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Центар за социјални рад „Свети Сава”, Ниш 

НЕ(ЕМПАТИЧНОСТ) ПОЧИНИЛАЦА ВРШЊАЧКОГ 

НАСИЉА – САВРЕМЕНИ СОЦИЈАЛНО-ПЕДАГОШКИ 

ИЗАЗОВ У ЗАШТИТИ ДЕЦЕ 

Апстракт: Вршњачко насиље горућа је тема која годинама уназад 

заокупља перманентну пажњу стручне и свеколике јавности. Говорећи у 

терминима актуелне пандемије вируса ковид-19, могло би се рећи да годи-

нама уназад влада пандемија насиља међу вршњацима у својим различитим 

облицима. Све већа суровост међу младима имплицирала је потребу за овим 

истраживањем, а са циљем да се утврди испољавање емпатије међу почини-

оцима вршњачког насиља који су евидентирани у основним и средњим 

школама на територији Града Ниша и околине, као и у Центру за социјални 

рад у Нишу и Сврљигу. У раду је коришћен квантитативни метод истражи-

вања и техника скалирања. Добијени резултати су делимично потврдили 

општу хипотезу с обзиром на то да су добијени виши скорови на когнитив-

ној димензији у односу на афективну димензију емпатије, односно да су се 

вербална и физичка агресија издвојиле као значајни предиктори емпатије 

код починилаца вршњачког насиља. Добијени резултати истраживања 

имплицирају потребу за интензивним промовисањем емпатије и просоци-

јалног развоја кроз програме за развој социјалних и емоционалних компе-

тенција младих. 

Кључне речи: емпатија, починиоци вршњачког насиља, социјално-

педагошки рад, социоемоционална компетентност, адолесценти. 

УВОД 

Вршњачко насиље специфичан је друштвени феномен присутан веко-

вима уназад. Познат је свакоме ко се школовао. Мало је оних који се у свом 

разреду или непосредној околини не сећају ученика који су били одбачени од 

осталих, са којима нико није хтео да седи у клупи, који су били изложени 

подругљивању, исмевању, па чак и физичком насиљу. Оваква понашања су се 

све до друге половине прошлог века сматрала пролазном, развојном фазом у 

одрастању па је и сама друштвена реакција на оваква понашања била перми-
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сивна или је пак она изостала. Данас се овакви поступци карактеришу као 

насиље међу вршњацима и предмет су бројних научних истраживања. 

У условима дубоке друштвене кризе једног постсоцијалистичког дру-

штва као што је наше, проблем вршњачког насиља заокупља перманентну 

пажњу научне, стручне и свеколике јавности. И поред свих мера и програма за 

сузбијање вршњачког насиља, оно је чини се све распрострањеније у смислу 

простора на којима се јавља, све ниже старосне границе деце која учествују у 

вршњачком насиљу у различитим улогама манифестујући све теже и суровије 

облике насилног понашања до нивоа животне угрожености. Решавање овог 

проблема интригира све институције друштвеног система које се баве зашти-

том личности, права и интереса деце и младих с обзиром на бројне негативне 

последице до којих доводи и које могу трајати веома дуго.  

У овом раду феномен вршњачког насиља посматрамо како у школском 

тако и ширем друштвеном контексту са позиције починилаца вршњачког 

насиља. Будући да је социјална компетентност једна од примарних задатака и 

изазова социјално-педагошке делатности,  у овом раду желимо да утврдимо да 

ли је недовољна израженост емпатије као важан чинилац социјалне компе-

тентности узрочник манифестације вршњачког насиља међу младима. Доби-

јени резултати могу бити важан социјално-педагошки инпут за осмишљавање 

и реализацију различитих активности са циљем унапређивања социјалних 

компетенција младих, те превенирања нових вршњачких насилних епизода.  

ОБЕЛЕЖЈА ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА 

У домаћој и иностраној литератури много пажње посвећено је што 

детаљнијој концептуализацији овог феномена. Вршњачко насиље најчешћа је 

форма кршења дечијих права и то како Смит (Smith, 2019: 17) наводи „права на 

школовање без страха и застрашивања”. У контрадикцији је са моралним, 

правним нормама и прокламованим конвенцијама. Због саме комплексности, 

слојевитости, непредвидивости и бројности начина његовог испољавања o 

прецизној дефиницији вршњачког насиља се још увек расправља. У бројним 

државним актима али и међу различитим домаћим и иностраним ауторима из 

различитих друштвених области препознати су напори да се ова појава опише у 

свој својој сложености. Тако, Национална стратегија за превенцију и заштиту 

деце од насиља (2020: 1.1) наводи да „[...] насиље изазива патњу детета, озбиљно 

угрожава развој, добробит, па и сам живот детета, а последице су често тешке и 

дуготрајне, могу се протезати и у одрасло доба, па и у следеће генерације путем 

механизма тзв. међугенерацијског преношења насиља”.  

