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ВР СТА КОН ФЛИК ТА, ТИП ОД НО СА И ПРЕ ФЕ РИ РА НЕ 
СТРА ТЕ ГИ ЈЕ РЕ ША ВА ЊА СУ КО БА: ИМ ПЛИ КА ЦИ ЈЕ ЗА 
ПРОГРАМE КОН СТРУК ТИВ НОГ РЕ ША ВА ЊА СУ КО БА*

Да ни је ла С. Пе тро вић**  
Оде ље ње за пси хо ло ги ју, Фи ло зоф ски фа кул тет, 

Уни вер зи тет у Бе о гра ду

Ми ли ца Ву че тић 
Тех нич ки фа кул тет у Чач ку, Уни вер зи тет у Кра гу јев цу

Ап стракт. Про гра ми за кон струк тив но ре ша ва ње су ко ба за сно ва ни су на иде-
ји да де ца и мла ди не до вољ но по зна ју про це ду ре и ве шти не ре ша ва ња су ко ба 
и да због то га кон флик ти у ко ји ма они уче ству ју бр зо кре ну де струк тив ним 
то ком. И по ред нео спор ног прак тич ног зна ча ја ко ји про гра ми за кон струк тив-
но ре ша ва ње су ко ба има ју, мо же се упу ти ти за мер ка да ни су, у до вољ ној ме ри, 
за сно ва ни на ем пи риј ским по да ци ма о ка рак те ри сти ка ма кон фли ка та у де тињ-
ству и адо ле сцен ци ји. Због то га су у овом ра ду ис пи ти ва не раз ли чи те вр сте 
кон фли ка та са вр шња ци ма и при ја те љи ма са ци љем да се утвр де пре фе ри ра не 
стра те ги је ре ша ва ња су ко ба и да се на осно ву до би је них ре зул та та раз мо тре 
им пли ка ци је за по бољ ша ње про гра ма за кон струк тив но ре ша ва ње су ко ба. Ис-
пи ти ва ње је спро ве де но на узор ку од 286 адо ле сце на та. За ис пи ти ва ње пре-
фе ри ра них стра те ги ја ре ша ва ња су ко ба ко ри шће на је ме то да хи по те тич ких 
кон фликт них си ту а ци ја. Кључ ни ре зул та ти, ко је тре ба узе ти у об зир при ли-
ком кон ци пи ра ња про гра ма за кон струк тив но ре ша ва ње су ко ба, по ка зу ју да 
пре фе рен ци ја стра те ги је ре ша ва ња су ко ба ва ри ра у од но су на вр сту кон флик та 
(у кон флик ти ма на ста лим због раз ли ка у ми шље њу и не по што ва ња до го во ра 
у ве ћој ме ри се при ме њу је ре ша ва ње про бле ма, за раз ли ку од су ко ба на ста лих 
због про во ка ци ја, твр до гла во сти и не ис кре но сти) и тип од но са (у су ко би ма са 
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при ја те љи ма адо ле сцен ти ви ше пре фе ри ра ју ре ша ва ње про бле ма, а у вр шњач-
ким су ко би ма се че шће од лу чу ју за над ме та ње).  
Кључ не ре чи: вр шњач ки и при ја тељ ски од но си, вр ста кон флик та, стра те ги је 
ре ша ва ња кон фли ка та, хи по те тич ке кон фликт не си ту а ци је, про гра ми за кон-
струк тив но ре ша ва ње су ко ба. 

У адо ле сцен ци ји вр шњач ки од но си до би ја ју све ве ћи зна чај. Са од ре ђе-
ним бро јем вр шња ка адо ле сцен ти раз ви ја ју бли ске, при ја тељ ске од но-
се, док су са дру гим вр шња ци ма уза јам ни од но си ви ше по вр шни, па се 
мо же го во ри ти о две ма вр ста ма зна чај них од но са у адо ле сцен ци ји – о 
при ја тељ ским и о вр шњач ким од но си ма. За ове две вр сте од но са ка рак-
те ри стич но је да се за сни ва ју на ре ла ци ји јед на ко сти и ре ци про ци те ту 
мо ћи, а да се исто вре ме но раз ли ку ју у сте пе ну оства ре не бли ско сти – 
вр шњач ке од но се ка рак те ри ше ни зак, а при ја тељ ске ви сок сте пен бли-
ско сти (Har tup & La ur sen, 1999; La ur sen & Col lins, 1994). Због то га се  
бли ска при ја тељ ства у адо ле сцен ци ји раз ли ку ју од од но са са оста лим 
вр шња ци ма по уче ста ло сти ис по ље них кон фли ка та, раз ло га због ко јих 
се кон флик ти ја вља ју и по на чи ни ма на ко ји се они ре ша ва ју (Adams 
& La ur sen, 2001; La ur sen & Pur sell, 2009;  La ur sen et al., 2001; Raf fa e lli, 
1997). Та ко ђе, адо ле сцен ти се ви ше тру де да очу ва ју од нос са бли ским 
при ја те љи ма не го са вр шња ци ма (Har tup, 1992; La ur sen, 1995; La ur sen 
1996; Wit he sell & Har ter, 1996). Ис тра жи ва ња спро ве де на у на шој сре ди-
ни по ка зу ју да се кон флик ти адо ле сце на та са бли ским при ја те љи ма ре ђе 
ја вља ју не го кон флик ти са вр шња ци ма (Pe tro vić, 2009b;  Pe tro vić; 2009c), 
али и да адо ле сцен ти ве ћу ва жност при пи су ју кон флик ти ма ко ји се де-
ша ва ју на ре ла ци ји са при ја те љи ма, не го кон флик ти ма ко ји се од и гра ва-
ју у од но си ма са вр шња ци ма (Pe tro vić, 2008;  Pe tro vić, 2009b). У од но су 
на уче ста лост од и гра ва ња кон флик та, зна чај ни ји из вор ин фор ма ци ја о 
де струк тив ној или кон струк тив ној при ро ди кон флик та је су раз ло зи због 
ко јих до њих до ла зи, афек тив ни тон ко ји их пра ти, а на ро чи то стра те ги-
је ко је се ко ри сте за ре ша ва ње кон флик та (Adams & La ur sen, 2001). 

