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АПСТРАКТ 
 

 Породица је најзначајнија заједница којом током живота припадамо. Са родитељима 

остварујемо први контакт, од њих усвајамо животне вредности, они су примарни објект од 

којег добијамо и којем пружамо наклоност и љубав. За дете породица представља место 

живљења, сигурности и среће. У овом раду желимо да нагласимо важност породице и 

родитељске бриге, љубави и заштите, као природне потребе сваког детета.   

 Трансформација породице у савременом друштвеном контексту утиче и на промене 

структуре породице. Дестигматизација развода доприноси порасту броја породица у којима 

дете живи и одраста са једним родитељем, док сам међуродитељски конфликт не мора нужно 

завршити разводом. Интензиван родитељски конфликт који доводи до промена у социјалним 

односима детета, као и испољавања непожељних обилика понашања.  

 Циљ рада је описивање развода као појма и појаве, препознавање утицаја развода 

родитеља на децу предшколског узраста и последица које има на њихов даљи развој и 

социјалне интеракције. С обзиром на недовољну истраженост узајамног односа ових појава, 

кроз истраживање ћемо испитати везу између висококонфликтног и споразумног развода 

родитеља и промена у понашању деце предшколског узраста, а кроз понашање и социјалне 

интеракције деце у предшколским групама. 

 

Кључне речи: породица, развод родитеља, споразумни развод, конфликтни развод, 

утицај развода на децу 
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ABSTRACT 
 

 A family is the primary and most significant community to which we belong throughout our 

lives. We make the first contact with our parents, we adopt life values from them, they are the primary 

object from which we receive and to which we give love and affection. For a child, the family is a 

place of living, safety and happiness. In this paper, we want to emphasize the importance of family 

and parental care, love and protection, as the natural needs of every child. 

 The transformation of the family in the modern social context also affects the changes in the 

family structure. The destigmatization of divorce contributes to the increase in the number of families 

in which a child lives and grows up with one parent, while the inter-parental conflict itself does not 

necessarily end in divorce. Intense parental conflict that leads to changes in the child&#39;s social 

relationships, as well as the manifestation of undesirable behaviors.  

 The aim of this paper is to describe divorce as a concept and a phenomenon, to recognize the 

impact of parental divorce on children of preschool age and the consequences it has on their further 

development and social interactions. Given the insufficient research of the mutual relationship 

between these phenomena, through research we will examine the relationship between high-conflict 

and consensual divorce of parents and changes in the behavior of preschool children, and through the 

behavior and social interactions of children in preschool groups. 

 

Key words: family, parental divorce, consensual divorce, conflict divorce, impact od divorce on 

children 
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УВОД 
 

Породица настаје истовремено када и првобитне заједнице, мењајући своју форму и 

структуру, од примитивних до савремених облика. Развој породице од њене примарне и 

репродуктивне функције ка савременим облицима породице текао је са развојем друштвене 

свести, тако да поред детерминишуће биолошке улоге добија значај у развоју човека као 

појединца. Породица није избор појединца, она нам је рођењем додељена и као таква 

најодговорнија је за развој и формирање својих чланова. У породици проналазимо сигурност, 

љубав, подршку и стабилност. Она својим члановима пружајући нам осећај припадности и 

заштићености, истовремено носећи ризик од губитка и напуштања, што је стварни и чест ризик. 

Савремена породица је под притиском друштвених промена, а које се могу негативно 

одразити на целокупну породицу, а посебно на њене најосетљивије чланове. Она се мења у 

свом облику и функцијама, али се мења и у односу на своје чланове. Афирмисан значај 

породице у савременом друштву подразумева прихватање њених сложених функција, посебно 

њен значај за емоционални и социјални развој детета. Психосоцијални развој детета зависи од 

квалитета породичних релација, јер у породици дете усваја вредносни систем, моралне норме, 

стиче социјална и емоционална искуства која даље моделују његово понашање. Развод самим 

тим јесте комплексни друштвени проблем, јер представља престанак заједнице која треба да је 

примарни извор сигурности за дете. У зависности од природе претходних односа, као и односа 

након развода, разликују се потенцијални ризици и последице по развој детета. Те последице 

су патогеније уколико је већа дисфункционалност породице и међусобних односа некадашњих 

партнера, посебно уколико је у породичној историји било заступљено, или је још увек актуелно 

насиље.  

Промене у понашању деце, посебно деце млађег узраста, у великој мери су условљене 

поремећеним породичним односима. Одговор детета на нове породичне околности може 

варирати у својим облицима, интензитету и трајању, а последице могу бити тренутне и 

дугорочне. 
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ТЕОРИЈСКИ ДЕО 

 

1. Породица 

 

1.1.Појам, карактеристике и функције породице 

 

Породица представља најбитнију друштвену скупину у којој се успостављају присне 

емотивне везе, засноване на солидарности и поштовању, те као таква јесте основна ћелија 

друштва која има биолошку, психолошку и социолошку функцију. У породици појединац 

живи, расте и формира се као личност, задовољавајући своје најбитније потребе. Дакле, 

породица јесте комплексан друштвени феномен, чије појмовно одређење није могуће извести 

у свеобухватну дефиницију. Породица се може дефинисати као друштвена скупина 

променљивог облика у којој се одвија процес „репродукције друштвених индивидуа; процес 

природне репродукције који подразумева рађање, одрастање и умирање људских индивидуа са 

једне стране, и процес њихове друштвено-културне репродукције, са друге стране, који се 

одвија кроз процес социјализације, индивидуализације и заштите психо-социјалне стабилности 

и интегритета одраслих појединаца“ (Педагошка енциклопедија, 1989).  

Уколико у дефинисању породицу посматрамо са аспекта структуре може се одредити као 

„уједињена заједница одраслих чланова супротних полова и њихове рођене или усвојене деце“. 

Таква структура почива на биолошким и социјалним елементима који подразумевају однос 

полова, тј. супружника, а са друге стране однос генерација, тј. однос родитеља и деце. У том 

смислу и одређење породице може имати више гледишта. Са аспекта детета, породица је 

заједница чланова који стално живе у истом домаћинству, док са аспекта родитеља она је 

заједница њих и њихове деце (Качапор & Вилотијевић, 2005).  

У најширем смислу породица је историјски променљива друштвена заједница у оквиру које 

се одвија процес репродукције кроз процес рађања, одрастања и умирања новонасталих 

чланова, али и процес њихове друштвене и културне социјализације, чиме се појединац уводи 

у процес персоналитета, индивидуализације, старања, очувања стабилности и интегритета 

њених чланова. Суштински, породица је незамењив чинилац формирања и развоја личности 

детета. 
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Најзначајнија функција породице јесте васпитање деце, тако Панчић (2012) наводи: 

 „У свом историјском развитку, у свим друштвеним системима, ма колико да су се 

разликовали типови породице, од полигамне, моногамне, патријархалне, малограђанске до 

савремене, породица је имала наглашену друштвену функцију и улогу, а то је васпитање и 

припремање деце за живот у друштву“ (стр. 7).  

Одговорност за правилан развој и васпитање деце припада и системима образовно-

васпитних установа, али је суштински значај родитеља остао непромењен без обзира на 

промене које су претрпеле породица и друштво у целини. Изградња идентитета детета зависи 

од породичних образаца, а право на живот у породици једно је од основних права детета 

дефинисано у оквиру Конвенције о правима детета. Породица уобичајено настаје из 

споразумног уговора, односно брака, те у свом нуклеарном облику чини заједницу родитеља и 

детета/деце. Из тога следи да су три универзалне карактеристике породице:  

1. да је она заједница полова и деце која из те везе настају;  

2. да је примарна заједница у којој се развија личност детета;  

3. то је таква заједница која обезбеђује психо-социјалну повезаност чланова.(Грандић, 

2001, стр.88)  

Може се закључити да је породица најзначајнији фактор друштвене средине који утиче на 

развој појединаца који унутар ње расту и формирају се као личности, од  момента рођења до 

момента формирања сопствене породице, а на коју утицај има управо одрастање и васпитавање 

у оквиру примарне породице у којој је рођен. 

 

1.2.Класификација породице 

 

Класификација породице може се посматрати и одредити са различитих аспеката у односу 

на полазне критеријуме. У историјској генези породице значајне су три етапе, које 

представљају три ступња у развоју породице:   

  традиционална породица- карактеристична за родовску заједницу 

 патријархална породица старих цивилизација- самоодржива заједница  
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 индустријска или нуклеарна породица- присутна јака кохезија чланова, углавном 

родитеља и деце (Компировић, 2016, стр. 64).  

Трансформација породице у савременом друштву утицала је и на другачије тумачење и 

типологију, па тако са аспекта породичне организације и односа моћи разликујемо: 

 патријархалну породицу- ауторитет једне особе 

 савремену породицу- демократски односи чланова засновани на једнакости 

(Младеновић, 1997, стр. )   

Када посматрамо ова два суштински различита облика породице, уочавамо да је промена 

односа кључна разлика. Савремена породица има доста синонима, посебно у социолошким 

наукама, попут нуклеарне, демократске, радничке, индивидуалне, биолошке, егалитарне, 

брачне и др. У њеном тумачењу потребно је сагледати све наведене аспекте, јер ниједан засебно 

није довољан за адекватно тумачење. Модерна, односно савремена породица јесте термин који 

подразумева данашњи степен њеног развоја. За разлику од патријархалне и ригидне породице, 

демократску одликује топла породична атмосфера и емоционална везаност родитеља и деце. 

Савремена породица доживљава и позитивне промене у односима родитеља и деце, која су 

равноправни члан који од породице добија основна правила понашања, али има право и на 

властито изражавање и деловање. То подразумева да би боља комуникација и складнији односи 

чланова породице требали да произведу квалитетнију бригу о деци. 

Дете је главни члан породице, којем је за правилан развој личности потребна љубав 

родитеља и осећање сигурности (Смиљановић- Чолановић, 1987). Родитељ је модел са којим 

се дете поистовећује, од ког учи и усваја вредности, норме, обичаје, веровања, дакле усваја 

потребна сазнања које ће му омогућити интеграцију и уклапање у постојеће стандарде 

друштва.  

Ипак, трансформација патријархалне и савремену породицу није свуда текла истим током. 

Процес промене условљен је бројним факторима, попут историјских, културних, верских, 

социјалних и др. Кенинг сматра да не треба очекивати да ће патријархална породица 

ишчезнути у савременом друштву, већ да ће се адаптирати новим економским, социјалним и 

политичким условима, те да ће постојати дуг период транзиције између ова два облика 

породице, а што је посебно уочљиво на примеру нашег друштва (Милић, 2007). 
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1.3.Непотпуна породица 

 

„Функционалну породицу карактеришу: јасне међугенерацијске границе, 

комплементарност родитељских улога, практиковање правила породичног 

функционисања и неговање толерантног односа са поштовањем посебности и аутономије 

појединих чланова.“ (Дуканац & Ђурђевић, 2019. стр.39)   

Промене које породица доживљава у савременом добу указале су на потребу за 

истраживањем утицаја које те промене имају на сваког члана, са посебним акцентом на утицај 

који имају на децу. Фактор ризика за антисоцијална понашања деце представља и структура 

породице, која у свом облику може бити потпуна, непотпуна и проширена. Непотпуну 

породицу карактерише недостатак једног члана, односно родитеља, услед чега нема 

стандардну структуру. Осим структуралних разлика је и у функционалном смислу, па се 

називају и „дефицијентном“ и „дисфункционалном“ (Трипковић & Маринковић, 2001).  

Функционална породица поседује механизме и ресурсе да одговори на развојне потребе 

својих чланова, карактеришу је односи засновани на сарадњи, разумевању, демократском 

решавању проблема и сигурности. Насупрот томе нефункционалне породице не одговарају на 

потребе свих својих чланова. У њима се не разрешавају проблеми, већ се временом продубљују 

и усложњавају. Главна разлика између ова два типа јесте да дисфункционалне породице не 

испуњавају потребе чланова за сигурношћу, у ризику су за опстанак, не постоји поштовање, 

нису развијене вештине појединаца за самосталним живљењем, постоји занемаривање, 

заступљени су проблематични и непредвидиви обрасци понашања, испољавају се негативне 

емоције, постоји дистанцираност чланова (Светозаревић, Баришић, Душин, 2016). Додатни 

проблем у дисфункционалној породици је што њени чланови не реагују на појаву првих 

симптома, већ се проблеми увећавају и доводе до озбиљног нарушавања породичног 

функционисања и ризика за опстанак породице. 

 До настанка непотпуних породица може доћи услед смрти брачног друга, развода, нестанка 

једног родитеља или његовог напуштања, услед одузимања родитељског права,  ванбрачним 

рођењем детета, родитељ је на издржавању затворске казне или је дуже одсутан услед болести. 

Непотпуна породица која таква постаје услед воље родитеља, односно разводом, је 

дисфункционална, у њој нема хармоничног односа и не може адекватно задовољити потребе 
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детета. У том смислу, структура породице утиче на развој и понашање детета, посебно на 

раном узрасту. У прилог томе наводе се неки од разлога. Најпре, за развој личности детета 

потребна су оба родитеља, јер се „его-идеал“ детета формира на основу оба модела и њиховог 

међусобног односа. Затим, складан емоционални развој зависи од емоционалне стабилности 

породице, која се састоји из релација родитеља и родитеља и деце (Мијановић, 1995). О 

породици са једним родитељeм говоримо када је реч о „квантитативно дефицијентној или 

квантитативно инсуфицијентној породици, у којој је један од родитеља умро, разведен, нестао, 

напустио, непознатог боравишта или се напросто никад није желио ангажирати у животу 

дјетета. То надаље могу бити изванбрачне обитељи, затим обитељи у којима је једном 

родитељу одузето право на родитељску скрб или пословна способност, који су на издржавању 

казне или на дужем лијечењу“ (Fišer et al, 2006, стр. 7). 

