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УЛОГА РОДИТЕЉСКОГ НАДЗОРА У ПРЕВЕНЦИЈИ 
ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА НА ИНТЕРНЕТУ*

Милица МАТОВИЋ, Весна ЖУНИЋ ПАВЛОВИЋ
Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Апстракт 
Бројна истраживања показују да је преваленција вршњачког насиља на интер-
нету у порасту. Превенција изложености и испољавања овог облика вршњачког 
насиља представља посебан изазов за родитеље. Њихова протективна улога је 
умањена, јер су деца информационо-технолошки писменија и поседују уређаје који 
омогућавају неограничен приступ интернету. Надзор над активностима дете-
та на интернету представља специфичну врсту родитељског надзора. Већина 
родитеља користи рестриктивне стратегије, у виду ограничавања времена и 
садржаја, које имају слабе ефекте. Постоји потреба за едукацијом родитеља о 
ефективним стратегијама надзирања активности детета на интернету које 
могу допринети превенцији и редуковању вршњачког насиља.
Кључне речи: Интернет, вршњачко насиље, родитељски надзор, превенција

УВОД

Иако се вршњачко насиље најчешће 
везује за зграду школе и њену околину, 
деца све чешће испољавају насиље по-
средством интернета и електронских 
средстава комуникације (Simeunović-Patić 
i Kesić, 2016). У савременој литератури 
се као специфичан облик вршњачког на-
сиља издваја електронско насиље, однос-
но електронско злостављање или онлајн 
агресија (eng. cyberbullying, electronic 
harassment, online aggression). Дефиниција 

електронског насиља преклапа се са дефи-
ницијом традиционалног вршњачког на-
сиља, уз напомену да се врши путем елек-
тронске поште, СМС и инстант порука, 
друштвених мрежа и других облика елек-
тронске комуникације (Schenk & Fremouw, 
2012). Неограниченост сајбер простора и 
могућност непрекидног коришћења ин-
тернета чине да се насиље на интернету 
тешко може избећи (Hinduja & Patchin, 
2009). Електронска комуникација омо-
гућава насилнику да остане анониман, ре-
дукујући тако осећај одговорности који се 

_____________________
*  Рад је настао као резултат истраживања на пројектима „Криминал у Србији: феноменологија, 
ризици и могућности социјалне интервенције” (Бр. 47011) и „Социјална партиципација особа са 
интелектуалном ометеношћу” (Бр. 179017), које финансира Министарство посвете, науке и тех-
нолошког развоја Републике Србије.
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јавља код насиља лицем у лице (Schneider, 
O’Donnell, Stueve, & Coulter, 2012).

Популарност интернета и продужавање 
времена које деца проводе на интерне-
ту доносе нове изазове за родитеље који 
желе да их заштите (Greenfield, 2004). Пре 
свега, изазов за родитеље представља 
неједнакост у вештинама коришћења ин-
тернета и нових технологија у поређењу са 
њиховом децом, а што Гросбарт и његови 
сарадници називају концептом „обрну-
те социјализације” (Grossbart, McConnell-
Hughes, Pryor, & Yost, 2002). У једном 
извештају 64% адолесцената одговори-
ло је да зна много више о интернету него 
њихови родитељи, са чиме се сложило 66% 
родитеља (Lenhart, Rainie, & Lewis, 2001).

Поред тога, родитељи се суочавају и са 
изазовом у виду физичке мобилности но-
вих уређаја. Раније су постојали породич-
ни рачунари који су се најчешће налази-
ли на централној локацији код куће, што 
је родитељима олакшавало надзирање 
активности детета на интернету. Данас, 
захваљујући лаптоп рачунарима, табле-
тима и паметним телефонима, деца могу 
приступити интернету са било које лока-
ције. То онемогућава родитеље да спрово-
де адекватан надзор путем традиционал-
них вештина супервизије и захтева учење 
нових вештина и техника прилагођених 
новонасталој ситуацији (Livingstone & 
Helsper, 2008).

