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„Вршњачко насиље: Нове 
пер спек ти ве ра сту ћег пробле-
ма“ (School Bullying: New Per
spectives on a Growing Problem) 
је нова књига Дејвида Дапера 

 
ПРИКАЗИ 

(David Dupper), професора со-
циологије на Универзитету Те-
неси у Ноксвилу (University of 
Tennessee, Knoxville), која је на-
стала као плод његовог вишего-
дишњег континуираног рада на 
овом социјеталном проблему. 
Ос нов но теоријско уте ме ље ње 
у проучавању вршњачког наси-
ља, као и мера за његову пре-
вен цију и сузбијање, је еколош-
ки приступ, при чему се узима у 
обзир цео еколошки систем уну-
тар којег се насилна вршњачка 
ин тер акција испољава. Сходно 
то ме, дело пружа свеобухватан 
увид у комплексну природу 
„нај рас прос тра ње ни јег и нај  лу-
ка вијег“ облика школског наси-
ља данашњице.

У првом поглављу аутор по-
ставља теоријску основу и кон-
текст на којима почива даља 
анализа и придаје им значајну 
аналитичку и практичну приме-
њивост у превенцији и сузби ја-
њу вршњачког насиља. Наиме, у 
разумевању вршњачког насиља 
полази се од еколошког присту-
па који се заснива на претпостав-
ци да низ контекстуалних фак-
то ра утиче на социјализаци ју 
уче ника. У складу с тим, Да-
пер наводи да се вршњачко 
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на си ље испољава као исход 
ка ко индивидуалних особина 
уче ни ка, тако и интеракција 
уче ника и различитих под сис-
те ма екосистема унутар ко-
јих се ученици „крећу“ и ис-
по ља вају насилно понашање. 
Ана лизирајући вршњачко на-
си ље као групни феномен, ау-

тор сматра да групне норме 
уну тар породице, вршњачке 
гру пе, школе, локалне за јед-
ни це и ширег друштвеног кон-
тек ста имају снажан утицај на 
испољавање вршњачког на сил-
ног понашања, као и на пра  во-
вре мено реаговање и примену 
ме ра за његову пре вен ци ју и 
суз бијање. Услед тога, он за-
сту па схватање да је вршњачко 
на сиље у школама одраз кул-
ту ре или поткултуре у којој 
уче ни ци живе, што укључује 
кул тур не вредности, оби ча је и 
за ко не ка рак те рис тич не за јед-
но друштво. Аналогно то ме, 
„кул ту ра школе“, схваћена кроз 
по зи тивну школску климу, има 
снажан утицај на испољавање 
врш њачког насиља у школама 
и значајно доприноси његовој 
превенцији и сузбијању.

Друго поглавље са др жи пој-
мов но одређење и кла си фи ка-
ци ју вршњачког насиља, као 
и идентификацију и ана ли зу 
индивидуалних и кон тек сту-
ал них фактора који доприносе 
ис по ља ва њу вршњачког на си-
ља у шко ла ма. Под вршњач ким 
на си  љем Дапре под ра зу ме ва 
сва ко ре пе ти тив но, ду го трај но 

насилно понашање, при чему 
једна или више особа на мер но 
фи зич ки, вер бал но или пси хо-
лошки по вре ђује другу особу 
која није у стању да се адекватно 
су прот ста ви. Три важ на еле-
мен та која омогућавају да се у 
оме ђи вању врш њач ког на си ља 
ис кљу че дру ги об ли ци на си ља 
ме ђу уче ни ци ма су: 1) на ме ра 
да се дру га осо ба по вре ди, уз-
не ми ри или иза зо ве да се осе ћа 
ло ше; 2) ре пе ти тив ност у ис по-
ља ва њу; и 3) аси мет рија мо ћи 
из ме ђу на си лни ка и жрт ве. Пре-
ма на чи ну ис по ља ва ња на си ља 
ау тор ра зли ку је фи зич ко, вер-
бал но, ре ла ци о но, елек трон ско, 
сек су ал но и ди скри ми на ци о но 
на си ље ме ђу врш ња ци ма. На-
кон тога, ослањајући се на бо га-
ту ис тра жи вач ку прак су у о вој 
об лас ти, аутор закључује се да 
су кључ не индивидуалне ка-
рактеристике ученика који по-
казују већи степен укључености 
у насилну вршњачку интерак-
цију: пол, узраст, темперамент, 
телесна маса и грађа, школски 
успех и ставови према насиљу. 
Следећи основне принципе еко-
лошког приступа, Дапер посеб-
но наглашава да су фактори по-
родичног и школског окружења 
кључни контекстуални фактори 
који доприносе испољавању 
вршњачког насиља. У вези са 
породичним факторима, најзна-
чајнији су породично функцио-
нисање, бихејвиорални пробле-
ми родитеља и злостављање 
и занемаривање деце, док су 
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школска клима, перцепција 
ученика о безбедности школе и 
ефикасност наставничке реак-
ције у случајевима вршњачког 
насиља најважнији контексту-
ални фактори.