Дисфункционалност непотпуне породице произилази из нерешених интерперсоналних 

конфликата, чије неразрешавање доводи до нарушавања комуникације, емоционалних веза, 

конфузних односа и неусклађених улога. Неразрешавање брачних и породичних сукоба доводи 

до развода родитеља, што доводи до престанка заједнице која треба да пружи потребну 

подршку и основ за правилан развој детета. Последицама су посебно изложена деца у 

осетљивим фазама развоја, као што је рани развој у предшколском узрасту (Кецман, 2007). У 

поређењу са децом из потпуних породица, деца разведених родитеља имају лошије односе са 

оба родитеља, с обзиром да је породица престала да постоји као целовит систем. Последица 

родитељске сепарације је да се некада целовита породица сада дели на два одвојена, често 

супротстављена система. Развод као узрок непотпуности породице релативно лако подносе 

супружници, док су највеће последице уочљиве на деци и њиховом емоционалном развоју и 

социјалном функционисању. У савременим тумачењима породице све се више истиче 

психолошко присуство оба родитеља, односно психолошка димензија и интеракција чланова 

породице. Потребно је узети у обзир на тренд пораста ванбрачних заједница, које имају 

потомство и у породично-правном смислу јесу изједначена са породицом насталом заснивањем 

брака, те је процес сепарације и ефекти које оставља на породицу и децу истоветан. 

За правилно педагошко васпитање и формирање личности детета разведених родитеља 

потребно је омогућити да дете остане са родитељем који је зрела личност и која успоставља 

баланс између захтева детета и доследности у васпитавању и индивидуализацији и 

осамостаљивању детета. Родитељ треба да омогући редован контакт и разумевање детета и 
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родитеља који не живи више у породици, као и интеракције са сродницима по обе линије. Да 

би се све наведено и остварило, кључна је континуирана и коректна сарадња родитеља, а што 

заједно за ефекат има позитивну афективну прихваћеност и квалитетно васпитање детета 

(Илић, 2010).  

 

1.4.Значај породице за развој детета 

 

Фројд у својим радовима посвећује пажњу значају породице за развој и ментално здравље 

детета, са посебним нагласком на првих 5 година живота, за које сматра да су кључни са 

формирање карактера и судбине човека. Родитељска улога у васпитавању детета је да га 

спреми за друштвени живот, ментална судбина појединца условљена је најранијим 

породичним искуством. Поред наглашене урођеног биолошког језгра појединца, Фројд 

Преиспитивање улоге породице у менталном здрављу једна од добробити савремених 

друштвених теорија, јер се свеобухватно приступа истраживању људског понашања, самим 

тим и породице (према Грандић, 2001).  

У научној литератури друштвено-хуманистичких наука наглашава се значај здраве и 

стабилне породичне средине за нормалан развој деце, у којој се осећа сигурно, срећно, вољено 

и спокојно. Утицај породице на формирање личности свих чланова је од великог значаја, од 

односа у породици зависи у какве ће се личности развити деца.1 Хармонични односи унутар 

породице, постојање позитивних емоција и поштовање између родитеља, предуслов су срећног 

живота детета (Митић, 1986; Галевска, 1958). Доживљај љубави између деце и родитеља основ 

је правилног развоја и васпитања, битан за развијање осећања и вештина неопходних за 

социјалне односе, као што су разумевање, љубазност, поштовање других, праведност, итд. 

Формирање позитивне слике о себи и другима зависи од осећања сигурности и љубави које 

дете добија од оба родитеља, на тај начин се ствара основ за избегавање осећања одбачености, 

страха, повучености у себе, неповерења и непријатељског става према околини (Аврамовић, 

2012). За разлику од сигурног породичног окружења заснованог на узајамној љубави и 

поштовању деца која одрастају у породицама са дистанцираним односима заснованим на 

                                                           
1 На значај трансформација брака у породицу указује Наполеонова реченицу коју је изрекао у току израде 
чувеног Француског грађанског законика Code civil из 1804 „Да нема деце ја бих први био против брака”. Према  
Митић 1986, Поверавање деце након развода брака, Зборник Правног факултета у Нишу, бр. 26, стр. 5. 
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ауторитету једног или оба родитеља имају предиспозицију за развој негативних облика 

понашања. Krec i Kracfild наводе да „Деца одрасла у ауторитарним породицама најчешће се 

грубо понашају, немају много обзира према другима, истичу себе у први план, сматрају да су 

увек у праву и тврдоглаво заступају своје ставове, а потцењују друга мишљења“ (према 

Вилотијевић и Качапор, 2005, стр. 332). 

Универзално обележје породице јесте да она представља биосоцијалну заједницу. У 

породици се у току раног детињства одвија највећи део примарне социјализације, у оквиру које 

се усвајају културне норме друштва и формира човекова личност. Талкот Парсонс истиче да је 

„породица својеврсна фабрика која производи људске личности“ у којој се у условима 

сигурности, подршке и топлине ствара контекст за формирање личности, који не може 

обезбедити ни једна друга друштвена скупина нити организација (према Базић & Пешић, 2012, 

стр. 205). Васпитна улога породице најбитнија је у раном и предшколском узрасту детета, када 

се формирају хигијенске и радне навике, када дете усваја нова сазнања, моралне норме и учи 

социјалне вештине. Дакле ствара се основа за развој телесни и психички развој детета. 

Одговорност родитеља јесте да развија самостално и компетентно дете, способног појединца 

за чији су успешан развој одговорни. На обликовање таквог појединца највише утичу примери 

из саме породичне средине. Способности развијене у најранијем узрасту обликују даљи 

напредак и учење детета, одређују капацитет за соци-емоционално учење, односно утичу на 

свест о себи и другима, на односе и делање, као и на одговорно одлучивање.  

Породица је примарна средина у којој деца одрастају и развијају се, па је самим тим 

најважнија за социјално прилагођавање деце. Социјално окружење породице у којој нема 

сукоба и у којој владају  добри односи пример су позитивног окружења у којем дете обликује 

своје социјално прилагођавање. Родитељска љубав и подршка имају позитиван утицај на 

емоционалну и  социјалну стабилност детета (Брајша, Лопижић & Пенезић 2014). Основна 

претпоставка за здрав психички развој детета је сигуран и привржен однос са родитељима који 

су примарни објекат љубави. Такав систем се успоставља и развија у периоду од треће до 

десете године живота детета, када се формирају модели себе и других засновани на 

интеракцији и искуствима које детету служе за предвиђање и моделовање будућих 

интеракција. Модел поузданог родитеља који пружа љубав и сигурност утиче на представу 

детета о себи, као достојном љубави. Уколико не постоји сигурна приврженост, дете ће 

формирати слику о свету као несигурном и себи као бићу недостојном љубави (Bowlby, 1989).  
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1.5.Значај родитељских улога  

 

Дете које ужива љубав својих родитеља, налази у њима осећајни ослонац и разумевање 

свих својих психичких потреба и формира осећање сигурности и гради самопоуздање. То је 

неизбежан услов да би се дете развило у здраву и емоционално уравнотежену личност 

(Кошичек према Славнковић, 2020, стр.). 

Квалитетно родитељство посебно је значајно у првим годинама живота детета, када 

започиње психолошки и емоционални развој и примарна социјализација детета. Малој деци је 

потребно безбедно и предвидиво породично окружење са доследном бригом родитеља који су 

емоционално доступни и способни да одговоре на њихове потребе. Примарна приврженост за 

родитеља је значајна за емоционални развој детета.  

Традиционална породица базирана на браку биолошких родитеља је најоптималније 

окружење за развој детета. Родитељски пар пружа деци неопходан модел комуникације и 

модел адекватног решавања конфликата кроз односе уважавања и усаглашавања потреба 

сваког члана породице. Такође, заједно формирају јединствени родитељски ауторитет који је 

мање арбитраран него онај који потиче од само једног родитеља. Непотпуна једнородитељска 

породица често се сматра чиниоцем у настајању девијантног понашања и промена у 

психоцосијалном функционисању деце. 

Очинска фигура је специфична за развој детета, његова улога почиње пре рођења детета. 

Однос оца са мајком детета одражава се и на однос мајке и детета. Без обзира на велику и 

подржавајућу улогу мајке истраживања указују да у развоју емоционалне интелигенције, 

самопоштовања, самопоуздања отац има незамењиву улогу (Amato, 1998). Посебно изражена 

улога очева је и у развијању полног идентитета дечака. Разрешавање симбиотске везе детета 

са мајком омогућује даљу дететову индивидуализацију (Abelin, 1975).  

Теорије афективног везивања указују да везаност за оца обогаћује и квалитет односа и 

интеракција између детета и мајке. Образац сигурне афективне везаности, сагледан из угла 

социјалне компетентности детета, интензивнији је ако је сигурни образац присутан према оба 

родитеља, супротно, ефекти негативног афективног везивања у односу на једног родитеља су 

ублажени сигурним везивањем за другог родитеља ( Main, 1983).  
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Повезаности емоционалних искустава које дете гради са одраслима у корелацији је са 

каснијим социјалним интеракцијама са вршњацима. Позитивна емоционална везивања и 

искуства на раном узрасту су основа за грађење позитивних релација са вршњацима, док 

негативна искуства представљају фактор ризика за нове социјалне и емоционалне релације. У 

прилог томе говоре бројне савремене студије, попут теорије о квалитету емоционалне 

везаности детета са мајком и испољавању социјалне агресије детета, а кроз став да је функција 

афективног везивања управо контрола те агресије (Gilliom, Shaw, & Beck, 2002).  Деца која 

развију сигуран образац везаности развијају конструктивне стратегије и толеранцију на 

фрустрације, док она деца која су несигурно везана на фрустрације реагују испољавањем 

агресивног понашања. Све указује да је присуство, стабилан однос љубави и адекватна 

повезаност са родитељима од највећег значаја за емотивни и социјални развој детета.  

Изражена улога и значај присуства мајке у раном периоду дететовог живота утичу на 

одлуку надлежних органа приликом развода, те је уобичајено да се мајка именује самосталним 

вршиоцем дужности родитеља. Таква пракса често представља узрок за продубљивање сукоба 

између партнера, неретко има последице у погледу економског статуса и квалитета васпитне 

улоге родитеља. Све те околности неповољно утичу на формирање и развој личности детета, 

на његову способност и постигнућа, али и на негативан став према родитељима или 

вршњацима и школи (Грандић, 2001).  

Потребно је назначити да оба родитеља имају и своју личну развојну историју, да су одрасли у 

својим породицама које су функционисале по специфичним обрасцима, да имају актуелну 

реалност и да све то утиче на њихову интеракцију са дететом, те доприноси даљем развоју 

детета (Ћеранић, 2005). Све чешће се у научној литератури говори о трансгенерацијском 

разводу, што упућује на озбиљност последица које развод родитеља оставља, а које могу 

утицати и на формирање будуће породице деце која су у породичном искуству доживела 

развод родитеља. 
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2. РАЗВОД БРАКА РОДИТЕЉА 

 

Породичне околности које су највећи извор стреса за децу раног узраста, али и за целокупну 

породицу, јесу околности које доводе до развода и сепарације родитеља. На скали животних 

догађаја који са собом носе висок интензитет стреса развод се налази на другом месту, одмах 

иза смрти брачног партнера (Чаваровић, 2008). Осим родитељске сепарације деца се неретко 

суочавају и са сукобима сродника, променом места становања, променом у економским 

ресурсима, сукобима услед доделе старатељства и сл. Сви сегменти живота детета 
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доживљавају промену, а транзиција на новонастале околности може бити отежана уколико су 

односи између родитеља конфликтног карактера. Брак и односи супружника детерминишу 

породичне односе свих чланова. У социологији породице „када говоримо о породици, увек 

мислимо и на брак, а када говоримо о браку готово увек мислимо на породицу“ (Милић, 2001, 

стр. 113),  самим тим су ова два појма и друштвене појаве неодвојиве. 

Самим тим и престанак заједница живота супружника утиче на функционисање породице. 

Опште је познато да је развод брака веома сложен психо-социјални и егзистенцијални феномен 

који обухвата различите нивое индивидуалног и партнерског функционисања, рефлектујући се 

на породицу као целину.  У правном смислу развод брака јесте писмени споразум оба 

супружника, он се односи на престанак законом засноване заједница мушкарца и жене. У 

ширем смислу, развод брака је сложен процес који се односи на низ промена које погађају све 

чланове породице.  У својој сложености он представља психо-социјални и егзистенцијални 

феномен који утиче на индивидуално, партнерско и породично функционисање (Половина & 

Жегарац, 2005). 

Према подацима Републичког завода за статистику у Републици Србији је током 2021. 

године правно разведено 9790 бракова, што је за 12,7% више у односу на претходну годину 

(Републички завод за статистику, 2021). На основу статистичких података јасно је да је развод 

честа појава и да јој се мора приступити на мултидисциплинарни начин. Он није само правни 

престанак брака, већ представља промену структуре породице, међусобних односа и релација, 

места и начина живота, а уколико су у браку рођена деца последице су многоструке и захтевају 

социолошки, психолошки и педагошки приступ. 