РОДИТЕЉСКИ НАДЗОР АКТИВНОСТИ 
ДЕТЕТА НА ИНТЕРНЕТУ

Родитељски надзор се дефинише 
као сет повезаних поступака родитеља, 
који укључују посматрање и праћење 
кретања, активности и прилагођености 
детета (Dishion & McMahon, 1998: 61). 
Специфичну врсту надзора представља 

надзор који родитељи спроводе како би 
контролисали употребу интернета код 
своје деце. Неки аутори разликују две вр-
сте стратегија родитељског надзора над 
активностима деце на интернету – рес-
триктивну и активну медијација (усмера-
вање понашања) (Shin, Huh, & Faber, 2012). 
Рестриктивна медијација подразумева 
постављање правила у вези са употребом 
интернета уопште, употребом специфич-
них апликација или ограничавање вре-
мена које се проводи на интернету и овај 
облик надзора претходи употреби интер-
нета. Насупрот томе, активна медијација 
подразумева укључивање родитеља у ак-
тивности детета путем разговора и прове-
равања екрана током коришћења интер-
нета (Lwin, Stanaland, & Miyazaki, 2008).

Поред активне и рестриктивне медија-
ције, у литератури се као стратегије ро-
дитељског надзора наводе и заједничко 
коришћење информационих технологија 
са дететом (Nathanson,1999; Warren, 2010) 
и техничка медијација која се односи на 
инсталирање одређених апликација које 
помажу родитељима у праћењу детето-
вих активности на интернету (Eastin, 
Greenberg, & Hofschire, 2006; Livingstone & 
Helsper, 2008).

Неколико студија је показало да се ак-
тивном медијацијом постижу бољи ефек-
ти у односу на друге стратегије (Buijzen, 
Rozendaal, Moorman, & Tanis, 2008; Buijzen 
& Valkenburg, 2005). Један од главних 
разлога за ефективност ове стратегије 
је њена утемељеност на свакодневним 
разговорима родитеља и детета, што до-
приноси развијању вештина критичког 
мишљења детета (Fujioka & Weintraub, 
2003). Међутим, истраживања показују 
да родитељи најчешће користе рестрик-
тивне стратегије (Nikken & Jansz, 2006; 
Valcke, Bonte, De Wever, & Rots, 2010), иако 
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су се показале као мање успешне (Buijzen 
& Valkenburg, 2005). Рестриктивне стра-
тегије могу бити ефективне уколико се 
деца придржавају правила постављених 
од родитеља, будући да се ограничавањем 
активности и времена проведеног на ин-
тернету смањује изложеност ризичним 
садржајима.

У истраживању спроведеном у 
Америци које је укључило 754 родитеља 
и исто толико деце показало се да је 61% 
родитеља поставило одређена правила 
понашања у вези са употребом интерне-
та и да проверавају сајтове која њихова 
деца посећују, а да 44% користи софтве-
ре који ограничавају приступ одређеним 
садржајима (Wang, Bianchi, & Raley, 2005). 
С друге стране, само 38% деце је потврди-
ло да им родитељи постављају правила 
понашања на интернету. Овакви подаци 
могу бити резултат давања социјално по-
жељних одговора од стране родитеља и 
преувеличавања интервенција које пре-
дузимају (European Commission, 2008) и 
неприхватања правила које родитељи 
намећу својој деци (Smetana, Crean, & 
Campione-Barr, 2005).

Према једном европском истраживању 
које се бавило правилима понашања о 
употреби интернета које родитељи по-
стављају деци, родитељи најчешће огра-
ничавају сајтове које деца смеју да по-
сећују (60%) и време које проводе на ин-
тернету (52%), а знатно ређе „ћаскање” са 
непознатим особама (32%) и коришћење 
погрдних речи (26%) (European Opinion 
Research Group, 2004). И друга истражи-
вања потврђују да родитељи највише пос-
већују пажњу ограничавању времена које 
дете проводи на интернету (Livingstone & 
Helsper, 2008).