Ма да кон флик ти у де тињ ству и адо ле сцен ци ји тек у ско ри је вре-
ме по чи њу да при вла че па жњу ис тра жи ва ча, њи хов зна чај су одав но 
пре по зна ли прак ти ча ри из обла сти обра зо ва ња (Johnson & Johnson, 
199 6b).  О томе  св едочи вел ики б рој  инте рв ен тних  пр ограма  за к онстр-
укт ив но  реша ва ње  сукоб а и вршњ ач ко посредо вање нам ењених деци и 
младима  (н а  пример , Farrell et al., 2001; Ignjatović-Savić i sar., 1996; Ilić 
i sar., 1995; Johnson & Johnson, 2005; Kreidler,  1 99 0; Mrše i sar., 2008;  
Sandy &  Boardrnan, 20 00; van Gurp, 2002;  Uz elac, 19 97; Uz ela c, 2000). 
 Ов и  п рог рами  су  махом на стали к ао п рофеси он ални одг ов ор на пораст 
вр шњачко г нас иља у школа ма, па  се с  прав ом  мо же рећи да је  оп шта 
 др уш твена  забр инутос т  због  ра сп рострањ ен ос ти вршњачк ог насиљ а 
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 на терала практича р е из об ла сти  образо ва ња да  се ,  из ве ом а праг мати-
чних ра зло га , позабаве  питањ ем вршњач ких конфл ика та . 

Основ на иде ја, на ко јој се за сни ва ју про гра ми за кон струк тив но ре-
ша ва ње су ко ба, је сте да де ца и мла ди не до вољ но по зна ју про це ду ре и 
ве шти не кон струк тив ног ре ша ва ња су ко ба и да због то га кон флик ти у 
ко ји ма они уче ству ју бр зо еска ли ра ју, од но сно, су коб кре не сво јим де-
струк тив ним то ком (De utsch, 1991; De utsch, 1993; Pu tal laz & Shep pard, 
1992). Нео спор но је да је по треб но и ва жно де цу и мла де под у ча ва ти 
про це ду ра ма и ве шти на ма кон струк тив ног ре ша ва ња су ко ба. Та ко ђе, 
не сум њи во је и да ве ћи на ин тер вент них про гра ма за кон струк тив но ре-
ша ва ње су ко ба то и чи ни. Ме ђу тим, тре ба има ти на уму да се ови про-
гра ми ме ђу соб но раз ли ку ју, не са мо по еле мен ти ма ко је са др же, већ и 
по свом ква ли те ту. Две глав не за мер ке, ко је се упу ћу ју про гра ми ма за 
кон струк тив но ре ша ва ње су ко ба, од но се се на њи хо ву те о риј ску не у те-
ме ље ност и не до ста так аде кват не ева лу а ци је њи хо вог ефек та (Johnson 
& Johnson, 1996 a). Овим  за меркама м оже с е д одати  ј ош  једн а  – про грами 
за  ко нструк тивно  реш ав ање суко ба  ни су, у д ов ољ ној мери ,  зас но ван и на 
е мпи ри јским п ода цима о спе ци фичн ос тима к онф ликата у детињст ву и 
адолесценцији (Pet ro vić, 2008). 

Методологија истраживања

  Пре дмет и циљ  ис тр ажива ња . Врста  кон фликт а  и  т ип  од  носа у  ко јем 
се  к  онфли кт  од вија,  од носн о знача ј  пр ед ме та   с укоба  и д руге  с тр  а не у  
сукобу,  одређ уј у  избо р  ст ратеги је  к о ја ће  бит  и п рим ењена пр ил иком  
р ешава ња к  онфл икта .  Как  о у  ад ол  есцен ц и  ји  вршњачки  и  при ја тељски 
однос и добија ју  с  в е   већи з начај,  у  овом  рад у с у   и сп итива ни  у пр а во 
конф лити  с а  вршњацима  и  при ја тељим а  до  којих   д ола зи  з бог н еп ошт ов-
ањ а  до го вора, н еис к реност и,   н еп оштовања  р азл ик  а  у мишљењ у,  провок-
аци ја   и   тврд оглавости. Осн овни ц иљ  и с т раживањ а  је сте  д а  се  утвр де   
 префер ир  а не страт егије р еша в ањ а сукоба  с   обзиро м  на  врст у  конфликта 
 и тип однос а.  Та кође,  зн ач ај ан ци љ рад а  је   и ра зма т р ање имп ли ка ц и -
ја кој е добиј ени  резулт ати о  п овезан ос ти  вр ст  е конфл ик та , тип а  од  н оса 
и  пре  фер енц ије страт ег иј е  реша ва ња  конф ликта  имај у з а  ко н ци пи рање 
 пр огра ма з а  ко  н структивно  ре шав  ањ е с  укоба.    