2.1.Тумачења развода брака 

 

Развод је у прошлости сматран патолошком појавом, док у савременом тумачењу  

представља један од циклуса породице. Са аспекта системске породичне терапије развод је 

криза која прекида животни циклус породице и усмерава га у другом правцу, односно у једну 

од могућих варијација фаза животног циклуса породице. Према тумачењима Kaslow (1991) и 

других теоретичара системске породичне терапије, развод се одвија на неколико нивоа 

функционисања и законске регулације, а то су:  
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 Емоционални развод- један или оба партнера осећају неповезаност и незадовољство, 

емотивни односи су нарушени, квалитет везе и односа је нарушен; 

 Почетак процедуре законског развода- предузимање законских радњи за престанак 

брачне заједнице; 

 Економски развод- регулација имовинско-правних питања, материјалних давања и 

издржавања деце, решавање стамбеног питања; 

 Ко-родитељски развод- споразум о поверавању и старатељству над децом, дефинисање 

аранжмана виђања и  образаца виђања родитеља и детета/деце; 

 Друштвени развод- раздвајање и промена у односима унутар заједничке социјалне 

мреже; 

 Религијски развод- религиозни аспект развода, феномен ослобађања од кривице и 

опраштање греха; 

 Психолошки развод- психолошка реорганизација након развода, процес туговања и 

разрешавање кроз емоционалну сепарацију (стр. 585-605). 

У савременим теоријама развод се дели и степенује на основу постојања и степена 

интензитета конфликта родитеља и успешности њихове комуникације. Према тим 

критеријумима развод може да буде:  

 пријатељски – тада родитељи задржавају пријатељски однос и комуникацију; 

 пословни однос – родитељи успостављају договор, комуникација је коректна и не 

постоји осећај узајамне блискости; 

 висококонфликтни – сукоб родитеља се наставља са тенденцијом продубљивања 

(Johnston, Campbell, 1999). 

Развод брака и одлука о битним питањима, попут вршења родитељског права и подела 

имовине, може бити донета кроз парнични поступак или споразумним договором страна. 

Службе социјалне заштите имају изузетно важну улогу приликом одлучивања о вршењу 

родитељског права и поверавања детета, засноване на принципима заштите интереса детета. У 

пракси се тежи споразумном договору, уколико конфликт између бивших супружника није 

високог интензитета. Како би се споразум постигао практикује се класично брачно саветовање 

или саветовање кроз процес медијације, а позитиван исход реалнији је уколико се саветовање 
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започне током кризе у браку, односно пре подношења захтева за развод брака (Видановић, 

2006). 

2.2.Споразумни развод брака 

 

У савременом законодавству фаворизује се споразумни развод брака, па се некадашњи 

супружници мотивишу да о разводу и његовим правним последицама закључе споразум. 

Породичним законом Републике Србије, чланом 40, предвиђено је да уколико се брачни 

партнери одлуче за споразумни развод брака морају закључити писмени споразум, који мора 

да садржи писмени договор о вршењу родитељског права и деоби  заједничке имовине. 

Споразумни развод пружа могућност да се створи консензус о вршењу родитељског права, те 

се на тај начин предупређује и избегава потенцијални сукоб по овом битном питању, а чије 

последице у највећој мери сносе деца. Родитељи се могу определити за заједничко или 

самостално вршење родитељског права након развода. Заједничко вршење родитељског права 

у случају када родитељи не живе заједно, могуће је у ситуацијама када је постигнут писмени 

споразум услед развода родитеља. 

Споразум се може постићи кроз процес посредовања, односно медијације, које је 

алтернативни начин решавања породичноправних спорова. Претходна судска пракса показала 

је да ригидни правни систем који се базира на искључивом учешћу правника и судија у 

решавању споразумних спорова не даје очекиване резултате. Традиционалне процедуре нису 

дале довољно позитивно решених споразума. Постизање договора бивших партнера почива на 

принципу остваривања најбољег интереса детета, а циљ је задржати стабилне породичне 

односе и након развода како би се дете заштитило од потенцијално негативних ефеката 

развода. Позитивно родитељство и осетљивост на потребе детета предупређује негативне 

последице, детету се пружа осећај стабилности и сигурности у односу са родитељима и 

ојачавају се његове компетенције за суочавање са изазовима родитељског одвајања (Amato, 

2000).  

Актуелан конфликт родитеља један је од најштетнијих аспеката развода. Изложеност 

насиљу и сукобу родитеља посебно је токсичан за децу, због чега родитељи морају 

контролисати свој међусобни сукоб. Интензивно вербално или физичко непријатељство је 

изузетно штетно, без обзира да ли дете укључује индиректно или директно. Родитељи који су 
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свесни штетности таквог односа за децу, сами траже медијацију као начин за постизање 

договора, показују иницијативу за решавање сукоба и остају активно укључени у живот своје 

деце (Emery, 2012).  

Управо се ванпарнични поступак развода и постигнут споразум о родитељском старању 

може назвати добрим разводом. Такво тумачење се посматра са аспекта добробити детета и 

заштитом његових интереса, јер су родитељи наставили да заједно и одговорно брину за 

емоционалне, економске и све остале потребе детета (Мајнарић, 2022). То је примарни циљ 

којем се тежи након развода, успоставити функционалне односе између некадашњих 

супружника, обезбедити одговорно родитељство и очувати квалитетне везе родитеља и деце. 

Кроз ванпарнични поступак се пружа могућност за постизање овог циља, а родитељима даје 

прилика да адекватно одговоре на родитељске дужности и омогуће стабилну породичну 

средину за своје дете. 

 

2.3.Висококонфликтни развод – дефиниција и обележја 

 

Дефинисање висококонфликтног развода није јасно одређено, али се најчешће тумачи као 

неразрешени, дуготрајни конфликт (најмање две године), који карактерише непријатељство, 

међусобно окривљивање и немогућност родитеља да преузму одговорност за своју улогу у 

процесу развода. Значајна је разлика између оних ситуација где постоји проблем комуникације 

који родитељи не могу да превазиђу, у односу на ситуације сложених случајева који садрже 

породично насиље и родитељско отуђење, што додатно повећава ризик од злостављања, 

занемаривања и запостављања детета. 

Ђапић (2020) наводи тумачења, према Елорду висококонфликтни развод укључује сталну 

жељу за свађама, екстремно непријатељство и недостатак поверења међу родитељима, Џонстон 

наводи постојање вербалне и/или физичке агресије, високу хостилност и неповерење између 

родитеља, а Венар приступа тумачењу из перспективе последице на дете/децу, па наводи 

усмереност родитеља на личне потребе и потешкоће, на слабу комуникацију са децом, мање 

присности и доследности у васпитању деце. Развод родитеља на дете раног узраста оставља 

последицу због саме сепарације и промене структуре и функционисања породице, док су те 

последице комплексније и дуготрајније уколико је присутан родитељски сукоб током трајања 
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заједнице и након развода. Осим родитељског конфликта постоје и други чиниоци који утичу 

на прилагођавање детета на новонастале околности, а неки од њих су: насиље у породици, 

непријатељство родитеља, ометање вршњачких односа, економске тешкоће, ометање рутине и 

уобичајеног начина провођења времена, рано укључивање нових партнера родитеља, лоше 

прилагођавање једног/оба родитеља на развод, губитак осећаја сигурности и предвидљивости 

(Leon, 2003).  

Разумевање и дефинисање термина висококонфликтни развод зависи од фактора који га 

детерминишу, а Џонстон (према Мајнарић, 2022) га описује као термин који се користи када 

описујемо случајеве:  

 када постоји парнични поступак или више поновљених парница 

 када постоје интензивни нивои беса и неповерења између бивших партнера, што 

укључује и отежану комуникацију о децу 

 када постоје претпоставке насиља у породици, када је један од супружника чинио 

насиље и када се насиље наставља и након развода 

 када постоји родитељско  отуђење као резултат понашања или става једног родитеља 

(стр. 102). 

Услед насталог сукоба родитељи себе виде као оног који је исправан, док је други 

супротност, често без средине између те две крајности. Овакав став и начин размишљања 

ствара климу неповерења, где се свако позитивно понашање другог родитеља посматра као 

покушај манипулације, те неминовно доводи до наглашавања негативног и игнорисање 

могућности позитивних поступака. Такав негативистички приступ може се пренети на дете, те 

оставити негативне последице у његовом посматрању родитеља и социјалног окружења 

(Mutchler, 2017). 

Када услед међусобног сукоба дође до дисфункционалног односа који превазилази сам 

узрок конфликта често је потребна правна интервенција. Заслепљени личним конфликтом 

родитељи су у ризику да занемаре и превиде добробит детета. Они се кроз лични сукоб боре за 

превласт над дететовим животом, у смислу одлучивања о битним сегментима живота, док 

основне потребе детета за љубављу и хармоничним односима буду у потпуности скрајнути. 

Сасвим је оправдано тумачење да уместо термина висококонфликтног развода/раздвајања 

више погодује термин висококонфликтно родитељство, чему у прилог говоре резултати 
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истраживања која потврђују да деци више штети родитељски конфликт, а не сам чин 

раздвајања/развода родитеља. Тако је термин „(високи)конфликт родитеља повезан с 

разводом/раздвајањем“ адекватнији за оне сукобе који неминовно имају последице на децу 

(Ђапић, Фландер & Галић, 2020). 

Када родитељи не успевају да разреше личне сукобе и превазиђу разлике, уз често 

присуство свађа и конфликата којима присуствују деца, неминовно долази до последица по 

функционисање и живот детета које је у самом средишту сукоба (Hetherington & Kelly, 2002).  

За разрешавање и интервенцију услед постојања сукоба важна је чињеница да ли је конфликт 

инициран од стране једног партнера, или је настао обостраном одговорношћу.  

Сукоб између супружника може трајати доста дуже од самог процеса развода, неретко се 

наставља и након развода када је потребно одговорити на питања родитељских одговорности. 

Џонстон (према McIntosh, 2003) описује карактеристике сукоба у периоду пре развода брака:  

 партнери исказују међусобно неповерење и љутњу 

 присутно је континуирано вербално злостављање 

 појава повремене телесне агресије 

 изразитије тешкоће у комуникацији са децом 

 више потешкоћа у комуникацији по питањима која се односе на децу 

 један родитељ омета односе детета и другог родитеља (стр. 64). 

Дуготрајност и понављање судских спорова, који су чврсто повезани са конфликтним 

родитељским међуодносом, има трајне последице на ментално и физичко здравље детета, чак 

се може упоредити са последицама које оставља занемаривање или физичко злостављање 

(Joyce, 2016). И пре самог развода дете је део сукоба, јер је присутан током његовог трајања, 

сведочи насиљу, има потешкоће у комуникацији са једним, или оба родитеља. Престанак 

брачне заједнице често не доноси разрешавање родитељског конфликта, у одређеном броју 

случајева тај конфликт се наставља и продубљује и након престанка заједнице живота. 

 

2.3.1. Функционисање породице у којој је присутно насиље 
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„Насиље у породици означава свако дело физичког, сексуалног, психичког односно 

економског насиља до којег дође у породици или домаћинству односно између бивших односно 

садашњих супружника односно партнера, независно од тога да ли учинилац дели или је делио 

домаћинство са жртвом“ (Савет Европе: Конвенција о спречавању и борби против насиља 

над женама и насиља у породици, стр.5).   

Жртве породичног насиља могу бити сви чланови породице, најчешће су то партнери, 

деца и стара лица. Уколико посматрамо све последице насиља видимо да се јављају директне 

жртве тог насиља, али и секундарне жртве које могу бити пасивни учесници, на које се преносе 

последице насиља. Уколико сагледамо историјат насиља у браку и породици у Републици 

Србији, увиђамо да је примена силе према женама доминантна, а доводи се у везу са 

доминацијом мушкараца и традиционално подређеном положају жена. У породици је присутно 

неколико типова насиља и то: насиље у браку, насиље према члановима заједничког 

домаћинства и насиље према деци (Вилић-Константиновић, 2013). Сваки тип насиља 

манифестује се као повређивање и угрожавање домена сигурности и односа поверења, 

засновано на моћи и контроли од стране лица које га врши.   

Подаци иностраних истраживања говоре да у 30-60% породица у којима је насилан 

један или оба родитеља постоји и злостављање деце, а у породицама где постоји насиље због 

којег жена мора да потражи помоћ полиције или да напусти дом деца су била жртве насиља 

чак у 75-100% случајева. Насиље у породици је увек насиље према деци, а у истраживањима 

се, поред последица за децу, анализирају и специфичне тактике манипулације и насиља према 

деци у функцији контроле и насиља према партнеру (Игњатовић, 2015, стр. 9).  

Партнерско насиље карактерише присила и контролисање, насиље као реакција на 

напад, ситуацијско насиље и насиље које је резултирало као последица раздвајања, односно 

развода. Приметан је феномен повећања насиља приликом сепарације и током вршења 

заједничког родитељства након развода. Напуштање насилног партнера не значи да престаје 

насиље. Оно се јавља и у периоду развода, као физичко и психичко насиље, узнемиравање, 

условљавање и уцењивање детета, претње бившем партнеру, претње детету, дуг парнични 

поступак, финансијско исцрпљивање, дакле стављања особе која је трпела насиље у још 

неповољнији положај (Игњатовић, 2019).  
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Истраживање које је реализовао Аутономни женски центар у сарадњи са 12 других 

организација током 2012. године бавило се темом последица које насиље над женама у 

партнерском односу има на децу. Породице са насилном историјом према партнеру у високом 

проценту указују о постојању физичког насиља према деци. Поред изложености деце насиљу 

над мајком, као ризични фактори наводе се и одлазак мајке и деце након насилне ситуације, 

остајање детета са насилним редитељем услед одласка мајке, присуство полицијској 

интервенцији и интервенцији службе хитне помоћи или сведочење деце на суду. Дете је 

изложено манипулацији од стране насилног родитеља, претњама да ће бити повређено, да ће 

бити повређена мајка, ограничавању или ускраћивању комуникације уколико је мајка 

напустила дом. Често томе следи повратак мајке насилном партнеру, због изостанка или 

неадекватне реакције институција, као и због претњи упућених детету. У оквиру истраживања 

жене су наводиле запажене промене у понашању деце, које су се огледале у повученом 

понашању, у половини случајева, док је свако треће дете показивало непослушност и 

раздражљивост, док је свако четврто дете испољавало склоност ка агресији, вербалној и 

физичкој. Изложеност деце насиљу према мајкама у трећини случајева укључује осећање 

страха, а у половини страх од губитка и одвајања од мајке. Заступљене су емоције напетости, 

туге, узнемирености и нерасположења. Трећина наводи да су присутна осећања несигурности, 

ниског самопоуздања, љутње и осећања срама и стида (Игњатовић, 2015).  