У намери да објаснимо природу вршњачког насиља, полазимо од у 

литератури најзаступљеније, оперативне дефиниције Дана Олвеуса који сматра 

да се вршњачко насиље (енг. bulling – силеџијство, злостављање или малтрети-
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рање) дешава оног тренутка када је ученик [....] „континуирано изложен нега-

тивним поступцима од стране једног или више ученика” (Olweus, 1997: 496). 

Такође, Ригби (Rigby, 2000: 57) под овим термином подразумева „понављано 

непровоцирано агресивно понашање у којем починилац или починиоци имају 

већу моћ него особе или особа која је нападнута”.  Из ових дефиниција истичу 

се 4 конститутивна елемента bulling-а: то је чин који наноси штету некој особи 

или је извесно да ће нанети, присутна је намера да се неком нанесе штета, 

присутна је репетиција и континуитет у манифестацији негативних поступака 

и у којима постоји неравнотежа физичке, когнитивне, социјалне или пак 

психолошке моћи између насилника и жртве (Билић, 2013; Zych, Ortega-Ruiz, 

Llorent, 2017; Olweus, 1997; Smith, 2019). 

Термин bulling дакле означава најсложенији облик насилног, агресивног 

понашања те се не може користити као синоним за насиље. Јер насиље пред-

ставља „неоправдано и недозвољено наношење штете другоме често и неза-

висно од намере” (Попадић и Плут, 2007: 310) и не мора да садржи све карак-

теристике злостављања. Оно што повезује ова два сродна термина јесте агре-

сија као њихова витална детерминанта. Међутим, не може се свако агресивно 

понашање окарактерисати као насиље. У једној у низу одређења, под агреси-

јом се подразумевају сва она „понашања чији је циљ да повреде другу особу” 

(DeWall, Anderson, Bushman, 2010: 449), што имплицира на мотивацију која је 

водила ка повређивању другога и на диспозицију. Апстрофира се намера али 

не и реализација. Дакле, „док је код агресије намера централна а штета није 

увек нужна, код насиља је неоправдана штета централна, а намера није увек 

нужна” (Попадић, 2009: 15). У овом раду феномен вршњачког насиља посма-

трамо на напред дефинисан начин, тј. као понашање којим је неоправдано 

нанета штета и где је постојала намера да се иста нанесе, дакле нешто што је и 

насиље и агресија.  

ОБЛИЦИ И ВРСТЕ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА 

Насилничко понашање међу вршњацима присутно је у својим различи-

тим облицима и врстама. Они се међусобно преплићу и условљавају те је често 

веома тешко направити јасну дистинкцију међу њима. У складу са природом 

проблема којим се у овом истраживању бавимо, проучавајући релевантну 

литературу (Гашић-Павишић, 2004; Gojković i Vukičević, 2018; Ozkan & Cifci, 

2009; Salavera, Usán, Teruel, Urbón, Murillo, 2021; Smith, 2019) наишли смо на  

следеће, могло би се рећи конвенционалне облике вршњачког насиља: 

физичко (задавање физичке повреде или неугодности другоме, ударање рукама 

или ногама, штипање или спутавање телесним додиром, уништавање туђих 

ствари); вербално (ругање, омаловажавање, упућивање претњи); социјално или 

релацијско (оговарање, искључивање из групе вршњака, игнорисање, ширење 

злобних трачева) и психолошко које се врши вербалним нападом (упућивање 
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увреда, понижавање, снижавање самопоштовања и осећаја одбране, изнуђи-

вање новца или предмета) и невербалним нападом (непристојни покрети, гри-

масе, намерно искључивање некога из групе и одбијање да се удовољи жељама 

другога). Новијим истраживањима последњих деценија, други аутори 

(Björkvist, Lagerspetz, Kaukianen, 1992; Corboz, Hemat, Siddiq, Jewkes, 2018; 

Olweus, 1997) као облике вршњачког насиља наводе директно (физичка агре-

сија, претње и задиркивање) или индиректно (оговарање, ширење гласина и 

искључивање из група вршњака) и може укључивати малтретирање, које је 

генерално више циљани и хронични, тј. репетитивни тип вршњачког насиља. 

У истраживању које су спровели Попадић и Плут (2007) о облицима 

вршњачког насиља из позиције ученика као насилника, показало се да је 

вербално насиље облик насиља који ученици најчешће признају (32,4%), затим 

следи ударање (15,6%), претње (9,1%), додиривање (7,2%) и сплеткарење 

(6,3%). До сличних резултата дошли су и Коџопељић, Смедеревац и Чоловић 

(2010) да је вербално насиље најучесталији облик вршњачког насиља како у 

основним тако и у средњим школама. Заправо, вербално и физичко насиље 

једнако је заступљено у основним и средњим школама, што према овим 

ауторима, може водити ка закључку да у основи оваквог понашања леже не 

ситуациони чиниоци већ агресивне па и антисоцијалне диспозиције. 

