је ве ћи уз раст ис пи та ни ка, то је скло ност ка вер бал ној агре-
си ји ве ћа, и обр ну то.
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Та бе ла 10 – УОПАП Де скрип тив не ме ре за оба под у зор ка ис пи та ни ка

Гру па N AS SD Min. Max.

Укуп ни скор узи ма ња 
у об зир по сле ди ца 

агре сив ног по на ша ња

Екс пе ри мен тал на 
(МО) 90 1,6741 ,69908 ,17 3,00

Кон трол на  
(уче ни ци ти пич ног 

раз во ја)
35 1,3924 ,42180 ,50 2,33

Укуп ни скор уве ре ња 
о освет нич кој  
агре сив но сти

Екс пе ри мен тал на 
(МО) 90 ,8383 ,69273 ,00 3,00

Та бе ла 11 – УОПАП и Ре зул та ти т те ста за не за ви сне узор ке

Ле ве нов тест 
јед на ко сти ва ри-

јан си2
т-тест јед на ко сти АС

F Sig. т df Sig.

Укуп ни скор  
узи ма ња у об зир  

по сле ди ца агре сив-
ног по на ша ња

јед на ке  
ва ри јан се 11,002 ,001 2,228 123 ,028

не јед на ке  
ва ри јан се   2,747 101,284 ,007

Укуп ни скор уве ре ња 
о освет нич кој  
агре сив но сти 

јед на ке  
ва ри јан се 2,564 ,112 -1,067 123 ,288

не јед на ке ва-
ри јан се   -1,141 71,670 ,258

Уче ни ци са ЛИО, у од но су на уче ни ке оп ште по пу ла ци је, оства ра ју 
не што ви ше ско ро ве на суб ска ли Узи ма ња у об зир по сле ди ца агре сив-
ног по на ша ња, док на суб ска ли Уве ре ња о освет нич кој агре сив но сти 
оства ра ју ни же ско ро ве.

ДИ СКУ СИ ЈА

Ко ри сте ћи Ска лу нор ма тив них уве ре ња о агре сив но сти (Hu e smann 
R. L., Gu er ra G. N., 1997) и Ска лу узи ма ња у об зир по сле ди ца агре сив-
ног по на ша ња (McCarтhy, 2005),  Мак Кар ти је утвр ди ла да код уче ни-
ка оп ште по пу ла ци је освет нич ко по на ша ње, ни ска не га тив на са мо про-
це на и ни зак ни во за бри ну то сти за по сле ди це агре сив ног по на ша ња, 
има ју ви ши ни во ко ре ла ци је са ре ак тив ним об ли ци ма агре сив но сти, не-
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го са про ак тив ним об ли ци ма агре сив ног по на ша ња. Пре ма Мак Кар ти 
по сто ји ве ћа ве ро ват но ћа да де ца ко ја су скло ни ја ре ак тив ној агре си ји 
ви ше вред ну ју освет нич ко по на ша ње, ма ње се осе ћа ју кри вим на кон ма-
ни фе сто ва ња освет нич ког по на ша ња и ма ње су уве ре на да ће осе ти ти 
не га тив не кон се квен це због та квог по на ша ња (McCarтhy, 2005). 

У на шем ис тра жи ва њу, по ка за ло се да уче ни ке са ЛИО, у од но су 
на уче ни ке оп ште по пу ла ци је, ви ше бри ну по сле ди це  соп стве ног агре-
сив ног по на ша ња. Уче ни ци ко ји су чи ни ли екс пе ри мен тал ни узо рак 
јед на ко су за бри ну ти ка да су у пи та њу по сле ди це ко је мо гу тр пе ти од 
стра не фор мал них ауто ри те та, по пут на став ни ка или ро ди те ља ко ји ће 
осу ди ти агре сив ну ре ак ци ју ка зном у шко ли, пре ко ром, гу бит ком по ве-
ре ња, или кад су у пи та њу не фор мал ни вр шњач ки ауто ри те ти, ко ји ће 
од су ство агре сив не ре ак ци је, од но сно освет нич ког по на ша ња про ту ма-
чи ти као не спрем ност уче ни ка са ЛИО да се од у пре вик ти ми за ци ји. 