 Пракса законодавства јесте да се подстиче споразумни  развод брака и заједничко 

вршење права родитеља. Постојање насиља над децом искључује ову могућност, као и 

могућност да се кроз процес медијације развод оконча споразумом. Уколико над децом није 

вршено физичко насиље онда се потенцира заједничко вршење родитељског права, уколико је 

то најбољи интерес детета. Реалан је ризик од продужавања насиља над женским партнером 

преко контакта са децом, током чега деца проживљавају изнова сукоб родитеља. Наставак 

насиља након раздвајања и развода дешава се у ситуацијама када је насиље постојало и током 

брака, па се наставља, али и у контексту одржавања личних односа детета и родитеља којем је 

поверено. Када се насиље наставља након развода постоје варијације, од става да околности 

провоцирају насиље, чињенице да насилни партнер не прихвата развод и да претходне мере 

нису биле ефикасне. Друга ситуација је наставак насиља који је повезан са контекстом 

одржавања односа са децом. Тада је фокус уместо на одржавању контакта са дететом, заправо 

на узнемиравању партнерке, а контакт са дететом је повод и провокација за насилни инцидент 

(Игњатовић, 2019). Трауматична искуства породичног насиља, без обзира да ли га директно 
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трпе, оставља изузетно штетне последице на развој деце, њихово социјално функционисање, 

као и на будуће породичне обрасце.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ДЕЦА У ЦЕНТРУ РОДИТЕЉСКОГ СУКОБА 

 

Током постојања конфликта између родитеља, а услед процеса развода брака, деца се 

налазе у средишту сукоба. Родитељи не увиђају да су последице и промене увек највеће за дете, 

занемарују потребе детета и његових осећања, фокусирајући се на себе. Отежавајућа околност 

за децу је када родитељи настоје да деца буду активни учесници у решавању партнерских 

проблема. Веза између конфликта и адаптације деце након развода родитеља настаје на 
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релацији односа родитеља и детета. Позитивни приступ родитеља попут пружања подршке, 

уважавање емоција детета, одржавање добре комуникације, јесте превентивни механизам који 

обезбеђује заштиту детета, док негативно родитељско понашање попут хостилности, лоше 

комуникације, дифузије родитељске улоге и сл. отежава адаптацију детета на развод родитеља. 

  

3.1.Развод родитеља – фактор ризика за децу 

 

Развод брака родитеља представља високо стресну ситуацију за дете која се по свом 

интензитету може сврстати одмах након реалног губитка родитеља. Ефекти развода брака на 

децу предшколског узраста детерминисани су многим варијаблама, од којих су неке животна 

доб детета, степен менталног развоја, породична историја и животне околности, али и начин 

на који се сам процес развода спроводи и однос родитеља током и након развода.  

Студије које се баве психолошким карактеристикама деце и адолесцената указују на везу 

између развода родитеља и интернализованих поремећаја код деце. Одвајање од једног 

родитеља утиче на губитак афективних веза са тим редитељем, а разводом слабе родитељске 

функције оба родитеља. Уочене су корелације између развода брака родитеља и појаве 

анксиозног и депресивног синдрома код деце, где је развод предиктор касније депресије код 

деце и младих. Постоје и предиспозиције у односу на полну припадност, па дечаци чешће 

испољавају поремећаје понашања, док девојчице испољавају поремећаје попут анксиозности и 

депресије (Емери према Хрнчић, 2008).  

Одрасли и деца различито доживљавају развод и сепарацију. Одсуство конфликата 

родитеља, или бар оних видљивих за дете, не дају деци довољно наговештаја о предстојећем 

разводу тако да нису активиране дететове стратегије суочавања и превладавања потенцијално 

трауматичне ситуације, односно развода родитеља. У истраживањима се наводи да је бар 

половина развода таквог карактера. Подједнак ризик за развој патолошких појава код деце носе 

и породице у којима заједница и брак формално трају, али су односи родитеља конфликтни 

(Amato, 1991).  

Адаптирање детета на нове породичне околности зависи од капацитета родитеља коме је 

дете додељено, у смислу да ублажи стресну, потенцијално трауматску ситуацију за дете и да 

не утиче на стварање додатно повређујућих и амбивалентних осећања према оба родитеља 
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(Kalter, et al., 1989). Још један велики изазов са којим се родитељи и деца током развода 

суочавају је управљање породичним животима након раздвајања. Када родитељи више не 

бораве стално са својом децом, родитељство се мора практиковати (барем делимично) на 

даљину. Међутим, нормативне спецификације и узори за такве аранжмане су ретки. 

Квалитативне и етнографске студије су показале да мулти-локално родитељство обично 

укључује разрађене праксе присуства и одсуства (Schier, 2019). За децу, кретање између две 

породичне локације значи да живе „двоструким“ животима и захтева од њих да буду пажљиви 

према различитим рутинама, очекивањима, захтевима и стиловима родитељства сваког 

родитеља. Морају се успоставити рутине координације и комуникације између домаћинстава, 

што је у датим околностима често тешко реализовати. 

Околности које настају након развода могу стварати потешкоће у прилагођавању детета и 

довести до развоја психопатолошког понашања. Процеси који се одвијају након развода могу 

се дефинисати као:  

 промене у породичним приходима;  

 депресивност мајке;  

 осетљивост мајке на дете и 

 квалитет кућног окружења (Weaver & Schofield 2015).  

Породични приходи након развода опадају, а родитељ са ограниченим ресурсима 

доживљава већи стрес и има мање енергије коју може посветити својој деци. Као последица 

могу се јавити и одређене тешкоће у менталном здрављу. Услед појаве депресивности 

родитељи могу бити мање осетљиви на потребе своје деце, често им пружајући мање, или 

недовољно бриге и неге. Породично окружење такође трпи промене услед развода, средина је 

мање наклоњена потребама деце, а родитељи услед личних проблема нису у стању да детету 

обезбеде исти ниво когнитивне и социјалне стимулације. Сви наведени фактори представљају 

ризик у адаптацији деце на нове породичне околности и прилагођавању на сепарацију 

родитеља (Weaver & Schofield 2015). 

 

3.2.Последице развода родитеља и реакције детета 
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Потреба за истраживањем последица високо конфликтног развода и његовог утицаја на 

децу јавила се управо због препознатих последица и промена у понашању које тај феномен 

оставља на психо-социјално функционисање детета. Савремена истраживања указују да деца 

која су доживела високо конфликтни развод родитеља имају од два до пет пута чешће проблеме 

у понашању него деца родитеља који су имали миран процес развода. Такође, веће је присуство 

антисоцијалног понашања деце, непоштовања ауторитета, теже успостављање и одржавање 

вршњачких односа, употреба насиља као начина решавања сукоба, школско постигнуће је на 

нижем нивоу, постојање страха од блискости, нестабилнији партнерски односи у будућности, 

претпостављање туђих потреба својим, ниже самопоштовање и самовредновање, чешће 

присуство анксиозних и депресивних поремећаја, осећаја кривице и злоупотребе опојних 

средстава, као и зависности од њих (Boyan & Termini, 2005).  

Међуродитељски сукоб представља фактор ризика за правилан дечији развој. Изложеност 

сукобу родитеља има за резултат последице које се разликују у односу на специфичне 

карактеристике детета и саме породице, као што су узраст детета, способност просуђивања и 

процењивања сукоба родитеља, пол детета, социо-економске карактеристике, и сл. поједини 

аутори истичу да дечаци чешће реагују испољавањем осећања љутње и агресије, док девојчице 

емоционалном узнемиреношћу и интернализованим проблемима, попут осећаја личне кривице 

(Smith, 1999).  

Према Crockenberg i Langrock (2001) стрес услед конфликтних родитељских односа и 

развода утичу на одређена подручја развоја детета, као што су:  

- развој базичног поверења и разумевања узрока и последица;  

- развој привржености;  

- регулација осећања и искуство емоционалног узбуђења;  

- развој интрнализованих веровања о себи; 

- успостављање вршњачких односа;  

- адаптација и постигнуће у школи (према McIntosh, 2003, str. 65-66). 

Еmery (1982) је истраживао везе између брачног конфликта и проблема у понашању деце. 

Једно од основних питања је било како дефинисати сукоб, било у комплетним или непотпуним 

породицама. У дефинисању потребно је посматрати три релевантна аспекта сукоба, као што су 

облик сукоба (свађа, избегавање, физичко насиље), садржај сукоба (пол, финансијска 
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ситуација, деца) и трајање сукоба. Утицај конфликта на дете одређује и интензитет и трајање 

родитељског сукоба коме је изложено. Закључак који доноси јесте да  брачни сукоби родитеља 

повезани са неприлагођеним понашањем дечака, чак више него девојчица за које је 

карактеристично да испољавају осећања повучености и сл. У свом разматрању последица 

развода на понашање деце није давао значај календарском узрасту детета. Кроз истраживање 

дошао је до података да промене у дисциплини које следе као резултат развода, доводе до тога 

да деца мање поштују родитељске наредбе него деца из потпуних породица. Закључак који 

изводи јесте да су родитељи који су у међусобном сукобу, вероватно лошији модели, 

недоследнији у успостављању дисциплине, а да своју децу излажу великом стресу свог 

конфликта. 

Највећи број промена у понашању детета настају у периоду од две године после развода 

родитеља. У каснијем узрасту последице развода родитеља могу добити патолошки карактер, 

а једно од могућих објашњења настанка тих поремећаја јесте да деца путем идентификације 

усвајају доминантне обрасце понашања својих родитеља током трајања кризе у периоду пре 

развода брака, те да то ствара оквир будућег понашања и суочавања са проблемима (Felner 

према Видановић, 2006).  

 

3.3.Промене у понашању и социјалној интеракцији услед развода родитеља 

 

Реакције на развод родитеља приметне су код деце сваке животне доби, са разликама услед 

личних и срединских фактора, околности које су довеле до престанка заједнице живота 

родитеља, као и од односа родитеља. Ипак, сваки развојни период доноси одређене 

карактеристичне облике понашања деце. Деца својим адаптивним способностима успевају да 

се на раном узрасту прилагоде бројним променама, тако и услед развода родитеља теже 

прилагођавају на настале промене. Уобичајена реакција јесте збуњеност детета, али могу 

настати и комплексније реакције уколико је дете изложено нестрпљивости родитеља, уколико 

су занемарене његове потребе и осећања. Деца која се теже прилагођавају на новонастале 

промене понашају се на друштвено неприхватљив начин како према породици, тако и према 

друштвеној заједници (Ђекић, 2010).  
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Деца су сензитивна на климу унутар породице, па у складу са својим узрастом испољавају 

емоционалне реакције. Познавање когнитивних и емоционалних реакција типичних за 

одређени узраст помажу у препознавању и могућности да се деци помогне у процесу 

адаптације на развод родитеља, а у циљу ублажавања негативних последица. Тако одојчад 

препознају и реагују на промену родитељских емоција и енергије, али запажају и да један од 

родитеља не живи више у кући. Она испољавају узнемиреност, промене у ритму и рутинама, 

нервозу и плашљивост. На узрасту од две до пет година примећују да је један родитељ одсутан 

из породичног дома, способна су да искажу емпатију према родитељу који је тужан, али и 

показивати љутњу према родитељу. Могу испољити регресивна понашања, промене рутина и 

ритма спавања, тешко одвајање од родитеља као и имати ноћне море. Деца узраста од шест до 

десет година знају да један родитељ не живи више у истом дому, почињу да схватају значење 

развода као одлуку да родитељи више не живе заједно и да се не воле. Честа је појава кривице 

јер мисле да су договорни за развод, могу имати ноћне море, испољавати тугу и жалост за 

одсутним родитељем, али и агресију према родитељу са којим остају. Деца узраста од једанаест 

до петнаест година разумеју шта значи развод, али могу имати тешкоће у адаптацији на 

промене које доноси развод. У периоду адолесценције јавља се осећај напуштености, деца се 

повлаче од пријатеља, испољавају несигурност. Са друге стране могу реаговати импулсивно и 

испољавати бес, агресију, депресивност и конфликт лојалности (Чудина- Обрадовић & 

Обрадовић, 2006). 

Понашање деце у великој мери представља рефлексију социјалних односа у породици и 

међу вршњацима. На предшколском узрасту деца имају потешкоће у екстернализацији својих 

емоција, често не говоре о томе што их оптерећује, али то показују кроз интеракције и промене 

у понашању. Као одговор на емоционални садржај могу се јавити медицински проблеми који 

су последица акумулираног стреса, попут несанице, вртоглавица, мигрена, осетљиве бешике и 

сл. Амато (2000) на основу теорије стреса формулише и теорију породичног стреса према којој 

је развод потенцијално стресно искуство за децу. Развод је стресан догађај након ког следи 

адаптивни период. Дуготрајна напетост пре и након развода брака, а не сама чињеница развода, 

јесте узрок стреса који доводи до промена у понашању деце, емоционалне и интерперсоналне 

потешкоће. У свом даљем истраживању формулише теорију вишеструких транзиција, у којој 

развод перципира као низ промена које дете доживљава током дужег временског периода. 