Када је у питању манифестација насиља у односу на пол, бројна истра-

живања дошла су до сличних резултата. Наиме, показало се да је манифестација 

суптилнијих и индиректних облика вршњачког насиља (ширење гласина и 

клевета, намерно искључивање из групе и манипулација пријатељским одно-

сима (нпр. лишавање девојке њеног „најбољег пријатеља”) својствено девојчи-

цама, а манифестација физичког облика насиља својствено дечацима (Билић, 

2013; Bjorkvist, Lagerspetz, Kaukiainen, 1992; Zych et al., 2017; Lagerspetz, 

Bjőrkqvist, Peltonen, 1988; Olweus, 1997; Caravita & Di Blasio, 2009).   

Вршњачко насиље у сајбер простору нови је феномен савременог дру-

штва настао као продукт технолошког напретка те развоја нових комуникаци-

оних технологија укључујући интернет, мобилне телефоне и сл. (Li, 2006). Оно 

све више замењује традиционално вршњачко насиље с обзиром на то да се 

њиме омогућава преношење неких облика насилног понашања из стварног у 

виртуелни свет, али и стварање неких нових модалитета насилног понашања 

(Билић, 2013; Ранчић, 2018; Smith, 2019). Електронско насиље може се укратко 

дефинисати као „слање или постављање штетног или окрутног текста или 

слика коришћењем интернета или других дигиталних комуникационих уре-

ђаја” (Willard, 2004, према: Li, 2006: 158). С обзиром на своју природу, овај 

облик насиља је заправо индиректно вербално вршњачко насиље у чијој 

основи лежи насилна комуникација. Спецификум ове врсте насилног акта 

огледа се у доступности интернета,  немогућности да се жртва на неком месту 

осети заштићено, брзини којом садржај постаје доступан, масовност људи који 

могу сведочити насиљу и анонимност насилника (Kowalski, Giumetti, 

Schroeder, Lattanner, 2014; Quing Li, 2006; Smith, 2019).  



Сретић, С.: (Не)емпатичност починилица вршњачког насиља – савремени... 

„Наука и образовање – изазови и перспективе” • стр. 87–104 

 

91 

У спроведеној студији о електронском насиљу у пољским школама на 

широком узорку од више од 2000 ученика коју је спровео Пизалски (Pyżalski, 

2013) показало се да је 10,7% пољских адолесцената извршило овај облик 

насиља два-три пута или више током последњих 12 месеци. По питању полних 

разлика, у спроведеном истраживању (Li, 2009) показало се да су дечаци скло-

нији манифестацији електронског насиља од девојчица и да је преко трећине 

жртава било узнемиравано више од три пута,  а близу половине насилника је 

вршило насиље над другима више од три пута користећи електронска сред-

ства. Дакле, интензитет насиља међу вршњацима путем интернета је аналогна 

интензитету манифестације традиционалних форми насиља. 

Ко су починиоци вршњачког насиља?  

Вршњачко насиље одиграва се у сложеном друштвеном контексту у 

коме су сви чланови одређене социјалне групе носиоци извесних улога. Једна 

од њих је улога починилаца вршњачког насиља коју носе сви ученици који 

континуирано и намерно испољавају агресивно понашање према другима 

(Zych et al., 2017). Реч је најчешће о дечацима које како Пирс (Pearce, 2002) 