Емпиријски подаци сугеришу да се ро-
дитељска правила понашања примењују 

само у првом периоду када дете учи да ко-
ристи интернет, а касније се своде на ре-
ченице „не разговарај са странцима” или 
„не откривај како се зовеш” (Turow, 2001). 
Више правила понашања на интернету де-
финисано је од стране млађих родитеља и 
родитеља који су и сами корисници интер-
нет услуга (European Commission, 2008).

ПОВЕЗАНОСТ РОДИТЕЉСКОГ 
НАДЗОРА И ВРШАЧКОГ НАСИЉА НА 

ИНТЕРНЕТУ 

У бројним истраживањима потврђена 
је веза родитељског надзора са испоље-
ним и доживљеним вршњачким насиљем 
на интернету. Истраживање рађено у 
Америци, на узорку од 1501 адолесцената, 
узраста од 10 до 17 година, показало је да 
слаба емоционална повезаност са роди-
тељима, пречесто дисциплиновање и ни-
зак ниво родитељског надзора значајно 
корелирају са насилним понашањем адо-
лесцената на интернету (Ybarra & Mitchell, 
2004).

Аутори мета-аналитичке студије у 
којој су испитивани фактори повезани са 
традиционалним вршњачким насиљем 
и насиљем на интернету извештавају да 
родитељски надзор има улогу протекти-
вног фактора када је у питању чињење 
насиља на интернету (Kowalski, Giumetti, 
Schroeder, & Lattanner, 2014).

Повезаност између насилног понашања 
на интернету и родитељског надзора по-
тврђена је и у студији на узорку исланд-
ских средњошколаца (Gísladóttir, 2016). 
Показало се да низак ниво родитељског 
надзора доприноси испољавању насил-
ног понашања на интернету, али да нема 
значајних веза са доживљеним насиљем. С 
друге стране, резултати истраживања на 
узорку јапанских средњошколаца сведоче 
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о значајној негативној вези родитељске 
контроле употребе информационих тех-
нологија са доживљеним насиљем на 
интернету (Aoyama, Utsumi, & Hasegawa, 
2012).

ЗАКЉУЧАК

Познато је да родитељи имају пре-
судну улогу у позитивном развоју дете-
та, као и да је неадекватно родитељство, 
укључујући и слаб надзор над дететом, 
повезано са широком лепезом проблема-
тичних понашања. Истраживања прика-
зана у овом раду показују да та повеза-
ност постоји и када је у питању вршњачко 
насиље на интернету.

Родитељски надзор над активностима 
детета на интернету најчешће се своди на 
коришћење рестриктивних стратегија у 
виду ограничавања времена или забране 
посећивања одређених сајтова. Водећи се 
политиком да је било какав надзор бољи 
него никакав, родитељи занемарују чиње-
ницу да ограничавањем времена које 
дете проводи на интернету не утичу зна-
чајно на активности и понашање детета, 
избор садржаја и изложеност ризицима. 
Усмеравање родитеља да на правилан на-
чин надзиру активности детета на интер-
нету један је од кључних аспеката у пре-
венцији вршњачког насиља на интернету. 
Подстицањем родитеља да се укључе у 
активности детета на интернету, путем 
проверавања историје интернет страни-
ца, заједничког одабира садржаја и сл., 
може се унапредити родитељски надор 
и омогућити благовремено реаговање у 
проблематичним ситуацијама. 
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ROLE OF PARENTAL MONITORING IN 
THE PREVENTION OF PEER VIOLENCE 

ON THE INTERNET
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Education and Rehabilitation

Abstract 

Numerous studies show that the prevalence 
of bullying on the Internet is increasing. 
Preventing exposure and manifestation of this 
form of bullying is a particular challenge for 
parents. Their protective role is diminished, 
as children are more information-technology 
literate and have devices that allow unlimited 
internet access. Supervision of a child’s 
activities on the Internet is a specific type 
of parental monitoring. Most parents use 
restrictive strategies, in the form of time 
and content limitations, which have weak 
effects. There is a need to educate parents 
about effective strategies to monitor child’s 
activities on the Internet that can contribute 
to preventing and reducing bullying.

Key words: Internet, peer violence, parental 
monitoring, prevention
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