Заправо, те вишеструке промене су ризик за децу, а не развод родитеља сам по себи. 
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Социјална компетентност и способност детета да успоставља и одржава квалитетне 

вршњачке интеракције је, осим личних компетенција, условљена и карактеристикама 

окружења. Комуникационе способности и квалитет интеракција детета мора се посматрати у 

ширем контексту, узимајући у обзир динамично окружење у којем дете одраста, а посебно 

породицу и породичне околности. 

Трајна изложеност деце поновљеном родитељском сукобу доводи до појаве 

психофизиолошких, бихејвиоралних, когнитивних и емоционалних реакција. Висок ниво 

реактивности у вези је са честим ситуацијама које представљају ризик за развој 

неприлагођености на развод родитеља. Код особа и деце које су доживеле развод родитеља 

присутно је више интернализованих и екстернализованих проблема у односу на оне који нису 

доживели. Интернализовани поремећаји јесу појаве попут депресије, изолације, анксиозности 

(Turk, Graham & Verhulst, 2007). Већина деце развод доживљава изузетно стресно, услед чега 

се као одговор јављају промене у когнитивном, емоционалном и социјалном аспекту.  

 

3.3.1. Екстернализоване промене у понашању деце услед развода родитеља 

 

 „Због свог осећаја повређености, одбачености и осећања страха да је напуштено и 

невољно, дете често постаје непослушно и агресивно према околини“ (Јовановић, 1997, стр. 

133). У поређењу деце разведених родитеља и деце неразведених родитеља уочено је да деца 

разведених родитеља испољавају агресивније понашања и непослушност чешће него њихови 

вршњаци из потпуних породица (Хојт према Видановић & Анђелковић, 2009). 

Резултати многих истраживања указују да деца из разведених породица испољавају вишу 

стопу екстернализујућег агресивног и антисоцијалног понашања, у односу на децу из 

функционалних и очуваних породица са оба биолошка родитеља (Amato & Keith, 1991; Najman, 

1997). Узрочна веза између развода и повећаног ризика за антисоцијално понашање је делом 

условљено полом и узрастом детета, па тако искуство развода родитеља на раном узрасту носи 

већи ризик за екстернализујуће бихејвиоралне проблеме код дечака него код девојчица 

(Najman et al., 1997). Развој негативних облика понашања посредован је и родитељским 

конфликтима, а не самим разводом. Агресивно и антисоцијално понашање карактеристично је 

како за децу разведених родитеља, тако и за децу из очуваних породица али са конфликтним 
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односима. Присуствовање родитељском конфликту и насиљу, посебно уколико траје дижи 

период, може дете учинити сензитивним на употребу насиља. Дете ствара слику о насиљу као 

средству за решавање проблема, па на принципима социјалног учења репродукује слично 

понашање. 

Социјална искуства током првих година живота стварају темељ за касније друштвене 

односе. Породична средина је примарно окружење у којем дете стиче знање и преузима 

обрасце понашања. Дете учи кроз интеракцију са другима, у социјалном контексту кроз 

посматрање других. Посматрањем понашања других деца прихватају и имитирају то 

понашање. Учењем по моделу који дају родитељи као узор, поред позитивних, усвајају се и 

негативни облици понашања. Уколико је присутно агресивно и импулсивно понашање 

родитеља, онда дете усваја антисоцијалне облике понашања а родитељ својим понашањем 

делује као неадекватни објекат идентификације, по принципу идентификације са агресором 

(Пејовић, 1997). Антисоцијално понашање код деце готово увек је повезано са социјалним 

развојем, из недовољно развијених социјалних компетенција, а на чије развијање утицај имају 

средински, односно породични фактори. Дисфункционално породично функционисање у 

узајамном је односу са развојем и испољавањем насилног понашања у детињству. Међутим, 

зависе и од тога да ли у породицу постоји низак ниво породичне контроле, строго и 

неконзистентно дисциплиновање и низак ниво родитељске ангажованости у активностима 

детета (Loeber, Stouthamer-Loeber, 1986).  

Екстернализована понашања, попут агресивног понашања, најчешћи су показатељ 

емоционалних тешкоћа и проблема и углавном су повезана са емоционалном регулацијом и 

захтевају подршку и додатни рад (Жунић-Павловић, и др, 2011). Деца која испољавају такво 

понашање представљају изазов за вршњачку групу. На раном узрасту агресивност се 

манифестује директно, кроз физичко делање, док своје форме и интензитет мења током 

одрастања.   

На предшколском узрасту већину социјалних интеракција дете остварује са вршњачком 

групом у оквиру васпитно-образовне установе. Вршњачку групу можемо дефинисати као 

друштвену групу коју чине људи сличне старости, образовања или социјалног статуса и који 

се превасходно састоје од особа које имају сличан или исти статус и углавном су готово исте 

старости (Кларин, 2006). На раном и предшколском узрасту деца на развод родитеља реагују 

испољавањем неких видова понашања који раније нису били присутно, попут туге, 
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свадљивости, избегавања комуникације са родитељима, агресије и сл. Испољавање агресије 

може бити усмерено ка вршњацима који потичу из целовитих породица са очуваним 

породичним односима. Агресију деца на раном узрасту користе као емоционални одговор на 

страх. Још увек не контролишу своје импулсе, те може доћи до испољавања агресивног 

понашања. Видљиве промене и поремећаји у понашању детета огледају се у „актинг аут“ 

понашању, испољавању љубоморе и зависти, импулсивности, хиперактивном или 

антисоцијалном понашању. Malon истиче у свом истраживању да деца која доживљавају 

родитељску сепарацију испољавају промене у понашању, посебно током прве године након 

развода, а да је такво понашање чешће уочљиво код дечака (према Nunes-Costa, 2009).  

 

3.3.2. Интернализоване промене код деце као последица развода родитеља 

 

Услед сепарације родитеља дете су суочава са потешкоћама обраде јаких емоција, па се 

као реакција могу јавити регресивни облици понашања. Млађа деца себе често криве за 

развод родитеља, а имају потешкоће да своје страхове и емоције испоље на адекватан начин, 

што за последицу доводи до низа облика понашања која су неадекватна и неуобичајена.  

       Деца узраста до две године на одвајање од једног родитеља, услед развода, могу  

одреаговати променом навика и рутина, одбијањем јела или променом ритма спавања. 

Карактеристични облици понашања код деце предшколског узраста јесу и појаве регресивних 

понашања, попут тепања, умокравања, сисања палца, везивања за играчку (Злоковић & 

Вељачић, 2020). Овакво реаговање детета толерише се уколико не траје дуго и не испољава се 

у драстичним облицима.  

      Болови у стомаку и глави, поремећај спавања, висок притисак, депресивна стања и други 

физички проблеми „могу бити део емоционалног товара који са собом доноси развод“ (Lin - 

Evans, 2010, str. 124). На раном узрасту деца исказују своја осећања на различите начине, ретко 

говорећи отворено о проблему који имају. Кроз суздржавање од испољавања негативних 

емоција попут беса, љутње, незадовољства, они прећуткују своје емоције и бриге, док реагују 

кроз психосоматске тегобе и испољавање медицинских проблема. До таквих реакција можда 

не би дошло „када бисмо здравије и позитивније поступали са својим емотивним садржајима“ 

(Lin - Evans, 2010, стр. 124-125). 
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Истраживања о непосредним реакцијама деце на развод у највећем броју случајева односе 

се на осећања анксиозности, депресије и љутње. Истраживачи Wallerstein и Kelly (1980) дошли 

су до типологије реакција детета, која садржи следеће емоционалне реакције:  

 страх од напуштања – 75% деце након развода страхује за своју будућност; 

 забринутост за родитеље – деца су забринута како ће родитељи, али и они, живети; 

 осећај туге – деца узраста до 14 година испољавају тугу и осећање великог губитка, од 

чега трећина испољава симптоме депресије, несанице и разне физичке тегобе, а 

половина машта и помирењу родитеља; 

 осећај усамљености – услед заузетости родитеља самим собом или међусобним 

сукобом; 

 осећај одбачености – деца сматрају да их је родитељ који одлази из куче одбацио и 

питају се заслужују ли његову љубав; 

 сукоб лојалности – присиљавање детета да се одлучи за једног родитеља, што појачава 

унутрашње сукобе детета; 

 бес и агресија – доминантна реакција на развод родитеља код више од трећине деце, док 

четвртина испољава агресију према родитељу који иницира развод (према Чаваровић-

Габор, 2008, стр. 69-91). 

Психолошка добробит детета угрожена је чином развода родитеља, због тога што припада 

високо трауматичним факторима који носе ризик од појаве психиних промена и проблема код 

деце. Процене у истраживачким радовима износе податак да 20 до 25% деце разведених 

родитеља има психичких потешкоћа, што је двоструко више од деце из целовитих породица 

(Крнић према Злоковић & Вељачић, 2020).  

Деца предшколског узраста су склона самоокривљивању, посматрају ствари из личног 

аспекта и верују да је њихово понашање директно утицало на развод родитеља.  Развијају страх 

од напуштања, услед одласка једног родитеља из породице. У том страху имају бурне реакције 

приликом доласка у вртић, посебно по одласку родитеља јер сматрају да се неће вратити. 

Понекад се код мање деце може јавити снажан осећај одбачености и напуштености, услед чега 

се могу јавити непослушно и агресивно понашање према околини (Јовановић, 1997). 

Као превентивна мера развитку неповољних последица развода родитеља на децу, саветује 

се родитељима да током процеса развода не трже од деце да се изјасне и изабери једну страну. 
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У процесу развоја и сазревања личности детета потребно је заштити их од сукоба одраслих, 

задржати контакт и присне односе са оба родитеља, имајући у виду најбољи интерес детета. 

 

3.3.3. Отуђено дете и манипулација детета од стране родитеља 

 

        Загарантовано право детета, дефинисано Конвенцијом о правима детета (1989), јесте да 

одржава редовне личне односе и непосредне контакте са оба родитеља, осим уколико то није 

у супротности са најбољим интересом детета. Ипак, један од најчешћих облика манипулације 

над дететом од стране родитеља јесте управо кршење наведеног права на континуиран развој 

односа са оба родитеља након развода брака, као и на покушај отуђења детета од другог 

родитеља. Кроз вербалне и невербалне поруке родитељ покушава да створи код детета 

негативну слику о другом родитељу, са циљем његовог искључивања из живота детета, иако 

за то не постоји разлог који произилази из директног односа детета и родитеља (Јелавић, 2010).  

      У стручној јавности драстично су поларизована мишљења о појму „отуђено дете“. 

Поједини аутори заступају став да је отуђење засебна категорија и као таква треба да буде 

дијагностички одређена. Насупрот томе, други аутори препознају отуђење, али га дефинишу 

као један од видова емоционалног злостављања детета. 

Gardner (1985) уводи контроверзни термин „синдром отуђеног детета", а односи се на 

манифестацију дечијег понашања које је последица свесног или несвесног понашања једног 

родитеља. Он даље наводи осам манифестација дечијег понашања:  

1. кампања оцрњивања – негирају се позитивна искуства са тим редитељем, наводе да мрзе 

тог родитеља 

2. апсурдни наводи и рационализације за одбацивање родитеља – наводе као разлог неке 

безначајне ствари, нпр.навике тог родитеља 

3. недостатак амбивалентног односа према родитељу који отуђује – један родитељ је 

апсолутно добар, а други апсолутно лош 

4. феномен „независног мислитеља“ – инсистирају да су њихове одлуке продукт личне 

воље и одлуке  

5. недостатак кривице због понашања према отуђеном родитељу – непостојање 

саосећајности нити гриже савести 
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6. слагање са отуђујућим редитељем – приликом сукоба родитеља увек су на страни 

отуђујућег родитеља, без обзира на аргументе  

7. презентовање туђег сценарија – користе фразе идентичне онима које употребљава 

отуђујући родитељ, користе изразе које не разумеју 

8. одбацивање проширене породице отуђеног родитеља. 

Cavedon и Magro (2010) дефинишу критеријуме за дефинисање отуђеног детета: 

 дете је у савезу са једним од родитеља и одбија однос са другим родитељем без икаквог 

легитимног оправдања, обично у контексту конфликта раздвајања које може 

укључивати спор око старатељства; 

 дете показује неке од следећих понашања: а) константно одбацивање родитеља које 

може постати права кампања оцрњивања; б) употреба узалудних, слабих или апсурдних 

рационализација, како би се упорно критиковао отуђени родитељ;  

 дете показује најмање два од следећих понашања и ставова: а) недостатак 

амбивалентности; б) феномен независног мислиоца; в) аутоматско подржавање 

родитеља који отуђује; г) одсуство осећаја кривице и неприхватање осећања отуђеног 

родитеља; д) присуство позајмљених сценарија; ђ) ширење анимозитета према 

отуђеном родитељу у проширеној породици. 