наводи најпре одликује повећана телесна снага удружена са агресивним обра-

сцима реакција. Они су често телесно јачи од просечних дечака, а особито у 

односу на жртве (Aguado Jalón, 2006; Оlweus, 1997;). Починиоци вршњачког 

насиља имају позитиван став према насиљу и агресивније ставове према својој 

социјалној средини. Неке карактеристике личности попут ниске емоционалне 

регулације, плаховите нарави, импулсивности и тражења сензација су дели-

мично наследне особине које могу повећати ризик за манифестацију насиља 

према вршњацима (Aguado Jalón, 2006; Jolliffe & Farrington, 2011; Olweus, 

1997; Smith, 2019). Карактерише их позитивно мишљење о себи, потреба за 

доминацијом и контролом (Salmivalli, 2009). Имају снижену толеранцију у 

односу на осујећења, лако се увреде и често доживљавају агресију према себи 

чак и кад није присутна. То заправо имплицира да поседују тешкоће у фази 

интерпретације социјалних односа, карактеришу их предрасуде о непријатељ-

ским намерама, тј. претпостављају да се други према њима понашају са циља-

ним непријатељским намерама и склони су да бенигну комуникацију интер-

претирају као малигну и стога имају потребу да се супротставе силом (Билић, 

2013; Gini, 2006). У прилог овоме сведочи студија коју је спровела Диаз Агу-

адо (Díaz-Aguado, Arias, Seoane, 2004; према: Díaz-Aguado, 2006) на узорку 

адолесцената, која је показала да починиоци насиља имају мање доступних 

стратегија ненасилног решавања сукоба, да се слажу са веровањима која 

оправдавају насиље, да испољавају низак степен толеранције у различитим 

врстама односа, укључујући вршњачке односе и да показују тенденцију да се 

идентификују са моделом односа заснованим на доминацији и покорности.  
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На терену образовног процеса, починиоци вршњачког насиља показују 

склоност ка кршењу школских и других друштвених правила. Мање су задо-

вољни  од других својим учењем у школи и односима које успостављају са 

наставницима (Díaz-Aguado, 2006; Olweus, 1997). Ниске су мотивације за 

усвајање наставних садржаја и показују неспремност да се у потпуности 

укључе у одељенске или групне активности (Марковић, 2020). У односу на 

школски успех, „у основној школи могу бити просечни, изнад или испод про-

сека, док у средњој школи добијају ниже оцене па развијају негативно 

мишљење према школи” (Olweus, 1998: 66).    

Починиоци насиља су популарна деца, са добро развијеним социјалним 

вештинама. Презентују способност да придобију много следбеника и тако 

манипулишу другима. Имају потребу да успешно обмањују одрасле како не би 

посумњали да су управо они починиоци насиља (Maлинић, 2017; Salmivalli, 

2009; Caravita, 2009).  

Према неким налазима (Rigbi, Koh, Blek, 1997; Salmivalli, 2010), почи-

ници манифестују насилно понашање као стратегију у успостави доминације у 

новим групама вршњака и постизању високог друштвеног статуса. Надаље, 

уочено је да насиље међу децом расте када деца формирају групе вршњака и у 

раној адолесценцији, у периоду када млади траже нова пријатељства, а када се 

формирају групе вршњака, многи облици агресивног понашања опадају. Кроз 

насилне облике понашања адолесценти рефлектују своје покушаје за власти-

тим самосталнијим понашањем и одлучивањем, што се разликује од образаца 

понашања које практикују у властитим домовима (Bukowski, Sippola,  

Newcomb, 2000, према: Vejmelka, 2012).  

Емпатија код починилаца вршњачког насиља 

Једна од есенцијалних карактеристика починиоца вршњачког насиља 

јесте недостатак емпатије о чему сведочи велики број домаћих и иностраних 

емпиријских студија (Gini, 2006; Gini, Albiero, Benelli, Altoe, 2007; Jolliffe & 

Farrington, 2011; Zych et al., 2019). Емпатија (грч. еmpatheia – „уживљавати се”) 

представља когнитивну способност разумевања и дељења туђег емоционалног 

стања (Gini et al., 2007; Salavera et al., 2021; Wied et al., 2007) и од виталног зна-

чаја је за регулацију друштвеног понашања и међуљудских односа. Као начин 

„да се уђе у туђе ципеле”, може инхибирати или смањити агресивно и насилно 

понашање делујући кроз два модерирајућа механизма когнитивног процеса 

(способност да се препознају и разумеју мисли и осећања друге особе, њено 

гледиште и перспектива) и афективног капацитета (способност да се деле осе-

ћања друге особе и да се доживе афективни одговори повезани са емпатијом) 

(Gini et al., 2007; De Wied, Branje, Meeus, 2007; Jolliffe & Farrington, 2006; Jol-

liffe & Farrington, 2011; Ozkan & Cifci, 2009). Емпатија или усвајање туђе пер-

спективе одражава транзицију са егоцентричног на социоцентрично функцио-
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нисање појединца и евентуално разумевање спољашњих и унутрашњих стања 

других као и њиховог социјалног контекста. У свом истраживању неки аутори 

(Menesini et al., 2003, према: Gini, 2006) су потврдили склоност насилника да 

покажу виши ниво моралне неангажованости и присуство профила егоцен-

тричног расуђивања.  