Варија бле. Ти п ин терп ер сон алн ог одн ос а   и  в рст а   ко  нфликта имају  
ст ат у с  независне  варија бл е у ов ом  и стражив ању,  до к  ст атус з  ав ис-
не вар ија б л е  имају  с тр а т егије  реш ав ања к онфликат а.  Р  аз ли ков ал и  с  -
мо  сл е д  еће вр сте   стратегија  у с итуацији сукоба  ( P et rov ić 20 08;  Pe tro  vi ć, 
2009а ) :  попу шта ње  – олако  прихва т ање  з а хтева и  жеља др уг е стр ане и  
 од ус тајањ е од  св ој  их  захт ев а  р ади одр жав а ња д обрих односа; над ме та
ње  –  упо треб а  мо ћи д а б и  се  ос т ва рили с опст  вени з ах теви и  ин си стирањ-
е  на   с опст вен им   ж ељ ама (п от ре бама); повла чење  – избег авањ е, одб  ија-
ње  д  а   с е уче ст ву ј е у к онф  ликту, д ез  ангажова ње  ; р е шавањ е   пробле ма 
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– трагањ е за оптим ални м реше ње м  ка ко би  се д ош ло  до обос тр ан  ог за-
дов ољ ењ а жеља  и по тре ба.

Процед ур а и страж ив ањ а и инст ру ме нт и. За  пр ик уп ља ње по  да-
та ка о п реф ер ираним с тра те гијам а р еш ав ањ а к он ф ли ка т а са  врш ња-
цима   и  пр  ија тељи ма,  кори шћена  је    м е тода хипот ет ич ки х ко нфликт-
ни х ситуац ија .  Ов а  м етода  се  ч есто ко рис ти у истра жи вањи м а  конф-
л ика та  у  де тињст ву  и  ад ол есц ен цији  .  С уш тин а  м ет оде х ипо тетичких 
к онфлик тиних  с ит уа ци  ја са ст оји  с е  у   то ме  да   с е и сп итан иц има пону ди   
одређен и хипот етички  сцен ар ио, н ајчеш ће  у  ви ду крат ке  при че која у 
с еб  и   с а држи с у коб, након ч ег а се од  ис питани ка  т ражи :    (1)  да поп ун е 
упитник са  п итањим вишестр уког из б ора (Chung & Asher, 1 996; Je nsen-
Campbell et al.,  1996  ;  Ro  se  &  As he r,  1 99 9);  ( 2)    д а сами    генеришу  и   запишу 
своје одговор е   (N oak e s   &   Rina l di,  20  06 ); (3) да попуне одређене скале 
процене  ( Jo hnson  et  a l., 2 00 1) ил и  (4 ) д а  од  г о  во ре н а п и тања у   в  иду полу-
стр уктурираног и нтервјуа (Noakes & Ri na ldi,  2 006 ;  Sel ma n et   al .,  19 86). 
Ве лика  употре ба   ме  тоде хи пот ет ич ки х  конф лик тн их ситу аци  ја у истра-
жи в ањ и ма  конф лик  ата у детињ ст ву  и а долесценц иј и  засни ва  се на  ч ињ -
еници д а она  о мо гућ ава п аж љи во  в арир ање  у сл ова и пар ал ел но ис  пи т-
ив ањ е   к он  фликат а  кроз р азл ичите типове социјални х о дн о с  а  (Pe tr  ović, 
200 8) .  

 У  овом и с траживању  подац и су   пр икупљани  уз помо ћ д ва   м  ер-
на  инстр ум  ен  т а  : Упитн ик  о карактеристик ама   и спитаника (Pe tro vić, 
2 00 9a ;   P etrovi ć; 20 09c) и   И н в е нтар  х ипо тетичк их  к  о нф  ликтних си
ту ац ија.  И н ве н тар хипотетичк их   конфликтни х си  т уација (И ХКС  -20) 
намен ски  ј е  кон стру иса  н за потре бе овог  ис тр  аж и вања и  састо ји од  
 ук у пн о 20  хипо те ти чких к онфл иктних  с иту  ац ија које  оп и с ују конф ли к-
т е   адолесц ен ата са  вршња  ци м а  и прија тељи ма.  П рил ик ом  к онс тр укције 
о во г  и н ст   румент а  ру ко вод или  смо  се  оп ер ациона л ном де фи  ни  цијом 
  ко нфликта коју је прва пр ед ложила  Шанцо ва    (Shant  z, 1987  ),  а коју је даљ е 
 разрадио Лорсен (Laur sen, 1 993a; La ur se n, 1 993b) . Ови  ау тор  и конф ли  кт  
од ре ђују као о блик со цијалн е  размене из ме ђу д ве ос обе   у  кој ој д ола зи   до 
 от во реног и  узајамно г  су про тстављања  ци ље  в а, а к оје  с е ма ниф ест у је кр-
оз  понаша ње  у в ид у  су пр  отс тављен  их   из ја ва  и   акц ија. У  хипо  т ет ичк им  
си  туа цијама које с мо  к онструи сали  заступ  ље но  је пе т  р азл ич итих 
  ко нф ликтн и х  сад ржај а –  не пош то ва ње  д ог овора,  неи  скренос т,   н  еп
оштовање  р азл ика у мишље њу, провока ци је  и тв рдо  гл ав ост, за  к  о ј е је, 
у  опсежн ом истраж ив ању  спроведе но м у на ш ој  земљ и,  ут  вр ђено д а  су  
 на јчешћи  ра зл ози суко бља  ва  ња адоле сц е н  ат а у од нос има са вршњацим а 
  и  п ријатељ  има (Pe tro vić, 20  08). Специфи чност нашег прист упа  огледа се 
и  у  то  ме  што  см о   и  у  вр шњ ач  ки м  и у  п р ијатељск им   о дносима раз лико-
вали с ук обе  са  о собама истог и  суп ро тног пола . Одл уч и ли смо се да  на-
пр ав имо  о ву  д истинкци ју ,  јер  су и страж ивањ а  по к  аз   ал а да п он а шање   у 
конфл  иктно  ј   ситуацији не за в иси само од   типа   односа,  већ и   о д  тога  к ог 
је пола друга стр а на у сукобу (Mille r et al., 1986 ; prema:  Murphy i Eisen-
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be rg ,   19 96; Te zer &  Dem ir, 20 0 1) .   И с пи тивањ е је б ил о  ано ним но. Р еал-
изовано је  то ко м   час ов  а ре до вн е нас  та ве  ,    а за попу ња вање ин ст  ру ме  ната 
 испитани ци су имали  на распол а гању јед а н ш  ко  лски час.