На основу интервјуа  са отуђеним родитељима аутори Baker и Darnall идентификују још 

стратегија отуђивања које нису обухваћене постојећим категоризацијама, а то су: 

 ограничавање и претерана контрола позива и порука које дете размењује са другим 

редитељем; 

 ограничавање и претерана контрола симболичког контакта детета и другог родитеља; 

 ускраћивање информација о детету; 

 остало – оговарање другог родитеља пријатељима, широј породици и учесницима у 

животу детета, стварање конфликта између детета и другог родитеља, уверавање да га 

је други родитељ одбацио, ограничавање односа детета са другим родитељем (Baker & 

Darnall, 2006, pp.97-124).  

Отуђење је последица дететове одбрамбене реакције на сталне настале околности. 

Неприродном мржњом према родитељу, којом се подучава дете и условљава љубав другог 

родитеља, долази до негативних осећања детета према себи. Реакција детета јесте кроз 
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одбрамбени механизма цепања2, а огледа се у идеализацији једног родитеља и негативне 

представе о другом родитељу. У контексту отуђења, „цепање“ се односи на когнитивну 

стратегију детета да класификује осећања, емоције и мисли о родитељима као две поларизоване 

категорије, а што не може одговарати дететовој перцепцији о својим родитељима (Blagg & 

Godfrey, 2018).  

  

 

 

 

 

 

4. AДАПТАЦИЈА ДЕЦЕ НА РАЗВОД 

 

Последице развода могу довести до емоционалних реакција које по свом трајању и 

интензитету варирају у складу са индивидуалним карактеристика и околностима које су 

претходиле разводу брака. У складу са тим, развод је за неке прекид дисфункционалног односа 

и представља могућност за нови почетак, док другима представља тежак период који 

производи економске, социјалне и психолошке последице.  

На предшколском узрасту деца су зависна од својих родитеља, у физичком и емоционалном 

смислу. Од великог значаја за њихов развој и функционисање јесте постојање рутина, које се 

нарушавају сепарацијом и раздвајањем од једног родитеља. У том случају потребно је да оба 

родитеља своје домове организују тако да задржавају осећај предвидљивости и сигурности, као 

и да буду сагласни у поштовању рутина спавања, одржавања хигијене, исхране, игре и 

слободних активности, али и одржавању контакта другог родитеља са дететом. Сви ови 

                                                           
2 Splitting, односно цепање, представља примитивни механизам одбране. Мелани Клајн наводи како дете 

активно цепа објекат и свој однос према објекту (родитељу), а истовремено долази до цепања у самом „ја“, 

односно расцеп се дешава и у детету. Кернеберг описује цепање као примитивни механизам, којим се субјект 

брани од тензија. Развојно нормално би било да субјект постане јачи и целовитији, тако да може помирити 

расцепљене делове себе и објекта, те користити зрелије механизме одбране 

(http://psihoterapijsketeme.rs/2013/cepanje-mehanizam-splitinga ). 

http://psihoterapijsketeme.rs/2013/cepanje-mehanizam-splitinga
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фактори су потреби чиниоци за адаптацију детета на нове породичне околности, самим тим су 

присутне и разлике у прилагођавању деце на развод родитеља.  

Већина деце савладава кризно раздобље, док један део доживљава тешкоће на које 

емотивно реагује, а последице досежу у одрасло доба. На ниво стреса услед развода родитеља 

утичу многобројни стресори са којима се деца суочавају, док је један од најинтензивнијих 

губитак или одлазак једног родитеља из породичног окружења. Нарушавање дотадашње 

породичне структуре, начин на који се детету презентује и на који схвата развод родитеља,  

његов узраст и развојни ниво, квалитет породичних односа, количина стреса којој је изложено, 

степен сигурности детета, све наведено су фактори који утичу на то како дете разуме развод. 

Прилагођавање детета зависи и од индивидуалних напора који родитељи улажу како би 

ублажили негативне последице развода на децу (Amato, 2000). 

Родитељска стратегија је од великог значаја како би се детету створили услови да се 

успешно прилагоди на велику животну промену. Уколико је та стратегија сувише строга, 

могуће је да доведе до продубљивања конфликта између родитеља, али и родитеља и детета. 

Склоност ка вербално и физички агресивнијем понашању родитеља доводи до осећаја 

фрустрације и недостатка контроле, што неке родитеље наводе на превелику контролу и строге 

стратегије према детету. Према томе, негативно понашање родитеља након развода представља 

висок ниво ризика за прилагођавање детета (Мајнарић, 2022). Родитељски конфликт јесте један 

од главних чиниоца у прилагођавању детета. Поред тога, на негативан исход утичу и постојање 

сукоба и непријатељства родитеља, постојање насиља, економске потешкоће, поремећене 

рутине и ометање вршњачких односа, рано ступање родитеља у нове односе, губитак контакта 

са једним од родитеља, лоша адаптација родитеља на развод, губитак сигурности и 

предвидивости.  

Прихваћено је становиште да су два критична негативна фактора која утичу на адаптацију 

деце на развод: 

 брачни и родитељски сукоб и 

 дестабилизовани односи родитеља и детета (Kline-Pruett, Williams, & Little, 2003, стр. 

170). 

Изложеност деце родитељском сукобу угрожава капацитете детета да се прилагоди на 

развод родитеља. Конфликт је посебно повезан са интернализованим и екстернализованим 
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проблемима у понашању, као и са осећањима самокривице и стида код деца. Брачни и 

родитељски сукоби претходе лошим односима између родитеља и деце и након развода, 

постојањем неслагања и мањка дисциплине.  (Kelli, 1998; 2000). Сукоб родитеља ескалира и 

приликом преговора о правним и економским питањима услед развода, али и у случају 

одлучивања о старатељству.  У институционалном контексту процес развода са аспекта 

правосудног система се описује као парничење у којем се супротстављене позиције родитеља 

заоштравају (Pruett & Bailey, 1998). Кроз тај процес повећава се родитељски сукоб, јер 

заступају различита гледишта, процес метастазира а сукоб се шири.  

Рањивост родитеља услед развода постаје породична реалност, јер се преноси на све 

чланове система. Депресивна стања и анксиозност честа су клиничка слика родитеља и 

породица које пролазе кроз период конфликтног развода, што утиче на умањене капацитете 

родитеља и лоше адаптације код деце. Дестабилизовани односи са родитељем, посебно 

уколико је то родитељ са којим дете живи, повезани су са смањеном социјалном компетенцијом 

деце, мањком самопоштовања, као и са постигнућима и проблемима у понашању (DeGarmo & 

Forgatch, 1999).  

Постоје и фактори који стварају предиспозицију за лакше суочавање и превладавање 

последица развода, а то су они који се односе на личне карактеристике детета и квалитет односа 

и карактеристике породице. У већини истраживања интелигенција и способност емоционалне 

регулације истичу се као битни заштитни фактор у адаптацији деце на развод (Dunsmore, 

Booker, & Ollendick, 2013). Породични односи пре, али и током развода од кључног су значаја 

за прилагођавање деце. Слаб интензитет родитељског сукоба, конструктиван договор и 

решавање сукоба, квалитет односа родитеља и деце, укљученост и брига о потребама и 

емоцијама детета, као и јасно дефинисана правила и ауторитет родитеља јесу битан предуслов 

за адекватно навикавање детета на нове околности. 

Спољни фактори који имају утицај у процесу адаптације су разноврсни. Они могу бити 

било који други сукоб или догађај високог интензитета, као и начин на који се дете суочава са 

стресом, па се тако деца теже прилагођавају уколико су неповољне околности, попут 

економског статуса, промена животне средине и вртића или школе. Све околности у вези са 

разводом јесу високостресне за дете и могу узроковати емотивне реакције, анксиозности, 

депресију, љутњу и сл. Дуготрајност последица развода зависи од интензитета стресора и 

дужини изложености родитељском сукобу, присуство других стресних догађаја, узраста 
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детета, подршке околине, квалитета односа са родитељима. Деца разведених родитеља реагују 

на трауму кроз коју пролазе у складу са својим годинама и зрелошћу, њихове реакције нису 

абнормалне, оне су уобичајене за ситуацију интензивних промена и високог стреса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. МЕТОДОЛОШКИ ДЕО РАДА 
 

 

5.1.Проблем мастер рада 

 

У савременим теоријским разматрањима све више се посвећује пажња проучавању 

негативних последица које развод доноси као неминовност. Учесталост развода у савременим 

породицама додатно акцентује значај у изучавању овог проблема, који је недовољно заступљен 

и истраживан у нашој земљи.  

Прегледом литературе о проблематици развода уочљива је промена интереса са 

економских последица на последице које се односе на промену структуре и функционисања 

породице, као и потенцијално негативних последица на њене чланове, са акцентом на децу. 

Негативне последице развода родитеља на понашање деце предшколског узраста су 

видљиве у процесу васпитно- образовне праксе и социјалној интеракцији са вршњацима. 
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Анализа, дефинисање и повећање осетљивости на овај проблем отвара могућност за 

мултидисциплинарни приступ у изучавању и превенцији те појаве.  

Основно истраживачко питање овог рада тиче се дефинисања утицаја развода родитеља 

на понашање деце у васпитно-образовној групи. Проблем истраживања јесу питања о 

последицама које на децу предшколског узраста оставља развод родитеља.  

Развојне теорије указују на чињеницу да је предшколски узраст посебно сензитивно 

време за развој неприлагођености у социјалним интеракцијама. У овој области урађено је 

релативно мало истраживања, посебно узимајући у обзир да се односи на децу у раном периоду 

развоја када многи неприлагођени облици понашања буду неоправдано сврстани у развојне 

фазе. Ово истраживање је од значаја како за добробит деце и породице, тако и за унапређење 

праксе васпитача и стручних сарадника, али и за стварање партнерског односа породице, тј. 

родитеља и образовних установа, са заједничким циљем стварања подстицајног и 

подржавајућег окружења за свако дете. 

Теоријско одређење предмета истраживања односи се дефинисање развода родитеља, 

потом на социоемоционалне карактеристике деце предшколског у, као и краткорочни и 

дугорочни ефекти које он производи, а који се могу препознати кроз односе интеракције са 

вршњацима и кроз специфичне облике игара. Појмовно дефинисање обухватиће појам брака и 

појам развода брака, посебно у односу на породично правне дефиниције, потом социјалну 

интеракцију и њен значај, као и социјалну интеграцију деце.  

Проблем истраживања је описан следећим истраживачким питањима:   

- Која су доминантна уверења и искуства васпитача о утицају развода родитеља на 

социјалне интеракције деце са другом децом и васпитачима у васпитно-образовној групи? 

- Која су доминантна уверења и искуства васпитача о томе да ли постоји разлика између 

деце чији су се родитељи развели споразумно и оних чији су родитељи пролазили дуготрајни 

судски процес развода и у чему су разлике?  

- Да ли деца током развода својих родитеља испољавају неке психосоматске тегобе током 

боравка у вртићу  и да ли постоје разлике између оних чији се родитељи разводе споразумно и 

оних који имају висококонфликтан развод? 

-Да ли се уочавају разлике у игри деце чији се родитељи разводе у односу на другу децу? 
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5.2. Научни и друштвени значај 

 

 Научни циљ рада је проширивање постојећег научног сазнања. У расположивом 

научно-истраживачком фонду у Републици Србији ова тема није довољна истражена и 

заступљена са аспекта којем се приступа у овом раду, а чији је циљ препознавање и описивање 

односа развода родитеља и социјалне интеракције и понашања деце предшколског узраста.   

 Друштвени циљ истраживања јесте унапређење праксе и рада васпитача и стручних 

сарадника са децом чији родитељи пролазе кроз развод, препознавање карактеристичних 

облика понашања и благовремено реаговање и превентирање потенцијално деструктивнијих 

облика понашања. Највиши циљ је обезбеђивање подржавајуће, подстицајне и сигурне 

социјалне средине за раст, развој и даље образовање деце, које ће као здраве јединке градити 

нове социјалне односе. Овај рад би требало да укаже на потребу за организовањем системске 

стручне подршке од стране васпитача у васпитно-образовним установама родитељима деце 

предшколског узраста који пролазе кроз конфликтан и тежак процес развода.   

5.3. Циљ мастер рада 

 

У складу са истраживачким питањима дефинисани су следећи циљеви истраживања:   

1. Испитати какав утицај има развод родитеља на социјалну интеракцију деце са вршњацима 

у васпитно-образовној групи. 

2. Испитати да ли постоји статистички значајна разлика између споразумног  и 

висококонфликтног развода на социјалну интеракцију и понашање деце.   

3. Испитати да ли постоји корелација између утицаја развода на испољавање регресивног 

понашања и психосоматских проблема  и социјалне интеракција деце са вршњацима у 

васпитно-образовној групи. 

4. Испитати да ли постоји корелација између висококонфликтног развода и социјалне 

интеракције и понашања деце са вршњацима у васпитно-образовној групи. 

 

5.4.Хипотезе истраживања 
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Општа хипотеза истраживања гласи: развод брака родитеља увек производи негативне 

последице на децу предшколског узраста.  

Посебне хипотезе истраживања: 

Х1: Развод родитеља има негативан утицај на испољавања социјално негативних 

интеракцијских односа са вршњацима и васпитачима унутар образовно-васпитне групе. 

Х2: Постоји статистички значајна разлика између споразумног и висококонфликтног 

развода на социјалну интеракцију и понашање деце.   

Х3: Постоји корелација између утицаја развода на испољавање регресивног понашања 

и психосоматских проблема и социјалне интеракција деце са вршњацима у васпитно-

образовној групи. 

Х4: Постоји корелација између висококонфликтног развода и социјалне интеракције и 

понашања деце са вршњацима у васпитно-образовној групи. 

 

5.5. Место истраживања 

 

Изради и планирању истраживања претходило је добијање сагласности за спровођење 

истраживања од стране управе УПВО „Полетарац“ Рума. Истраживања је обављено у периоду 

јун- септембар 2022.  