Узи ма ње у об зир по сле ди ца од су ства агре сив не ре ак ци је ис пи та но 
је ај те ми ма „Ако не ура диш не што да би уз вра тио тј. осве тио се де те ту 
ко је те мал тре ти ра и гу ра, дру га де ца мо гу ми сли ти да си сла бић. Да 
ли се бри неш да би та ко не што мо гло да се до го ди?“ и „Ако не ура диш 
не што да би уз вра тио тј. осве тио се де те ту ко је те мал тре ти ра и гу ра, 
мо же се де си ти да те он да мал тре ти ра ју и гу ра ју и дру га де ца. Да ли се 
бри неш да би то мо гло да се до го ди?“. У оба слу ча ја уче ни ци са ЛИО 
су ви ше узи ма ли у об зир по сле ди це соп стве ног по на ша ња, не го што 
су то чи ни ли ис пи та ни ци оп ште по пу ла ци је. Ово се мо же ту ма чи ти и 
по сле ди цом ре ал ног жи вот ног ис ку ства ко је че шће са др жи со ци јал не 
санк ци је ауто ри те та, као од го вор на не при хва тљи ве об ли ке по на ша ња, 
не го што је то слу чај код де це ти пич ног раз во ја. По ред то га, чи ње ни-
ца је да се у шко ла ма за де цу са ЛИО зна чај но ви ше по све ћу је па жња 
вас пит ном ра ду са уче ни ци ма, ко ји је углав ном ори јен ти сан на пре вен-
ци ју по ре ме ћа ја у по на ша њу, док су „ти пич не“ шко ле усме ре не пре 
све га на на став ни про цес.  По треб но је узе ти у об зир и чи ње ни цу да, од-
су ством агре сив ног ре а го ва ња, уче ник са ЛИО мо же се бе до ве сти у по-
тен ци јал ну опа сност да по ста не жр тва бу лин га, што по ка зу је и ве ћи на 
ис тра жи ва ња у овој обла сти. Уче ни ци са оме те но шћу че шће су жр тве 
бу лин га у од но су на уче ни ке оп ште по пу ла ци је. Пре ко 52% уче ни ка са 
не ком вр стом ин ва ли ди те та по ста је жр тва бу лин га у од но су на 13,6 % 
уче ни ка оп ште по пу ла ци је (Sve in sson, 2005).

По ка за ло се да су де ча ци за бри ну ти ји због мо гу ћих по сле ди ца од-
су ства ре ак ци је на не по сред не про во ка ци је вр шња ка. Пре ма ис тра жи-
ва њи ма Крик и сар., де ча ци сма тра ју да је фи зич ка агре си ја је дан од 
нај при хва тљи вих на чи на по на ша ња у оп хо ђе њу са вр шња ци ма (Crick 
eт al., 1996). 
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Де ча ци у екс пе ри мен тал ном узор ку ма ње узи ма ју у об зир по сле-
ди це соп стве ног по на ша ња у од но су на де вој чи це, што је у скла ду са 
ре зул та ти ма ис тра жи ва ња Мак Кар ти, ко ја је утвр ди ла да де ча ци, у од-
но су на де вој чи це, по ка зу ју ви ши ни во ре ак тив не агре си је, про ак тив не 
агре си је, освет нич ког по на ша ња и ни жи ни во за бри ну то сти због по сле-
ди ца агре сив ног по на ша ња (McCarтhy, 2005). 

У на шем ис тра жи ва њу у кон трол ној гру пи ни су утвр ђе не пол не 
раз ли ке у уве ре њи ма о освет нич ком по на ша њу и узи ма њу у об зир по-
сле ди ца соп стве ног по на ша ња. Ова кав на лаз би сва ка ко тре ба ло про-
ве ри ти у не ком од бу ду ћих ис тра жи ва ња, у ко ме би кон трол ну гру пу 
чи ни ло ви ше ис пи та ни ка, не го што је то овог пу та би ло мо гу ће.