Уз орак. Узорком  с у об ухваћене  три ос но вн е  и д ве  средње  шк о ле 
 из  Г ор њ е г Мила новца.  На кон  обављеног  ис питив ања, нис мо ра  зм а тра-
ли оне уп итн  ик  е  кој и   с у  били неисп ра  в но или  непотпуно  п опуње ни  
(26 уп ит ника). Н акон  ови х мера, к он ач а н   узора к  је   б р ој ао уку п но  28  6 
 испитан ик а.  Испи тивањем  су о бу  хваћене  дв е  уз ра сне гру пе  .  Мла -
ђу узрас н у  групу ч инили с у ученици шесто г   разред а   о сновн  их школ  а 
  (48%),   а стари ју ученици друго г разреда  сре дњи х шко ла (5 2%)  .  У   узор  ку 
 су у већој м ери би ле  заступљење дево јке  ( 63%),  нег о  мл ад и ћи ( 37 %) .   

Резултати

 За  и спити ва ње   пове за но сти  избор а с тра  те гиј е р еша ва  њ а суко  ба, тип-
 а ин терпе рс оналног односа и врсте  конфли  кта к оришћ е н   је  χ2 тес т.  За  
с  вак у  ко нф  ли ктну  с иту ац иј у –  не пошто ва ње  договор а,  н  еп  оштова ње  
 ра  злика у ми шљ ењ у ,  провокац иј е,  неискре но  ст и т вр  догал авост, ур-
ађене  су о д воје не  ан ал и зе  к о ј е су,  р ад и  бо ље  п ре  г ледности  резулта-
та ,   с у марано  п  риказан е за сва ки   од   испити ва  них однос а   –  вр ш њак, 
вршњакињ а, пријат ељ  и  при јат ељица .   Н а та ј н ач  ин  су д об ијене   з би  р не 
табе ле   у честалост и  од  а бира  одређе них с тратег иј а   з а различи те вр с те 
к он фл ик тни  х ситу ац  иј а у  ок  в иру сваког п ој  ед иначн ог  о дноса ( Табеле 
 2–5 ).  Утврђене  вре дно сти χ2 те ста ста тисти чки  су  з  н  а ч  ајне за све  в  рсте 
 ко  нфликтних ситуација и све ти пове  од носа  (p <0 .001) п а се  на њ и х  в ише 
нећ емо  п оз ив ат и  у  на ст авку  изл аг ања и ко мен та рисањ а р ез у л  тата.  

 Сук об и са  вр шњ ац им а. У сукоби ма  с а вр шњ  а ци  м а  по казало  се  
д а је н ад метање најучест али ја с трат ег и ј  а (Та бе ла 1). Она п ре  дс тавља  
стратегиј у изб ора  у  41 % случа је ва  к ада  с  е  з би рно  пос матрај у с ве ис-
пи тиван е  си т у  ац ије . Друг а   на ј фрекв ент нија стратегија јест е   реша ва ње 
про бле ма   ( 37%) , док се а дол ес центи  у  п о  дј еднако ј м ер и и не тако ч ес то 
  одлучују за  пов лач ењ е (11 %) и п о пушта ње (11  %) .  П осмат  ра ју ћи  врсте 
к он фл  иктних си туа ција п ој еди н ач но , надме та ње   је  убе дљ и во  н ај за ст-
уп  ље ни ја стратегиј а   у  с и т уацијама провок ац ија  ( 48 %), неискренос ти 
(44% ) и тврд ог ла вости   (5 2%). С друг е  стр ан е, у    су ко бим а  нас та ли  м збо г 
 неп  ош товања  д о говора , а  нароч ит о  непошт ова ња разлик а  у  ми  шљ  ењу, 
ре ша ва  ње пр об ле  м а  је  н ајучеста лиј а  стратег иј а  решавања  с уко ба  са 
врш ња ци  ма.
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Табе ла 1 :   Преф ер е нц иј е ст рате гиј а  у  конфли кт ни м си т уа  ци  ј ама 
са  вршњаком12

  Стр  а т егија решавања с ук  об  а

Повлачење

f
 %  A
 %  B

Попуштање

f
 %  A
 %  B

Н адм етање

f
% A
%  B

Решавање
проблема

f
 % A1

%   B2

 χ2  df 

 