5.6.Узорак истраживања 

 

 У узорак истраживања укључени су запослени васпитачи и медицинске сестре 

васпитачи из УПВО „Полетарац“ Рума. Од укупног броја испитаника 96% су припаднице 

женског пола, 4% чине мушкарци, 11% има мање од 5 година радног стажа, 9% има од 6 до 10 

година радног стажа, 21% има од 11 до 15 година радног стажа, 25% има од 16 до 20 година 

радног стажа и 34% има више од 20 година радног стажа. Што се тиче породичног статуса, 

49% испитаника је удато/ожењено, док је 45% неудато/неожењено, а само 6% живи у 

ванбрачној заједници. У истраживању смо имали 76% васпитача и 24% медицинских сестара 

васпитача. Узрасне групе васпитача су 8% млађа јаслена, 17% старија јаслена, 14% млађа 
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узрасна, 23% средња, 15% старија узрасна, 23% година пред полазак у школу. Најмлађи 

васпитач има 24, док најстарији 64 године, а просек година старости је 45,58. 

 

5.7. Методе, технике и инструмент истраживања 

 

Ефекти развода родитеља операционализовани су преко димензија: социјална 

интеракција деце са вршњацима у васпитно-образовној групи, психосоматских тегоба код 

деце, испољавања агресивносг понашања деце према вршњацима и васпитачима. Емпиријска 

провера ефеката развода родитеља на децу предшколског узраста испитана је кроз ставове 

васпитача а на основу њихових искустава из непосредног контакта са децом у 

васпитнообразовној групи и њиховим родитељима. За испитивање ставова коришћен је 

упитник посебно дизајниран за потребе овог истраживања, са 12 ајтема којима су процењивани 

ставови васпитача о квалитету интеракције деце чији су се родитељи развели или су у процесу 

развода  са другом децом и васпитачима у васпитно-образовној групи, о њиховој дисциплини 

и испољеним психосоматским тегобама, као и о утицају начина развода (споразумни или 

високонофликтни) на промене у понашању детета.  Одговори су формулисани на основу 

Ликертове скале, а изражавају степен слагања, или неслагања, са постављеном тврдњом. 

Подаци прикупљени упитником груписани су и нумерички представљају податке истраживања 

којима су проверене законитости хипотеза. 

Сет варијабли - социјална интеракција деце са вршњацима у васпитно-образовној групи 

(тврдње: 1, 2, 5, 8, 10) 

- успостављањe пријатељских односа са вршњацима 

- одбијање заједничких игара, незаинтересованост за групне активности 

-бес, љутња, агресија, љубомора 

Сет варијабли – утицај развода на испољавање регресивног понашања и 

психосоматских проблема (тврдње: 5, 6, 7, 9, 11, 12) 

- развод доводи до испољавања психосоматских тегоба детета  

-развод родитеља доводи до регресивних облика понашања. 
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Сет варијабли – утицај начина на који су се родитељи развели (споразумни или 

висококонфликтни развод) и последица на социјалну интеракцију и понашање деце   

- Споразумни развод (тврдње: 1,3,4). 

- висококонфликтни развод (тврдње: 2, 6, 8, 10, 12). 

- споразумни развод не доводи до негативних промена у интеракцији са вршњацима  

- висококонфликтан развод доводи до испољавања негативних понашања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. РЕЗУЛТАТИ И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА ИСТРАЖИВАЊА 
 

На основу циља истраживања намера нам је била да испитамо утицај развода родитеља 

на социјалну интеракцију и понашање деце предшколског узраста. У истраживању смо 

испитали какав утицај има развод родитеља на социјалну интеракцију деце са вршњацима у 

васпитно-образовној групи, затим да ли постоји статистички значајна разлика између 

споразумног  и висококонфликтног развода на социјалну интеракцију и понашање деце, те да 

ли постоји корелација између утицаја развода на испољавање регресивног понашања и 

психосоматских проблема  и социјалне интеракција деце са вршњацима у васпитно-образовној 

групи и да ли постоји корелација између висококонфликтног развода и социјалне интеракције 

и понашања деце са вршњацима у васпитно-образовној групи. Такође, сагледали смо на који 

начин социодемографске карактеристике утичу на ставове васпитача по свим претходним 

питањима. Резултате које смо прикупили упитником подвргли смо дескриптивној статистичкој 
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анализи, у циљу провере опште и посебних хипотеза. Пре свега приказаћемо карактеристике 

узорка. 

 

 

Графикон 1. Структура испитаника према полу. 

 

У истраживању је учествовало 53 испитаника, те можемо у графикону 1 да видимо 

структуру испитаника према полу. У истраживању је било 2 (4%) испитаника мушког пола, и 

51 (96%) испитаника женског пола. 

 

Графикон 2. Структура испитаника према радном стажу. 

Структуру испитаника према радном стажу можемо видети у графикону 2. У 

истраживању је учествовало 6 (11%) испитаника са мање од 5 година радног стажа, затим 5 

(9%) испитаника од 6 до 10 година, 11 (21%) испитаник  од 11 до 15 година, 13(25%) 

испитаника од 16 до 20 година и 18 (34%) испитаника са више од 20 година радног стажа. 
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Графикон 3. Структура испитаника према породичном статусу. 

Структуру испитаника према породичном статусу можемо видети у графикону 3. У 

истраживању је учествовало 26 (49%) испитаника који су удати или ожењени, затим 24  (45%) 

испитаника који су неудати или неожењени и 3 (6%) испитаника са који живе ванбрачној 

заједници. 

 

Графикон 4. Структура испитаника према радном месту. 

Структуру испитаника према радном месту можемо видети у графикону 4. У 

истраживању је учествовало 40 (75%) испитаника који су васпитачи, и 13 (25%) испитаника 

који су медицинске сестре – васпитачи. 
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Графикон 5. Структура испитаника према узрасту групе. 

Структуру испитаника према узрасту групе можемо видети у графикону 5. У 

истраживању је учествовало 4 (8%) испитаника који раде са млађом јасленом, 9 (17%) 

испитаника који раде са старијом јасленом, 8 (15%) испитаника који раде са млађом узрасном, 

12 (23%) испитаника који раде са средњом узрасном, 8 (15%) који раде са старијом узрасном 

12 (23%) испитаника који раде са децом пред полазак у школу. 

 

 

 

Табела 1. Структура испитаника по старости 

Старост 

АС СД Мин Маx 

45.58 10.08 24 64 

 

На основу података приказаних у Табели 1, видимо да се године старости испитаника 

крећу у распону од 24 до 64, с просечном старошћу од 45.58 година. 

 

Дескриптивни показатељи коришћених инструмената 

 

7%
17%

15%
23%

15%

23%

Узраст групе

Млађа јаслена Старија јаслена

Млађа узрасна Средња узрасна

Старија узрасна Година пред полазак у школу 
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У истраживању смо користили упитник посебно дизајниран за потребе овог истраживања, са 

12 ајтема којима су процењивани ставови васпитача о квалитету интеракције деце чији су се 

родитељи развели или су у процесу развода  са другом децом и васпитачима у васпитно-

образовној групи, о њиховој дисциплини и испољеним психосоматским тегобама, као и о 

утицају начина развода (споразумни или високонофликтни) на промене у понашању детета. 

Дескриптивна анализа инструмената коришћених у истраживању заснива се на показатељима: 

минимални резултат (Мин), максимални резултат (Макс), аритметичка средина (АС) и 

стандардна девијација (СД). Резултати дескриптивне статистике за скале приказане су у табели 

2.   

 

Табела 2. Дескриптивни показатељи инструмента 

Скала Н Мин Макс АС СД Скјунис Куртозис 

Социјална интеракција деце са 

вршњацима у васпитно-образовној 

групи 

53 7 22 17.70 2.81 -.297 .034 

Утицај развода на испољавање 

регресивног понашања и 

психосоматских проблема 

53 6 27 20.91 4.08 -.596 .039 

Висококонфликтни развод 53 5 22 16.89 3.12 -.469 .343 

Споразумни развод 53 6 13 9.70 1.59 .101 .049 

 
У Табели 1 приказани су дескриптивни показатељи коришћених инструмената. 

Вредности скјуниса и куртозиса дају нам податке о расподели одговора, односно о асиметрији 

и спљоштености расподеле. Оно што је карактеристично јесте да имамо нормалну расподелу 

података за скалу Социјална интеракција деце са вршњацима у васпитно-образовној групи, 

што значи да је погодна за коришћење параметријских поступака. Скјунис износи -.297, а 

куртозис .034 што значи да је у распону од -1 до +1. Скала поседује 5 тврдњи и најмањи скор 
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на скали је био 7, док је највећи скор био 22. Аритметичка средина скале износи 17.70 и 

стандардна девијација 2.81. Код скале Утицај развода на испољавање регресивног понашања 

и психосоматских проблема, такође имамо нормалну расподелу. Скјунис износи -.596 ,а 

куртозис .039. Аритметичка средина скале је 20.91 и стандардна девијација износи 4.08. скала 

поседује 6 тврдњи и најмањи скор на скали је био 6, док је највећи скор био 27. Што се тиче 

скале Висококонфликтни развод ту исто имамо нормалну расподелу, скјунис износи -.469 ,а 

куртозис .343. Аритметичка средина скале је 16.89 и стандардна девијација износи 3.12. Скала 

поседује 5 тврдњи  и најмањи скор на скали је био 5, док је највећи скор био 22. Скала 

Споразумни развод има нормалну расподелу, скјунис износи .101 ,а куртозис .049. 

Аритметичка средина скале је 9.70 и стандардна девијација износи 1.59. Скала поседује 3 

тврдње и најмањи скор на скали је био 6, док је највећи скор био 13.  

Табела 3.  Релијабилност инструмента 

Скала Кронбахова алфа Број ставки 

Социјална интеракција деце са вршњацима у 

васпитно-образовној групи 
.79 5 

Утицај развода на испољавање регресивног 

понашања и психосоматских проблема 
.82 6 

Висококонфликтни развод .73 5 

Споразумни развод .71 3 

 
 

Када говоримо о поузданости инструмента, онда конкретно говоримо о унутрашњој 

сагласности скале, односно да ли свака тврња мери исту појаву као и остале. За проверу 

поузданости инструментата користли смо Кронбахов коефицијент алфа то је коефицијент 

интерне конзистентности и он треба да буде >0.70 да би инструмент био поуздан. У табели 3 

можемо да видимо коефицијент поузданости скале Социјална интеракција деце са вршњацима 

у васпитно-образовној групи који износи .79, и који можемо сматрати високим коефицијентом. 

Што се тиче скала, Утицај развода на испољавање регресивног понашања и психосоматских 

проблема износи .82, затим Висококонфликтни развод износи .73 и последња скала 
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Споразумни развод има коефицијент .71. Овде можемо рећи да су инструменти поуздани, 

односно све тврдње у оквиру инструмената мере исту појаву. 

 

Провера хипотеза истраживања 

У овом сегменту рада тестирали смо хипотезе. За тестирање прве хипотезе смо користили 

аритемтичку средину, а затим смо користили  Т-тест упарених узорака за другу хипотезу, док  

за трећу и четврту хипотезу смо користили линеарну Пирсонову корелацију. Такође, 

проверили смо да ли социодемографске карактеристике испитаника (пол, године старости, 

радни стаж, радно место, породични статус, узрасна група) утичу на ставове васпитача о 

квалитету интеракције деце чији су се родитељи развели или су у процесу развода  са другом 

децом и васпитачима у васпитно-образовној групи, о њиховој дисциплини и испољеним 

психосоматским тегобама, као и о утицају начина развода (споразумни или високонофликтни) 

на промене у понашању детета, где нисмо добили значајне резултате. Сви  значајни подаци су 

представљени табеларно по хипотезама. 

 

Х1: Развод родитеља има негативан утицај на испољавања социјално негативних 

интеракцијских односа са вршњацима и васпитачима унутар образовно-васпитне групе. 

 

Табела 4. Социјална интеракција деце са вршњацима у васпитно-образовној групи. 

Скала Н Минимум Максимум Теоријска АС АС СД 

Социјална интеракција 

деце са вршњацима у 

васпитно-образовној групи 

53 7 22 15 17.70 2.81 

 

 

На основу резултата истраживања у табели 4 можемо да видимо да развод родитеља има 

негативан утицај на испољавања социјално негативних интеракцијских односа са вршњацима 

и васпитачима унутар образовно-васпитне групе. Просечан скор је био 17.70 што је више од 

теоријске аритметичке средине која износи 15. Самим тим, можемо да закључимо да развод 
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као такав се скорује много више гао негативна појава за социјалну интеракцију деце са 

вршњацима. Уколико кренемо од прве хипотезе Х1 да развод родитеља има негативан утицај 

на испољавања социјално негативних интеракцијских односа са вршњацима и васпитачима 

унутар образовно-васпитне групе, можемо рећи да је прва хипотеза потврђена.  

 
Х2: Постоји статистички значајна разлика између споразумног и 

висококонфликтног развода на социјалну интеракцију и понашање деце. 

Табела 5. Разлика између споразумног и висококонфликтног развода на социјалну 

интеракцију и понашање деце.   