Ис пи ти ва њем по ве за но сти уз ра ста са освет нич ким по на ша њем и 
узи ма њем у об зир по сле ди ца агре сив ног по на ша ња, по ка за ло се да у 
екс пе ри мен тал ног гру пи по сто ји зна чај на по ве за ност ско ра вер бал не 
агре си је из суб ска ле Уве ре ња о освет нич кој агре сив но сти са уз ра стом 
ис пи та ни ка. Пре ма ре зул та ти ма ко ји се од но се на уче ни ке са ЛИО, 
што је ве ћи уз раст ис пи та ни ка, то је скло ност вер бал ној агре си ји ве ћа, 
и обр ну то. Утвр ђе но по сто ја ње по зи тив не ко ре ла ци је вер бал не агре-
сив но сти и уз ра ста мо же мо ту ма чи ти со ци јал но ког ни тив ним са зре ва-
њем уче ни ка са ЛИО. Кро кер (Croc ker eт al., 2006) на во ди да су уче ни ци 
са ЛИО скло ни ји вер бал ној агре си ји од уче ни ка са те жим об ли ци ма 
ин те лек ту ал не оме те но сти. На осно ву ис пи ти ва ња 22000 ро ди те ља, 
Трем блеј за кљу чу је да уче ста лост ис по ља ва ња фи зич ке агре си је, услед 
раз во ја вер бал не ко му ни ка ци је и со ци јал за ци је, опа да од тре ће до је-
да на е сте го ди не жи во та. У пред школ ском уз ра сту и у по чет ним раз ре-
ди ма основ не шко ле при сут на је оп шта тен ден ци ја сни жа ва ња ни воа 
фи зич ке агре сив но сти, што је пра ће но упо ред ним по ра стом вер бал не 
агре сив но сти (Тremblay eт al., 1996., пре ма Тremblay 2000). Крик је до-
шао до за кључ ка да за де цу од де вет до два на ест го ди на жи во та, вер бал-
не увре де пред ста вља ју је дан од нај при хва ће ни јих об ли ка по на ша ња у 
ре ша ва њу кон фли ка та са вр шња ци ма истог по ла (Crick eт al., 1996). 

У кон трол ној гру пи ни су при сут не раз ли ке на суб ка ли Уве ре ња о 
освет нич кој агре сив но сти и суб ска ли Узи ма ње у об зир по сле ди ца соп-
стве ног по на ша ња у од но су на пол ис пи та ни ка. Као ауто ри, сма тра мо 
да су ко ре ла ци је у кон трол ној гру пи спор не, по што је огра ни чен ра-
спон уз ра ста де це, па се ва ри ја бла уз ра ста прак тич но ко нач но по на ша 
као кон стан та (од но сно не би би ло ма те ма тич ки оче ки ва но да се до би ју 
зна чај не ко ре ла ци је). 
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NORMATIVE BELIEFS ABOUT AGGRESSIVE BEHAVIOUR  
OF PUPILS WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITY

BOJAN DUČIĆ, SVETLANA KALJAČA
Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade

SUMMARY

The aim of this research is to examine acceptability levels of aggressive 
behavior as adequate way of social interaction and assessment level of  
concern for the consequences of pupils with mild intellectual disability 
(MID). 

The research was done on the sample of 126 subjects, divided into 
experimental group consisted of 90 pupils with mild intellectual disability 
and control group comprised(composed) of 35 pupils who belong to general 
population. 

For the assesment of normative belifes about aggressive behavior a 
part of Normative Beliefs about Aggression Scale was modified (Normative 
Beliefs about Aggression Scale, Huesmann R. L., Guerra G. N., 1997),while 
for the assesment of level of concern for the consequences  of their own 
behaviour Concern for the consequences (Concern for the consequences, 
Musher-Eizenman et al., 2004) was used.

Pupils with mild intellectual disability generally are more concern for 
the consequences of their behavior than non disabled pupils and they have 
higher level of acceptability of aggressive behavior as adequate response 
form.

KEY WORDS: aggressiveness, social processing model, normative 
beliefs, intellectual disability