Повезаност димензија емпатије и насилног понашања починилаца 

вршњачког насиља детаљно је анализирана и истраживана у рецентној литера-

тури. Бројне спроведене студије (Динић, Kоџопељић, Соколовска, 

Миловановић, 2016; Zych et al., 2019; Јoliffe & Farrington, 2011; Ozkan & Cifci, 

2009) показују да насилнике карактерише ниска когнитивна и афективна 

емпатија. Нарочито у односу на варијабле попут пола, узраста, па и социјалног 

статуса у периоду адолесценције, добијени резултати нису једнозначни (Динић 

и сар., 2016; Јollife & Farrington, 2011; Caravita et al., 2009). Када је у питању 

когнитивна димензија емпатије, међу истраживачима постоји сагласност да 

починоци вршњачког насиља поседују висок ниво друштвене интелигенције, 

што им отвара простор за манипулисање другима и да је она позитивно 

повезана са насиљем код оба пола. Каравита и сарадници (Caravita et al., 2009) 

сматра да когнитивна димензија емпатије не инхибира агресивно понашање 

јер насилници могу бити свесни туђих емоција, али не могу или не желе да 

емоције деле. У прилог наведеном сведоче и резултати студије коју је спровела 

Гини (Gini, 2006; Gini et al., 2007) о улози социјалне когниције у развоју 

насилничког понашања на темељу два модела дефицита друштвених вештина 

који су показали да постоји позитивна корелација између насилничког 

понашања и способности разумевања менталних стања других, али да им 

недостаје способност да предвиђају емоционалне последице свог понашања на 

осећања других, да деле осећања и саосећају са другима. Другим речима, 

починиоци како традиционалног тако и сајбер насиља услед недостатка 

афективне димензије емпатије слободни су да делују без уважавања утицаја 

свог понашања на емоције других и без доживљавања аверзивних спољашњих 

емоција (Jolliffe & Farrington, 2011; Zych et al., 2017; Ozkan & Cifci, 2009). С 

обзиром на напред наведено, са правом се намеће закључак да дефицит 

афективне димензије емпатије заправо има снажнији ефекат за чињење 

вршњачког насилног акта него њена когнитивна димензија. 
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МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

Вршњачко насиље свеприсутан је проблем у земљама широм света. Иза-

зива озбиљну забринутост родитеља, наставника, социјалних радника с 

обзиром на препознату личну и професионалну немоћ у сузбијању овог 

феномена. Вршњачко насиље се све више објашњава недостатком социјалних 

компетенција младих. Будући да је мали број истраживања која су феномен 

вршњачког насиља проучавали са овог аспекта, ово истраживање реализовано 

је са примарним циљем утврђивања испољености когнитивне и афективне 

димензије емпатије код починилаца вршњачког насиља. На темељу овако 

дефинисаног циља извели смо општу хипотезу која имплицира претпоставку 

да починиоци вршњачког насиља испољавају низак степен емпатије како у 

домену когнитивне тако и у домену афективне димензије. Специфичним хипо-

тезама претпоставили смо да су како когнитивна тако и афективна димензија 

емпатије у недовољној мери испољене код починилаца вршњачког насиља у 

односу на агресивност и да не постоји статистички значајна повезаност когни-

тивне и афективне димензије емпатије са агресивношћу код починилаца 

вршњачког насиља. За потребе овог истраживања користиће се метода теориј-

ске анализе, дескриптивни и survay истраживачки метод. Као инструменти 

коришћени су Индекс интерперсоналне реактивности (Interpersonal Reactivity 

Index, IRI, Davis, 1980, према: Keaton, 2017) који мери различите аспекте емпа-

тије. Упитник је заснован на самоизвештају испитаника и садржи 28 ајтема, 

односно по 7 ајтема у 4 субскале којима се квантификују когнитивни (заузи-

мање туђег становишта, фантазија) и афективни (емпатијска брига, лична 

нелагодност) аспекти емпатије. Као други инструмент коришћен је Упитник 

агресивности (The Aggression Questionnaire, Buss & Perry, 1992) који се састоји 

од 29 ајтема, а обухвата четири субскале: физичка агресија, вербална агресија, 

љутња и хостилност.   

Табела 1. Приказ структуре узорка у односу на варијаблу                                            

пол починилаца вршњачког насиља 

Пол N % Кумулативни % 

 

мушки 89 77,4 77,4 

женски 26 22,6 100,0 

Укупно 115 100,0  

Узорак је пригодан, чинило га је 115 починилаца вршњачког насиља, 

неуједначених по полу, тачније, 89 дечака (77,4%) и 26 девојчица (22,6%). 
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Табела 2. Приказ структуре узорка у односу на варијаблу                                      

узраст починилаца вршњачког насиља 

Узраст починилаца вршњачког насиља N % Кумулативан % 

 

10–14 година 74 64,3 64,3 

15–17 година 37 32,2 96,5 

18–20 година 4 3,5 100 

Укупно 115 100  

 

Подаци о узрасту починилаца вршњачког насиља указују да је у овом 

истраживању учествовало највише испитаника на узрасту од 10–14 година 

(64,3%), да је починилаца у периоду средње адолесценције било 37 (32,2%), а 

најмање починилаца је било на узрасту касне адолесценције од 18–20 година, 

укупно 4 (3,5%).  