 p

В
рс

 та
   к

 он
 ф

ли
кт

н е
  с

и т
уа

ци
је

Непоштовање  
договора

32
20
11

18
11
6

106
18
37

130
24
46

37 9. 09  3  0.001

Непоштовање
разлика у 
мишљењу

40
26
14

33
20
12

57
10
20

156
29
54

412.28 3 0.001

Провокације 12
8
4

51
32
18

138
24
48

85
16
30

359.37 3 0.001

Неискреност 53
34
19

36
22
12

127
22
44

70
13
25

196.57 3 0.001

Тврдоглавост 19
12
7

24
15
8

149
26
52

94
18
33

483.57 3 0.001

Укупно f
% А

156
11

162
11

577
41

535
37

У сукобима са вршњакињама (Табела 2) адолесценати се најчешће 
одлучују за стратегију решавања проблема (40%). Друга најфреквентнија 
стратегија је, када се збирно посматрају све испитиване ситуације, 
надметање (34%), док се повлачење (16%) у већој мери бира него 
попуштање (10%). Као и у претходном случају сукоба са вршњацима, 
јавиле су се извесне специфичности условљене врстом конфликтне 
ситуације. Тако се показало да је у сукобима са вршњакињом решавање 
проблема најучесталија стратегија решавања сукоба насталих због 
непоштовања договора (55%) и неискрености (43%), док је надметање 
било најзаступљеније када је разлог сукоба била трдоглавост (53%). У 
ситуацијама конфликата насталих због непоштовања разлика у мишљењу 
и провокација, у приближно истој мери биране су обе стратегије (при 
чему је нешто заступљенија била стратегија решавања проблема). 

1 % А односи се на то како се једна стратегија распоређује кроз 5 различитих врста 
конфликтних ситуација. Ова врста процената се у Табели ишчитава вертикално (по 
колонама).

2 % В односи се на то како се расподељују све стратегије на једној врсти конфликне 
ситуације. Ова врста процената се у Табели ишчитава хоризонтално (по редовима).
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Табела 2:  Преференције стратегија у конфликтним ситуацијама 
са вршњакињом

Стратегија решавања сукоба

Повла-
чење

f
% A
%  B

Попуштање

 
f

% A
%  B

Надме-
тање

f
% A
%  B

Решавање
проблема

f
% A
%  B

χ2 df p

В
рс

та
  к

он
ф

ли
кт

не
си

ту
ац

иј
е

Непоштовање
договора

67
30
24

20
13
7

41
8
14

158
28
55

465.11 3 0.001

Непоштовање
разлика
у мишљењу

31
14
11

29
20
10

109
23
38

117
20
41

290.48 3 0.001

Провокације
61
27
21

16
11
6

101
21
35

108
19
38

226.28 3 0.001

Неискреност
25
11
9

56
38
19

83
17
29

122
21
43

213.36 3 0.001

Тврдоглавост
39
18
14

26
18
9

151
31
53

70
12
24

396.46 3 0.001

Укупно f
% А

223
16

147
10

485
34

575
40

Резултати приказани у Табели 1 и 2 показују да у сукобима са вршњацима 
избор стратегије зависи и од пола друге стране у сукобу. Тако се су-
коби са вршњацима мушког пола у већој мери решавају надметањем, 
док се стратегија решавања проблема чешће користи у сукобима са 
вршњакињама. Адолесценти се у подједнакој мери повлаче и попуштају 
у сукобима са вршњацима, док се у сукобима са вршњакињама чешће 
повлаче него што попуштају.

Сукоби са пријатељима. У конфликтима са пријатељем (Табе-
ла 3) најзаступљенија стратегија је решавање проблема (готово поло-
вина испитаника се одлучила за ту стратегију). Друга по учесталости 
је стратегија надметања (приближно четвртина испитаника бира ову 
стратегију). Мање су заспутпљене стратегије, када се збирно посматрају 
све испитиване ситуације, попуштања (17%) и повлачења (10%). Посма-
трано са становишта појединачних конфликтних ситуација, решавање 
проблема је убедљиво најзаступљенија стратегија у сукобима насталим 
због непоштовања договора (50%), непоштовања разлика у мишљењу 
(58%) и тврдоглавости (61%). Конфликтне ситуације настале због не-
искрености и провокација показују другачију расподелу учесталости 
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стратегија – у њима се адолесценти у подједнакој мери одлучују и за 
надметање и за решавање проблема.  

Табела 3: Преференције стратегија у конфликтним ситуацијама 
са  пријатељем

Стратегија решавања сукоба

Повла-
чење

f
% A
%  B

Попу-
штање

f
% A
%  B

Надме-
тање

f
% A
%  B

Решавање 
проблема

f
% A
%  B

χ2 df p

В
рс

та
  к

он
ф

ли
кт

не
 с

ит
уа

ци
је

Непоштовање
договора

17
12    
6  

79
33    
 27

48
14     
17

142
20     
50

358.70 3 0.001

Непоштовање
разлика
у мишљењу

35
25   
12

52
22     
18

35
10     
12

164
23     
58

486.76 3 0.001

Провокације 26
19    
9

42
17   
 15

112
32     
39

106
15   
 37

242.14 3 0.001

Неискреност 23
17   
 8

32
13    
11

110
32   
 39

121
17   
 42

329.12 3 0.001

Тврдоглавост 37
27   
13

35
15    
12

41
12    
 14

173
25    
61

577.13 3 0.001

Укупно
f  % А

138
10

240
17

346
24

706
49

Као што се види на основу резултата приказаних у Табели 4, сукоби са 
пријатељицом се у свих пет конфликтних ситуација најчешће решавају 
путем стратегије решавања проблема (готово половина испитани-
ка бира ту стратегију). Друга по учесталости је стратегија надметања 
(21%), када се збирно посматрају све испитиване ситуације. У суко-
бима са пријатељицом адолесценти се у подједнакој мери одлучују за 
попуштање (15%) и повлачење (15%).
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Табела 4: Преференције стратегија у конфликтним ситуацијама 
са пријатељицом