Треће поглавље књиге пос-
већено је појмовном одређењу 
електронског вршњачког на-
сиља, као и његовим специ-
фичностима у односу на тра-
диционално вршњачко насиље. 
Аутор дефинише електронско 
вршњачко насиље као облик 
вршњачког насиља које се од-
вија путем информационо-ко-
муникационих технологија и 
сматра да је насилна вршњачка 
интеракција у виртуелном свету 
окрутнија у односу на насиље 
које се одвија у реалном свету. 
Анализирајући његове специ-
фичности, које га чине потен-
цијално врло опасним, Дапер 
посебно наглашава две карак-
теристике које се јављају као 
последица особина сајбер прос-
тора, а то су: 1) анонимност на-
силника; и 2) доступност жртве. 
Специфичности дигитално-ко-
муникационих технологија на-
силнику пружају могућност 
и охрабрење да, кријући свој 
идентитет иза виртуелног на-
димка, чешће повређује и мал-
третира жртву него што би то 
радио под својим именом и кон-
тактом „лицем у лице. Такође, 
услед постојане природе диги-
талне комуникације, жртва је у 
виртуелном свету константно 
изложена малтретирању што је 

чини додатно беспомоћном и 
угроженом. Након тога, имајући 
у виду еколошки приступ, аутор 
уочава да школско окружење, 
као и шири друштвени контекст 
имају кључну улогу у његовој 
превенцији и сузбијању, која је 
изазовнија и захтевнија у одно-
су на традиционално вршњач-
ко насиље. Као добар пример 
стратегије ширег друштвеног 
контекста, он наводи да је више 
од половине америчких држа-
ва, које су законом дефинисале 
заштиту ученика од вршњачког 
насиља, посебно дефинисала и 
заштиту ученика од електрон-
ског вршњачког насиља.

Четврто и пето поглавље 
разрађују теже препознатљи-
ве облике вршњачког насиља 
који подразумевају сваки вид 
намерног директног или инди-
ректног наношења штете другој 
особи у реалном или виртуел-
ном свету због њеног верског 
или политичког убеђења, пола, 
родног идентитета и сексуал-
не оријентације и друго. Упо-
ређујући резултате различитих 
истраживања која су реализо-
вана у америчким школама, ау-
тор закључује да је вршњачко 
насиље засновано на полу, сек-
суалној оријентацији и верском 
убеђењу присутно у америч-
ким основним и средњим шко-
лама и да представља један од 
све чешћих видова вршњачког 
насиља. Услед деструктивне 
моћи коју ови облици вршњач-
ког насиља имају, Дапер сматра 
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да неопходност освешћивања 
школског окружења, али и шире 
јавности о постојању и специ-
фичним проблемима ове групе 
ученика представља основу за 
развијање стратегије за његову 
превенцију и сузбијање.

Ослањајући се на еколош-
ки приступ, аутор се у шестом 
поглављу књиге фокусира на 
оне факторе школског окружења 
који могу да допринесу превен-
цији и сузбијању вршњачког 
насиља, а на које школа може 
да има утицаја. У складу с тим, 
а имајући у виду препоруке из 
добре праксе у овој области, 
даје се опсежан преглед мера на 
нивоу ученика, одељења и шко-
ла, које су намењене превенцији 
и сузбијању вршњачког насиља.

Тема књиге Дејвида Дапе-
ра је врло актуелна, а угао из 
кога је представљена предста-
вља значајан допринос Теорији 
еколошких система, посебно 
проучавању примене целови-
тог приступа еколошког сис-
тема школе у превенцији и 
сузбијању вршњачког насиља. 
Стога се може очекивати да ће 
као таква, пробудити интере-
совање социолога, психолога и 
стручњака из других дисципли-
на који се баве том проблемати-
ком. На практичном нивоу, ово 
дело, проучавајући вршњачко 
насиље у америчким школама, 
може да буде полазиште за про-
налажење нових друштвених 
одговора и адекватних видова 
реаговања на вршњачко насиље 

у основним и средњим школа-
ма у Србији, односно да буде 
полазиште за успостављање 
одговарајућих мера за превен-
цију и сузбијање вршњачког 
насиља и као такво помогне 
школама у изградњи безбедног 
школског амбијента. Књига даје 
основне информације о ком-
плексној природи вршњачког 
насиља, али и о скривеним и 
теже препознатљивим видови-
ма овог феномена што је чини 
другачијом у односу на књиге 
које се баве сличном проблема-
тиком. Такође, писана је јасним 
и питким језиком и стилом, што 
је од посебног значаја за њену 
приступачност ширем кругу чи-
талаца, укључујући све актере 
еколошког система школе – уче-
нике, наставнике, родитеље и 
шире друштвено окружење.
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