Основно ограничење ове студије препознаје се у недовољној диферен-

цираности вршњачког насиља и вршњачког конфликта на нивоу институција 

система и у тенденцији испитаника за давањем социјално пожељних одговора.  

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА  

Табела 3. Повезаност димензија емпатије и димензија агресивности 

(Пирсонов коефицијент) 

 
Физичка 

агресија 

Вербална 

агресија 
Љутња Хостилност 

Фантазија 

Коефицијент 

корелације 
- 0,046 0,105 – 0,055 0,065 

p 0,628 0,265 0,560 0,491 

Заузимање               

туђег                

становишта 

Коефицијент 

корелације 
– 0,415** – 0,185* – 0,259** – 0,170 

p 0,000 0,048 0,005 0,070 

Емпатија 

Коефицијент 

корелације 
– 0,310** – 0,079 - 0,224* – 0,162 

p 0,001 0,401 0,016 0,083 

Лична 

нелагодност 

Kоефицијент 

корелације 
0,108 0,109 0,263** 0,213* 

p 0,249 0,248 0,004 0,022 

* – статистички значајно на нивоу 0,05 

**  – статистички значајно на нивоу 0,01 
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Табела 3 показује повезаност димензија емпатије (фантазија, заузимање 

туђег становишта, емпатија, лична нелагодност) са независним варијаблама 

(физичка агресија, вербална агресија, љутња и хостилност).  

Добијени резултати на димензији фантазија показују да не постоји ста-

тистички значајна повезаност позитивног и негативног смера са димензијама 

агресивности.  

Посматрајући добијене резултате повезаности димензије заузимање 

туђег становишта и независних варијабли, може се приметити најпре да 

постоји статистички значајна повезаност негативног смера ове димензије са 

варијаблама физичка агресија и љутња, док је корелација негативног смера 

препозната између ове димензије и независне варијабле вербална агресија.  

Када је у питању димензија емпатије, добијени резултати показују да 

постоји статистички значајна корелација негативног смера са независном 

варијаблом физичка агресија, док је корелација негативног смера препозната 

између димензије емпатије и независне варијабле љутња.  

Добијени резултати на димензији лична нелагодност показују да постоји 

статистички значајна повезаност позитивног смера са независном варијаблом 

љутња, као и статистички значајна повезаност позитивног смера са независном 

варијаблом хостилност.  

ПРЕДИКЦИЈА ИЗРАЖЕНОСТИ ДИМЕНЗИЈА ЕМПАТИЈЕ                          
НА ОСНОВУ СЕТА ПРЕДИКТОРСКИХ                                                 

ВАРИЈАБЛИ ИСТРАЖИВАЊА 

За испитивање могућности предикције испољености емпатије, а на 

основу сета предикторских варијабли које чине димензије агресивности и то 

физичка и вербална агресија, љутња и хостилност коришћена је стандардна 

вишеструка регресија. 

Табела 4. Агресивност као предиктор субскале фантазије                                           

код починилаца вршњачког насиља 

Предиктори 
Бета 

koефицијент (β) 
p 

Сажет приказ 

модела 

Физичка агресија – 0,264 0,115 R = 0,258 

R² = 0,067 

df = 4 

F = 1,963 

P = 0,105 

Вербална агресија – 0,327 0,024 

Љутња 0,179 0,222 

Хостилност –0,146 0,257 
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У Табели 4 представљена је предиктивна моћ независних варијабли 

(физичка агресија, вербална агресија, љутња и хостилност) чиме је објашњено 

6,7% варијансе фантазије као зависне варијабле (R² = 0,258; P = 0,105). Стати-

стички значајним предиктором се показала вербална агресија (p = 0,024; β =              

– 0,327). Негативан смер регресионог коефицијента указује да нижи скор на 

варијаблама физичка агресија, вербална агресија и хостилност доводи до пове-

ћања скора на димензији фантазије.  

Табела 5. Агресивност као предиктор субскале заузимања                                      

туђег становишта код починилаца вршњачког насиља 

Предиктори 

Бета 

koефицијент 

(β) 

p 
Сажет приказ  

модела 

Физичка агресија – 0,705 0,000 R = 0,469 

R² = 0,220 

df = 4 

F = 7,773 

P = 0,000 

Вербална агресија 0,253 0,062 

Љутња – 0,002 0,987 

Хостилност 0,152 0,200 

 

У Табели 5 представљена је предиктивна моћ независних варијабли 

(физичка агресија, вербална агресија, љутња и хостилност) чиме је објашњено 

2,2% варијансе заузимања туђег становишта као зависне варијабле (R² = 0,220; 

P = 0,000). Статистички значајним предикторима су се показале независне 

варијабле физичка агресија (p = 0,000; β = – 0,705) и вербална агресија (p = 

0,062; β = 0,253). Позитиван смер регресионог коефицијента на димензији вер-

бална агресија и хостилност подразумева и виши скор на димензији заузимање 

туђег становишта. Негативан смер регресионог коефицијента указује да нижи 

скор на варијаблама физичка агресија и хостилност доводи до повећања скора 

на димензији заузимање туђег становишта. 