Стратегија решавања сукоба

Повла-
чење

f
% A
%  B

Попу-
штање

f
% A
%  B

Надме-
тање

f
% A
%  B

Решавање
проблема

f
% A
%  B

χ2 df p

В
рс

та
  к

он
ф

ли
кт

не
 с

ит
уа

ци
је

Непоштовање
 договора

62
28
22

69
32
24

37
12
13

118
17
41

144.71 3 0.001

Непоштовање 
разлика у 
мишљењу

15
7
5

40
19
14

37
12
13

194
28
68

358.70 3 0.001

Провокације
80
37
28

27
13
9

79
26
28

100
14
35

122.56 3 0.001

Неискреност
32
15
11

46
21
16

91
31
32

117
17
41

195.57 3 0.001

Тврдоглавост
29
13
10

33
15
12

56
19
19

168
24
59

539.78 3 0.001

Укупно  f
% А

218
15

215
15

300
21

697
49

 
Резултати показују да се у сукобима са блиским пријатељима адолес-
центи доминантно одлучују за стратегију решавања проблема (49%). 
Друга најфреквентнија стратегија је надметање (21%, односно 24%). У 
односу на врсту конфликтне ситуације, најзаступљенија стратегија у су-
кобима са пријатељима оба пола насталим због непоштовања разлике 
у мишљењу, непоштовања договора и тврдоглавости је решавање про-
блема. Сукоби због неискрености и провокација у већој мери побуђују 
компетитивне стратегије, при чему се надметање више користи у суко-
бима са пријатељем. Ради боље прегледности, у Табели 5 сумарано су 
приказане преференције стратегија (најучесталије стратегије) решавања 
сукоба са вршњацима и пријатељима у односу на врсту конфликтне 
ситуације.
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 Табела 5:  Тип односа и врста конфликтне ситуације: 
најучесталије стратегије 

Тип 
односа

Врста конфликтне ситуације

Непоштовање
договора

Непоштовање
разлика

у мишљењу

Провокације Неис-
креност

Тврдо-
главост

Вршњак решавање
проблема

решавање
проблема

надметање надметање надметање

Вршња-
киња

решавање
проблема

решавање
проблема/
надметање

решавање
проблема/ 
надметање

решавање
проблема

надметање

Прија-
тељ

решавање
проблема

решавање
проблема

надметање/
решавање
проблема 

решавање
проблема/ 
надметање

решавање
проблема

Пријате-
љица

решавање
проблема

решавање
проблема

решавање
проблема

решавање
проблема

решавање
проблема

Дискусија и закључци

Резултати добијени у овом истраживању показују да се у сукобима са 
пријатељима адолесценти у већој мери одлучују за стратегију решавања 
проблема, док се у сукобима са вршњацима чешће опредељују за 
нaдметање, при чему је надметање у већој мери заступљено у суко-
бима са вршњацима неко у сукобима са вршњакињама.  Поред тога, 
стратегија решавања проблема више је заступљена у конфликтима који 
се тичу разлика у мишљењу и непоштовања договора него у конфликти-
ма насталим због провокација, тврдгоглавости и неискрености. Овакви 
резултати потврђују становиште да понашање у сукобу, односно избор 
статегије решавања сукоба зависи од процене важности друге стране 
у сукобу и важности предмета сукоба (Popadić i sar., 1998). Неоспорно 
је да су за адолесценте пријатељи важније особе у односу на вршњаке 
и да су због тога адолесценти у сукобима са  пријатељима спремнији 
да користе конструктивне стратегије решавања сукоба како би постиг-
ли обострано задовољавајуће решење и очували постојећи пријатељски 
однос (Laursen, 1993a; Laursen & Pursell, 2009). С друге стране, када је 
реч о конфликтима до којих је дошло услед тврдоглавости, провокација 
или неискрености, адолесценти су мање заинтересовани и мотивисани 
да користе сложене стратегије превазилажења сукоба каква је решавање 
проблема, нарочито уколико им и није важно да очувају постојећи од-
нос. Може се закључити да адолесценти, као и одрасле особе, поседују 
репертоар различитих стратегија и да их у ситуацији конфликта користе 
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сходно значају који придају појединим врстама сукоба и особи са којом су 
у сукобу. Када су и конфликт и особа важни, адолесценти су спремнији 
да уложе напор и енергију како би пронашли обострано задовољавајуће 
решење, односно тада бирају конструктивне стратегије за превладавање 
и управљање конфликтом. Примери таквих конфликата су конфликти 
са пријатељима оба пола, до којих је дошло због разлика у мишљењу 
или непоштовања договора. Уколико им није стало до особе и очувања 
односа, поготову када је реч о сукобима који су у неку руку површнијег 
карактера, као што су, на пример, сукоби настали услед тврдоглавости, 
адолесценти се понашају економично и опредељује се за интелектуално 
и временски мање захтевне стратегије. 

Педагошке импликације

Интервентни програми за конструктивно решавање сукоба заснивају се 
на претпоставци да конфликти попримају ескалаторни карактер због тога 
што деца и млади не знају како да управљају њима, односно недовољно 
познају процедуре и стратегије конструктивног решавања сукоба 
(Deutsch, 1991; Deutsch, 1993; Putallaz & Sheppard, 1992). Као што смо 
истакли, постојећи програми за конструктивно решавање сукоба нису 
у довољној мери засновани на резулатима емпиријских истраживања 
која би указала на специфичне каратеристике конфликата у детињству 
и адолесценцији (Petrović, 2008). Имајући на уму ову замерку, можемо 
се запитати какве педагошке импликације се могу извести на основу 
података о преферираним стратегијама решавања сукоба  с обзиром на 
врсту конфликта и тип односа који су добијени у овом истраживању. 
Приликом разматрања импликација имали смо у виду програме за кон-
структивно решавање сукоба које су осмислили домаћи аутори и аутори 
из региона (Ignjatović-Savić i sar., 1996; Ilić i sar., 1995; Мrše i sar., 2008; 
Uzelac, 1997; Uzelac, 2000).  