Скала Н АС СД t df P 

Споразумни развод  53 9.69 1.59 

-15.279 52 .000* 

Висококонфликтни развод 53 16.89 3.12 

  

У циљу провере хипотезе Х2 да постоји статистички значајна разлика између 

споразумног и висококонфликтног развода на социјалну интеракцију и понашање деце, 

применили смо Т-тест упарених узорака. Ако погледамо у табелу 5 видећемо да постоји 

статистички значајна разлика између споразумног (АС=9.69, СД=1.59) у односу на 

висококонфликтни развод (АС=15.89, СД= 3.12) по питању социјалне интеракције и понашања 

детета. Вредност Т-теста упарених узорака износи т(52) =-15.279, p<.01. Испитаници су 

значајно више вредновали да висококонфликтни развод утиче на социјалну интеракцију и 

понашање деце. Самим тим, можемо закључити да висококонфликтни развод није погодан за 

добробит деце. Уколико кренемо од друге хипотезе Х2 да постоји статистички значајна 

разлика између споразумног и висококонфликтног развода на социјалну интеракцију и 

понашање деце, можемо рећи да је прва хипотеза потврђена. 

 

Х3: Постоји корелација између утицаја развода на испољавање регресивног 

понашања и психосоматских проблема и социјалне интеракција деце са вршњацима у 

васпитно-образовној групи. 
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Табела 6. Корелација између утицаја развода на испољавање регресивног понашања и 

психосоматских проблема и социјалне интеракција деце са вршњацима у васпитно-образовној 

групи. 

 

Социјална интеракција деце са 

вршњацима у васпитно-

образовној групи 

Утицај развода на испољавање 

регресивног понашања и 

психосоматских проблема 

Пирсонова 

корелација 
-.74** 

.000 

53 

p 

Н 

 
 

Уколико погледамо у Табелу 6 можемо да видимо да је утицај развода на испољавање 

регресивног понашања и психосоматских проблема и социјалне интеракција деце са 

вршњацима у васпитно-образовној групи истражено помоћу Пирсоновог коефицијента 

линеарне корелације. Установљена је јака негативна корелација између те две променљиве, r= 

.74, p<.01. Конкретно ово значи да што су израженији проблеми развода који утичу на 

испољавање регресивног понашања и психосоматских проблема код детета, то ће социјална 

интеракција деце са вршњацима у васпитно образовној групи бити тежа. Трећа хипотеза у раду 

је гласила да постоји корелација између утицаја развода на испољавање регресивног 

понашања и психосоматских проблема и социјалне интеракција деце са вршњацима у 

васпитно-образовној групи, што је потврђено резултатима истраживања. 

 

Х4: Постоји корелација између висококонфликтног развода и социјалне 

интеракције и понашања деце са вршњацима у васпитно-образовној групи. 

Табела 7. Корелација између висококонфликтног развода и социјалне интеракције и 

понашања деце са вршњацима у васпитно-образовној групи. 
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Социјална интеракција деце са 

вршњацима у васпитно-

образовној групи 

Висококонфликтни развод 

Пирсонова 

корелација 
-.87** 

.000 

53 

P 

Н 

 
 

Уколико погледамо у Табелу 7 можемо да видимо да је повезаност између 

висококонфликтног развода и социјалне интеракције и понашања деце са вршњацима у 

васпитно-образовној групи истражено помоћу Пирсоновог коефицијента линеарне корелације. 

Установљена је јака негативна корелација између те две променљиве, r= .87, p<.01. Суштински 

што су конфликти у процесу развода већи то ће социјална интеракција детета бити тежа са 

вршњацима у васпитно-образовној групи. Четврта хипотеза у раду је гласила да постоји 

корелација између висококонфликтног развода и социјалне интеракције и понашања деце са 

вршњацима у васпитно-образовној групи, што је потврђено резултатима истраживања. 
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 
 

 

 Резултати истраживања упућују да је полазна претпоставка аутора потврђена, односно 

да развод родитеља производи последице на децу предшколског узраста. Деца неминовно  

осећају промене у динамици породичних односа, она су сензитивна и реагују у складу са својим 

узрастом и специфичностима личности. Високостресна ситуација, као што је сепарација 

родитеља, на раном узрасту доводи до испољавања различитих обила понашања која варирају 

у интензитету, зависно од самих околности. 

 Предшколски узраст детета је период у животу када дете овладава и развија сложене 

капацитете који су предуслов њиховог даљег функционисања. Оно енергично улази у 

вршњачке релације, развија и унапређује своје социјалне односе. Деца су активни учесници 

заједница којима припадају, она су социјална бића која су на раном узрасту усмерена на своју 

примарну породицу, али и на вртићку заједницу. На том путу развоја дететове личности и 
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капацитета, незамењива је улога практичара који су укључени у делатност предшколског 

васпитања и образовања, а ту пре свега мислимо на васпитаче.  

 Улога учесника у васпитном процесу јесте и да буде подршка породици, која је 

примарна у васпитању деце на раном узрасту, кроз изградњу партерског односа. Важност 

родитељске улоге за правилан развој личности детета од највећег је значаја, те се потенцира 

подједнака партиципација оба родитеља у животу детета предшколског узраста. Нарушени 

породични односи и нестабилна породична средина доводи до промена у понашању детета, 

која је препознатљива стручњацима који са децом раде. Уобичајена пракса је да родитељи 

правовремено обавесте васпитаче о потенцијалним породичним околностима које могу 

довести до промене у функционисању детета, али неретко то буде уочљиво и пре него што се 

родитељи осмеле да о осетљивим темама говоре са другима. Оно што је од изузетног значаја, 

јесте развијати социо-емоционалне компетенције васпитача да на овакве ситуације адекватно 

одговоре, буду подршка детету и породици кроз кризни период. Развод брака представља 

изражену појаву, готово на нивоу сваке васптине групе. Самим тим, васпитачи се свакодневно 

сусрећу са последицама и променама које су њиме условљене. Неретко, уколико су околности 

развода родитеља висококонфликтне, за дете васпитач представља сигурност и стабилност.  

 Увидом и у истраживања спровођена у другим земљама, током низа година, уочљиво је 

да се на наведеном проблему мора приступити са више аспеката, како са унутрашње мреже 

заштите детета у породици, тако и у васпитним установама. Обезбеђивање подстицајне и 

сигурне породичне и вртићке средине у циљу дечије добробити примарни је задатак који треба 

да реализују сви актери дечијих живота. Едукација родитеља који пролазе кроз сепарацију, 

посебно уколико је присутан конфликт, један је од почетних задатка. Улогу едукатора могу 

преузети управо стручни сарадници и васпитачи, који су посвећени добробити и правилном 

развоју детета. У оквиру локалне заједнице могу се активирати саветовалишта за родитеље и 

породицу, услуга треба да је приступачна и бесплатна. У оквиру предшколских установа 

доступни су стручни сарадници различитих профила који су увек спремни да родитељима дају 

савет, али и да пруже додатну подршку детету којем је то потребно. Све наведено подразумева 

да родитељи одобравају и желе овакав вид сарадње, самим тим треба унапредити однос 

установа и родитеља, развити однос поверења и партиципације. Потребно је дестигматизовати 

потребу да се у конфликтне породичне односе укључе терапеути и стручни сарадници, кроз 

промену устаљених становишта који у нашој култури имају негативан однос ка укључивању 
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спољне мреже помоћи. Дакле, дечија добробит и благостање задатак је како родитеља тако и 

целокупног система, а полазна тачка промене могу бити управо услуге и програми који се 

реализују у оквиру образовно васпитних система. Правовремено реаговање и превентивно 

деловање умањиће штетност последица на децу, а превасходно је потребно плански 

приступити припреми на велике промене у породичном функционисању, а не реаговати када 

су те последице већ уочљиве.  

 На путу промене приступа и обогаћивању праксе васпитно образовног рада први корак 

увек представља стручно усавршавање, едукација и унапређивање професионалних 

компетенција за бављење одрађеним проблемом. Препознавање заступљености и значаја овог 

феномена омогућиће организовану и интерсекторску сарадњу са циљем обезбеђивања 

неометаног дечијег развоја, стабилних породичних релација и примарног интереса детета над 

осталим учесницима породичног живота. 
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https://www.researchgate.net/profile/Jasna-Hrncic/publication/277150590_Risk_factors_for_depression_in_children_and_adolescents/links/5bd2533292851c6b278f2d07/Risk-factors-for-depression-in-children-and-adolescents.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Jasna-Hrncic/publication/277150590_Risk_factors_for_depression_in_children_and_adolescents/links/5bd2533292851c6b278f2d07/Risk-factors-for-depression-in-children-and-adolescents.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Jasna-Hrncic/publication/277150590_Risk_factors_for_depression_in_children_and_adolescents/links/5bd2533292851c6b278f2d07/Risk-factors-for-depression-in-children-and-adolescents.pdf
http://psihoterapijsketeme.rs/2013/cepanje-mehanizam-splitinga/
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искуства у васпитно образовној пракси, као и на основу знања стечених током стручног 

усавршавања. 

Истраживање је анонимно, а одговори ће се користити искључиво у истраживачке сврхе. 

Унапред се захваљујем на издвојеном времену. 

1. Пол: 

а) Женски 

б) Мушки 

 
2. Године живота ____ 

 
3. Године радног стажа у васпитно-образовној установи 

 
а) Мање од 5 година 

б) Од 5 до 10 година 

в) Од 11 до 15 година 

г) Од 16 до 20 година 

д) Више од 20 година 

 
4. Породични статус: 

а) Удата/ожењен 

б) Неудата/Неожењен 

в) Ванбрачна заједница 

г) друго____________ 

 

 

5. Радно место: 

а) Васпитач 

б)  Медицинска сестра - васпитач 

 

6. Узраст групе у којој тренутно радите: 

а) Млађа јаслена 

б) Старија јаслена 
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в) Млађа узрасна 

г) Средња узрасна 

д) Старија узрасна 

ђ) Година пред полазак у школу 
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 Уопште се  

не слажем 

(1) 

Делимично 

се не слажем 

(2) 

Не могу да 

проценим 

(3) 

Делимично 

се слажем 

(4) 

У 

потпуности 

се слажем  

(5) 

1.Деца чији су се 

родитељи развели 

споразумно имају 

добру интеракцију 

са осталом децом у 

групи у вртићу 

     

2.  Деца чији су 

родитељи имали 

високо конфликтан 

однос током судског 

процеса развода 

имају лошу 

интеракцију са 

осталом децом у 

групи у вртићу 

     

3.Оба родитеља 

након развода 

показују 

заинтересованост за 

активности детета у 

вртићу (долазе на 

дечије приредбе, 

заинтересовани за 

дневне игре и 

активности деце). 

     

4. Родитељ који 

након развода није 

старатељ детета 

више не долази у 

вртић и не 

интересује се за 

активности детета.  

     

5. Деца чији су 

родитељи у процесу 

развода 

испољававају 

негативне облике 

понашања (бес, 

љутња, агресија, 

љубомора) 

     

6. Деца чији су 

родитељи у високо 

конфликтном 

разводу показују 
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губитак рутине у 

погледу хигијене, 

обедовања, сна 

током боравка у 

вртићу 

7.Деца током и 

непосредно након 

развода родитеља 

испољавају појачану 

сепарациону 

анксиозност (имају 

бурне рекације 

приликом доласка у 

вртић, отежано се 

адаптирају на 

боравак у групи). 

     

8.Деца чији су 

родитељи у високо 

конфликтном 

разводу показују 

промене у 

интеракцији са 

вршњацима 

(одбијање 

заједничких игара, 

незаинтересованост 

за групне 

активности) 

     

9. Деца током и 

после развода 

родитеља 

испољавају у вртићу 

одређене промене у 

понашању: регресију 

у говору, сисање 

прста,  

неконтролисано 

умокравање (током 

игре и током сна) и 

сл. 

     

10.  Деца током 

развода родитеља 

који је високо 

конфликтан показују 

агресивно и 
деструктивно 

понашање у групи: 

бацање по поду, 
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ударање других, 

ломљење играчака и 

отимање предмета 

који припадају 

другој деци и сл.) 

11. Деца током и 

непосредно након 

развода родитеља 

испољавају одређене  

психосоматске 

тегобе: бол у 

одређеном делу 

тела, осећај свраба и 

иритације, појава 

тикова и 

компулзивних 

радњи и сл.   

     

12. Испољавање 

одређених  

психосоматских 

тегоба: бол у 

одређеном делу 

тела, осећај свраба и 

иритације, појава 

тикова и 

компулзивних 

радњи и сл. Је 

присутан само код 

деце чији родитељи 

имају 

висококонфликтан 

развод.    
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Прилог 2. Изјава о ауторској честитости  

 

ИЗЈАВА О АУТОРСКОЈ ЧЕСТИТИОСТИ 

 Студент  Милица Јовановић  

Број индекса: 3033/2021  

Студијска група: Мастер студије социјалног рада 

Мастер рад под називом: Утицај развода родитеља на социјалну интеракцију и понашање деце 

предшколског узраста 

Потписивањем изјављујем:  

• да је рад искључиво резултат мог сопственог истраживачког рада;  

• да сам рад и мишљења других аутора које сам користио/ла у овом раду назначио/ла или 

цитирао/ла у складу са Упутством;  

• да сам добио/ла све дозволе за коришћење ауторског дела који се у потпуности/целости уносе 

у предати рад;  

• да сам свестан/на да је плагијат коришћење туђих радова у било ком облику без навођења 

аутора или представљање туђих ауторских дела као мојих, кажњиво по закону (Закон о 
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ауторском и сродним правима, Службени гласник Републике Србије, бр.104/2009, 99/2011, 

119/2012, као и других закона и одговарајућих аката);  

• да сам свестан/на да плагијат укључује и представљање, употребу и дистрибуирање рада 

предавача или других студената као сопствених;  

• да је електронска верзија завршног рада идентична штампаном примерку  

 

Београд, датум______________                                 Потпис студента:  _________________ 