Табела 6. Агресивност као предиктор субскале емпатије                                                   
код починилаца вршњачког насиља 

Предиктори 
Бета 

koефицијент (β) 
p 

Сажет приказ 

модела 

Физичка агресија – 0,537 0,001 R = 0,393 

R² = 0,154 

df = 4 

F = 5,015 

P = 0,001 

Вербална агресија 0,372 0,009 

Љутња – 0,102 0,461 

Хостилност 0,035 0,777 
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 У Табели 6 представљена је предиктивна моћ независних варијабли 

(физичка агресија, вербална агресија, љутња и хостилност) чиме је објашњено 

3,9% варијансе емпатије као зависне варијабле (R² = 0,393; P = 0,001). Стати-

стички значајним предикторима су се показале независне варијабле физичка 

агресија (p = 0,000; β = – 0,537) и вербална агресија (p = 0,009; β = 0,372). 

Позитиван смер регресионог коефицијента на димензији вербална агресија и 

хостилност подразумева и виши скор на димензији емпатије. Негативан смер 

регресионог коефицијента указује да нижи скор на варијаблама физичка агре-

сија и љутња доводи до повећања скора на димензији емпатије. 

Табела 7. Агресивност као предиктор субскале лична нелагодност                          
код починилаца вршњачког насиља 

Предиктори 
Бета 

koефицијент (β) 
p 

Сажет приказ 

модела 

Физичка агресија – 0,239 0,144 R = 0,329 

R² = 0,108 

df = 4 

F = 3,337 

P = 0,013 

Вербална агресија – 0,099 0,493 

Љутња 0,388 0,007 

Хостилност 0,200 0,115 

 

У Табели 7 представљена је предиктивна моћ независних варијабли 

(физичка агресија, вербална агресија, љутња и хостилност) чиме је објашњено 

3,2% варијансе личне нелагодности као зависне варијабле (R² = 0,108; P = 

0,013). Статистички значајним предиктором показала се незвисна варијбла 

љутња (p = 0,007; β = 0,388). Позитиван смер регресионог коефицијента на 

димензији љутња подразумева и виши скор на димензији лична нелагодност.  
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АНАЛИЗА И ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА 

Теоријски и емпиријски приступ овог рада потврдио је да су и 

вршњачко насиље и емпатија два комплексна и вишедимензионална феномена. 

Препознајући вредност емпатије за друштвену компетентност младих са једне 

и интензитет све суровијег насиља међу младима како у школском тако и 

ширем социјалном окружењу са друге стране, овим истраживањем желели смо 

да утврдимо испољеност емпатије међу починиоцима вршњачког насиља. 

Општом хипотезом претпоставили смо да починиоци вршњачког насиља 

поседују низак степен емпатије како на терену когнитивне тако и на терену 

афективне димензије.  

Пре него што се осврнемо на анализу специфичних хипотеза, на овом 

месту сматрамо важним рећи да се у складу са нашим очекивањима и ранијим 

истраживачким налазима (Билић, 2013; Bjorkvist, Lagerspetz, Kaukiainen, 1992; 

Zych et al., 2017; Olweus, 1997; Caravita & Di Blasio, 2009) као починиоци 

вршњачког насилног акта јављају дечаци и то у периоду ране адолесценције од 

10–14 година (64,3%) који се, како Vejmelka (2012) наводи, карактерише 

потребом за успостављањем доминације у вршњачким групама. Претпоставку 

да многи облици агресивног понашања опадају са узрастом и у периоду 

средњошколског образовања, аналогно претходним налазима (Коџопељић, 

Смедеревац, Чоловић, 2010), потврдило је и наше истраживање да је 

починилаца вршњачког насиља у периоду средње адолесценције (32,2%) и у 

периоду касне адолесценције (3,5%) било мање него што је то у периоду ране 

адолесценције.  

Резултати корелационе технике показују да не постоји статистички зна-

чајна повезаност предиктивних варијабли на свим димензијама агресивности. 

Када је у питању когнитивна димензија емпатије (заузимање туђег становишта 

и фантазија), добијени подаци показују да повезаност не постоји или су доби-

јене корелације негативног смера, што заправо имплицира да и ако се не може 

у потпуности овде говорити о релацију узрок-последица починиоци вршњач-

ког насилног акта на нашем узорку поседују низак степен когнитивне емпа-

тије. Добијени резултати позитивног и негативног смера на афективној димен-

зији показују њену нешто вишу израженост код починилаца вршњачког 

насиља на нашем узорку.  