Основни циљ програма за конструктивно решавање сукоба јесте 
да  полазнике оспособе да боље управљају конфликтима тако што ће 
усвојити различите стратегије и процедуре. Нагласак се обично ставља 
на усвајање стратегије решавања проблема чија је суштина проналажење 
интегративног решења сукоба, тј. решења које омогућава да стране у 
сукобу задовоље своје кључне потребе и интересе.  Међутим, интер-
вентни програми у недовољној мери узимају обзир чињеницу, која је 
добила своју потврду и у овом истраживању, да преференција стратегија 
решавања сукоба  варира у односу на врсту конфликта и тип односа и 
да, из визуре адолесцената, стратегија решавања проблема нија опти-
мална за све ситуације сукоба. Другачије речено, адолесценти не желе 
да троше време и енергију на учење и примену сложених стратегија 
конструктивног решавања сукоба када је конфликт површан, а особа с 
друге стране небитна. Због тога се догађа да инсистирање на употре-



Данијела С. Петровић и Милица Вучетић 174

би конструктивних стратегија решавања сукоба које је заступљено у 
интервентим програмима адолесценти доживе као „нереалистично“ и 
„артифицијелно“, и да реагују отпором. Да би се ова опасност избегла, у 
програмима за конструктивно решавање сукоба потребно је у већој мери 
увести и заступати идеју о постојању различитих стратегија решавања 
сукоба и о вези која постоји између избора стратегија, природе сукоба и 
значаја односа.  

У програмима за конструктивно решавање сукоба у недовољној мери 
се узима у обзир налаз, који је добијен у овом истраживању, да су адо-
лесценти више спремни да, у сукобима са пријатељима него у сукобима 
са вршњацима, користе решавање проблема као стратегију суочавања са 
конфликтима. Главна импликација овог налаза за побољшање програма 
за конструктивно решавање сукоба односила би се на то да је учење 
о стратегијама конструктивног решавања сукоба и корацима кроз које 
се оне реализују потребно, наjпре, увести и провежбати на примерима  
сукоба са пријатељима, јер су о овој релацији адолесценти аутентич-
но пријемчљивији да користе стратегије које доводе до стишавања су-
коба и његовог решавања на обострано задовољавајући начин. Такође, 
у примерима сукоба са пријатељима битно је и да сам предмет сукоба 
буду релевантан и важан за адолесценте, јер се у супротном може до-
годити да адолесценти уместо да теже  решавању проблема, прибегавају 
попуштању. Резултати добијени у овом истраживању показују да су 
примери у којима је до сукоба са пријатељем дошло услед разлика у 
мишљењу и непоштовања договора за адолесценте у довољној мери ре-
левантни и подстицајни за употребу конструктивних стратегија. Након 
што се статегије конструктивног решавања сукоба савладају на приме-
рима сукоба са пријатељима, може се прећи на разматрање могућности 
њихове примене (предности и ограничења) и у другим типовима ин-
терперсоналних односа, пре свега у односима са вршњацима. С друге 
стране, сматрамо да би у интервентним програмима примери сукоба 
са вршњацима, због веће преференције надметања у овом типу односа, 
били погоднији за учење стратегија супроставаљања и корака кроз које 
се оне реализују. И у једном и другом случају битно је да су у примерима 
заступљени представници оба пола, не само због уважавања принци-
па родне осетљивости дидактичких материјала, већ и због чињеницe да 
преференције избора стратегије решавања сукоба одређује и пол друге 
стране у сукобу. 
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Da ni je la S. Pe tro vić and Mi li ca Vu če tić 
TYPES OF CON FLICT, TYPES OF RE LA TI ON SHIPS 

AND PRE FER RED CON FLICT RE SO LU TION STRA TE GI ES: 
IM PLI CA TI ONS FOR CON STRUC TI VE CON FLICT 

RE SO LU TION PRO GRAM MES 
Ab stract

Con struc ti ve con flict re so lu tion pro gram mes are ba sed on the idea that chil dren 
and youth do no ha ve suf fi ci ent know led ge of the pro ce du res and skills for con flict 
re so lu tion, which is why the con flicts they ta ke part in soon be co me de struc ti ve. 
Not withstan ding the in du bi ta ble prac ti cal sig ni fi can ce of the con struc ti ve con flict 
re so lu tion pro gram mes, it can be ob jec ted that they are not suf fi ci ently ba sed on em-
pi ri cal fin dings abo ut the cha rac te ri stics of con flicts in child hood and ado le scen ce. 
Hen ce, this pa per ex plo res dif fe rent types of con flict with pe ers and fri ends with the 
aim of de ter mi ning the pre fer red con flict re so lu tion stra te gi es and using the ob ta i ned 
re sults to con si der the im pli ca ti ons for the im pro ve ment of con struc ti ve con flict re-
so lu tion pro gram mes. The re se arch was con duc ted on the sam ple of 286 ado le scents. 
The met hod of hypot he ti cal con flict si tu a ti ons was used for studying the pre fer red 
con flict re so lu tion stra te gi es. The key re sults, which sho uld be ta ken in to ac co unt 
when de ve lo ping con struc ti ve con flict re so lu tion pro gram mes, in di ca te that the pre-
fe ren ce for a con flict re so lu tion stra tegy va ri es de pen ding on con flict type (pro blem 
sol ving is mostly used in con flicts oc cur ring due to opi nion dif fe ren ces and dis re-
spect of agre e ment, un li ke the con flicts ari sing due to pro vo ca ti ons, stub born ness 
and dis ho nesty) and re la ti on ship types (in con flicts with fri ends, ado le scents pre fer 
pro blem sol ving, whi le in pe er con flicts they mo re fre qu ently opt for com pe ti tion).
Key words: pe er and fri endly re la ti on ships, con flict type, con flict re so lu tion stra te gi-
es, hypot he ti cal con flict si tu a ti ons, con struc ti ve con flict re so lu tion pro gram mes. 



Данијела С. Петровић и Милица Вучетић 178

Даниелла С. Петрович и Милица Вучетић 
ВИД КОНФЛИКТА, ТИП ОТНОШЕНИЙ И ПРЕДПОЧИТАЕМЫЕ СТРАТЕ-
ГИИ РЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ: ИМПЛИКАЦИИ ДЛЯ ПРОГРАММ КОН-

СТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ 
Ре зю ме

Про грам мы, пред на зна чен ные для кон струк тив но го ре ше ния кон флик тов, 
осно вы ва ют ся на идее о том, что де ти и под рост ки не до ста точ но озна ко мле-
ны с про це ду ра ми и уме ни я ми ре ше ния кон флик тов, и что имен но из-за это-
го кон флик ты, в ко то рых они уча ству ют, ча сто при о бре та ют де струк тив ный 
ха рак тер. Не смо тря на без у слов но ва жное прак ти че ское зна че ние про грамм 
кон струк тив нго ре ше ния кон флик тов, сле ду ет от ме ти ть, что они не до ста точ-
но ба зи ру ют ся на эм пи ри че ских дан ных о ха рак те ри сти ках кон флик тов в дет-
стве и под рост ко вом во зра сте. По э то му в пред ла га е мой ра бо те исссле до ва ли сь 
раз ные ви ды кон флик тов со сверст ни ка ми и дру зь я ми с це лью вы я вле ния на-
и бо лее пред поч ти те ль ных стра те гий ре ше ния кон флик тов и рас смо тре ния на 
осно ва нии по лу чен ных ре зу ль та тов им пли ка ций для оп ти ми за ции про грамм 
кон струк тив но го ре ше ния кон флик тов. Ис сле до ва ние бы ло про ве де но на кор-
пу се 286 под рост ков. В це лях ис сле до ва ния пред поч ти те ль ных стра те гий ре-
ше ния кон флик тов был ис по ль зо ван ме тод  ги по те ти че ских кон фликт ных 
си ту а ций. Клю че вые ре зу ль та ты, ко то рые сле ду ет при ня ть во вни ма ние при 
кон ци пи ро ва нии про грамм, на пра влен ных на кон струк тив ное ре ше ние кон-
флик тов, по ка зы ва ют, что пред поч те ние стра те гии ре ше ния кон флик тов ва рь-
и ру ет ся в за ви си мо сти от ви да кон флик та (в кон флик тах, вы зван ных не сов па-
де ни ем мне ний и не со блю де ни ем до го во ров, в бо ль шей сте пе ни при ме ня ет ся 
ре ше ние про блем, в отли чие от кон флик тов, вы зван ных про во ка ци я ми, на ста-
и ва нии на сво ем и не ис крен но сти) и ти па от но ше ний (в кон флик тах с дру зь я-
ми под рост ка ми пред поч те ние от да ет ся ре ше нию про блем, а в кон флик тах со 
сверт ни ка ми ча ще при бе га ет ся со рев но ва нию).  
Клю че вые сло ва: от но ше ния сверст ни ков и дру зей, вид кон флик та, стра те гии 
ре ше ния кон флик тов, ги по те ти че ские кон фликт ные си ту а ции, про грам мы 
кон струк тив но го ре ше ния кон флик тов. 
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ПРИЛОГ

Инвентар хипотетичких конфликтних ситуација (ИХКС_20): 
примери ситуација

Вршњакиња/провокације. За свој рођендан си добио/ла од родитеља на 
поклон зимску јакну који си већ дуже време прижељкивао/ла. Јако ти се 
допада и задовољан/на си како ти стоји. У школи сви примећују твоју 
нову јакну и већини се допада. Међутим, једна другарица из одељења 
каже како је јакна баш кичаста и да јој није јасно како неко уопште може 
да купи и носи такву ствар. Кад год те види у тој јакни, почиње да се 
смеје и смишља неке нове надимке за тебе. Шта ћеш да урадиш?

1. Нећу јој ништа рећи, јер не желим да се замерам са другарицом из 
одељења, али ћу бити јако повређен/а због њеног задиркивања.

2. Престаћу да носим ту јакну, кад ми већ прави такве проблеме.
3. Почећу и ја да правим шале на њен рачун и да је исмевам пред 

другима кад год се укаже прилика.
4. Покушаћу да јој објасним како ми је јако непријатно због њених 

коментара и настојаћу да заједно разјаснимо у чему је проблем.

Пријатељ/неискреност. Договориo/ла си се најбољим другом да идете 
заједно на градски базен, али ти он ујутру јавља да се разболео, да има 
температуру и да због тога неће моћи на базен. После неколико дана 
случајно сазнајеш да је он, ипак, био тог дана на базену. Шта ћеш да 
урадиш?

1. Ставићу му до знања да знам да је ишао тог дана на базен и да 
може да очекује да ћу се у будуће и ја тако понашати.

2. Бићу повређен/а због тога што је крио то од мене, али нећу ниш-
та урадити, јер не желим да кварим однос са најбољим другом.

3. Рећу ћу му да ме је погодило када сам сазнала да је био на базе-
ну и тажићу од њега да ми објасни шта се десило тог дана, јер 
не желим да такво понашање наруши наше пријатељство.

4. Избегаваћу разговор на ту тему, јер не желим да се препирем.