Посматрајући добијене корелације димензија емпатије и предикторских 

варијабли, може се уочити да су вербална и физичка агресија значајни предик-

тори когнитивне и афективне димензије емпатије код починилаца вршњачког 

насиља. Љутња као субскала агресивности се такође показала предиктором 

афективне димензије емпатије. Позитиван смер регресионог коефицијента на 

димензијама вербална агресија и љутња подразумева и виши скор на субска-

лама фантазије, заузимања туђег становишта и личне нелагодности. Другим 
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речима, млади који манифестују вербалну агресију и љутњу имају виши ниво 

емпатије што се може објаснити активирањем механизама одбране којима се 

штите од позитивних емоција, у овом случају од емпатијског односа према 

другима. Будући да је наш узорак сачињен превасходно од припадника 

мушког пола добијени резултати су у складу са родном улогом, традиционал-

ним мушким стереотипом (Jalón, 2006) и доминантним кулутуролошким обра-

сцима конкретне друштвене заједнице. Негативан смер регресионог коефици-

јента на димензијама вербална и физичка агресија подразумева и нижи скор на 

субскалама фантазије, заузимања туђег становишта и емпатије. Добијени 

резултати нам заправо показују да је код починилаца вршњачког насиља на 

нашем узорку израженија афективна у односу на когнитивну димензију емпа-

тије, што није у сагласју са резултатима ранијих емпиријских студија (Gini, 

2006; Gini, 2007; Caravita et al., 2009) и уверењем да починиоци вршњачког 

насиља поседују висок ниво друштвене интелигенције и способност препозна-

вања и разумевања мисли и осећања друге особе. С обзиром на генеришуће 

факторе, добијена израженост афективне димензије би се могла детаљније 

истраживати у будућности. Општа хипотеза је делимично потврђена.  

ЗАКЉУЧАК 

Феномен вршњачког насиља једна је у низу значајних области којима се 

социјална педагогија као научна дисциплина бави. У овом раду феномен 

вршњачког насиља посматрали смо са позиције починилаца вршњачког насил-

ног акта са посебним освртом на емпатију као виталну детерминанту соци-

јалне компетентности деце и младих. На темељу спроведеног истраживања 

показало се да је когнитивна димензија емпатије у мањој мери изражена у 

односу на афективну емпатију која је модерирана природом узорка као и пре-

дикторска вредност физичке и вербалне агресије за испољавање емпатије. 

Добијени резултати показују да се млади у периоду ране адолесценције још 

увек налазе на нивоу егоцентричног расуђивања и поседују снижене способно-

сти да препознају и разумеју мисли и осећања друге особе, тј. „уђу у туђе 

ципеле”. Оправдање за добијене резултате можемо тражити пре свега у општој 

друштвеној клими која не погодује подстицању и развоју емпатијског односа 

према другима, али и у непрепознавању неопходности развијања и подстицања 

емпатије код свих институција укључених у рад са младима за квалитетне 

интерперсоналне односе коју су у периоду адолесценције од круцијалног зна-

чаја. Спроведено истраживање има важне импликације у погледу неопходно-

сти промовисања емпатије и просоцијалног развоја кроз школске програме или 

још боље, посебно осмишљене програме на локалном нивоу за развој социјал-

них и емоционалних компетенција младих који могу бити значајан предиктор 

сузбијања агресивног и насилног понашања.  
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 (NON)EMPATHY OF PERPETRATORS OF PEER VIOLENCE –                                     

A CONTEMPORARY SOCIAL-PEDAGOGICAL CHALLENGE                                       

IN CHILD PROTECTION 

Summary  

Peer violence is a burning issue which has attracted permanent attention of the 

professional and general public for years. Speaking in terms of the ongoing Covid-19 

pandemic, it could be said that there has been a pandemic of peer violence in its various 

forms for a long time. The increasing cruelty among young people implied the need for 

the presentresearch in order to determine the expression of empathy among perpetrators 

of peer violence who are registered in primary and secondary schools in Niš and its 

surroundings, as well as in the Center for Social Work in Niš and Svrljig. Quantitative 

research method and scaling techniques were used in the research. The obtained results 

partially confirmed the general hypothesis, as higher scores were obtained on the 

cognitive dimension in relation to the affective dimension of empathy, i.e. verbal and 

physical aggression stood out as significant predictors of empathy in perpetrators of peer 

violence. The obtained research results imply the need for intensive promotion of 

empathy and prosocial development through programs for the development of social and 

emotional competencies of young people. 

Keywords: empathy, perpetrators of peer violence, socio-pedagogical work, 

socio-emotional competence, adolescents. 

 

 


