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НЕКИ  ПСИХОЛОШКИ ЧИНИОЦИ  
ШКОЛСКОГ ПОСТИГНУЋА

Резиме: Темељне друштвено-економске промене на нашим просторима производе бројне 
импликације у свим сферама живота. Редефинисање многих структура друштвеног функ-
ционисања захватило је и образовно-васпитни процес. Све се чешће може чути о тржишту 
образовања и знања. Економским законима, за сада, највише одолева основношколско об-
разовање и васпитање. У тим и таквим сложеним условима функционисања проблем школ-
ског успеха је све сложенији. Стога, школско постигнуће дефинишу све бројнији чиниоци. 
Проблем мотивације ученика и наставника има примаран значај, али за њим не заостају ни 
неки други чиниоци, као што је локус контроле, селф концепт и још неке друге конативне 
особине личности.
Подстицање и формирање позитивних карактеристика личности ученика недвосмислено 
води бољем школском постигнућу. Шансе за успех, у првом реду, потичу из породице и по-
родичних односа. Међутим, као природан след развоја дететових могућности и његове лич-
ности јавља се школа. 
Школска средина и школски програм доприносе формирању ставова према учењу и пос-
тигнућу. С друге стране, перманентно настојање наставника у развоју успешне личности 
ученика има своју потпору у добро интегрисаној личности наставника. Профил личности 
наставника значајно учествује у (не)успеху ученика. Сходно томе, многа истраживања пока-
зују да ученици на првом месту истичу општа својства наставника као човека, а затим његов 
однос према ученицима и на крају његове стручне квалитете. 
Кључне речи: школски успех, школа, наставник, мотивација, селф концепт, локус контроле.

Школски успех и мотивација

Анализа хијерархијске теорије мотивације Маслова (Maslow,1982) пружа 
увид у приоритет задовољавања потреба. Она сугерише да базичне потребе до-
минирају над осталим мотивима. Када се задовоље основне физиолошке потребе  
и потребе за сигурношћу, тада мотиви за љубављу, самопоштовањем и самоакту-
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ализацијом постају значајни. Апликујући ове чињенице на дечији развој и пос-
тигнуће, јасно уочавамо да ће деца развијати потребу за знањем и постигнућем 
само ако су њихове потребе за негом и пажњом задовољене. С друге стране, 
школски успех може допринети развоју других потреба, као што је потреба за 
припадањем, љубављу и самопоштовањем.

Међутим, развој и напредовање детета захтева адекватну меру љубави и 
подршке. Похвале и награде стимулишу успех детета само ако су примерене. 
Превише похвала усмерених на неке димензије личности детета, као што је, нпр., 
интелигенција, може погрешно да усмери доживљај успеха, а тиме да умањи 
неке пожељне облике понашања, као што су труд и залагање. Ако се истиче и 
охрабрује уложен напор, активност и ангажовање детета, ствара се предуслов за 
развој мотивације за напредовања.

Као што је познато, основни облици мотивације су екстринзични (споља-
шњи) и интринзични (унутрашњи). Између ове две основне форме мотива треба 
да постоји равнотежа. На почетку, када дете упознаје нову активност, као што 
је учење, израженија је екстринзична мотивација, односно неопходно је детету 
упућивати што више похвала и охрабрења. Касније, када дете постигне пожељни 
степен компетентности, екстринзична мотивација постепено уступа место инт-
ринзичној, која подразумева обављање активности (учења) ради саме себе. Овде 
треба истаћи чињеницу да интелектуално зрелија деца брже постижу виши ниво 
интринзичне мотивације, а она је у корелацији са њиховом самосталности и  оп-
штом зрелости. 

Истовремено се може сагледати и развој мотива за постигнућем. Потреба 
за постигнућем дели појединце на оне који имају снажну мотивацију за постиг-
нућем и оне са слабом мотивацијом. У раном искуству деце са развијеним мо-
тивом за постигнућем налази се топао однос значајних одраслих према њима, 
присуство умерене контроле и постављање примерених захтева. Таква димензија 
васпитања доприноси формирању самосталности детета, његовој сигурности, 
одговорности и отворености за нова искуства. Истина, треба додати да и настав-
ници својим, на психологији заснованим дидактичко-методичким радом, веома 
много могу допринети  развијању радозналости, интересовања, потребе за новим 
знањима итд., што представља основу интринзичне мотивације.

Према Аусубелу (1968), у школском окружењу мотив за постигнућем има 
најмање три компоненте. Прва од њих је когнитивна, и “оријентисана је на зада-
так”. При томе се подразумева да је задатак за ученика занимљив, или је повезан 
са његовом потребом за компетенцијом. Јачање ега је друга компонента која се, 
према Аусубелу, налази под утицајем похвала и награда које упућују други. Овај 
облик мотивације се односи на учениково осећање адекватности и успешнос-
ти. За трећу компоненту мотива за постигнућем овај аутор наводи афилијативну 
компоненту. Афилијативни мотив је усмерен на стицање одобравања других.

Когнитивни и афилијативан мотив, као и онај који оснажује его, током 
развоја детета подлежу променама.Тако је млађем детету примарна подршка и 
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пажња учитеља, а касније потреба за пажњом и одобравањем вршњака постаје 
све изразитија. Познајући ове процесе, наставник може да примењује технике 
које могу да утичу на обликовање пожељних облика понашања ученика и развој 
мотивације за постигнуће.

Школа, наставник и селф концепт ученика 

Селф концепт (слика о себи) се одређује као појам о себи, као опажај и 
субјективан доживљај себе. Основни елементи структуре појма о себи, у првом 
реду, су доживљај властитог тела, затим опажај психичких и социјалних својста-
ва, те моралне, емоционалне и сексуалне компоненте ове структуре. Појам о себи 
у директној је вези са идентитетом, локусом контроле, као и неким конативним 
димензијама појединца. Визек-Видовић и сар.(2003) наводе да појам о себи сад-
ржи три димензије: знање о себи, самовредновање и очекивање од себе. Знање 
о себи или свест о себи говори о томе шта особа зна о себи тј. о својим особи-
нама, полу и телесном изгледу. Самовредновање или самоевалуација обухвата 
мишљење о себи, својим способностима и понашању. Очекивање од себе је део 
појма о себи који се односи на оне особине које су повезане са дужностима, оба-
везама и одговорностима једне особе. На развој селф концепта утичу бројни и 
разноврсни чиниоци, а то су: породица, школа, вршњаци и сви “значајни други”.

Школа је значајан чинилац развоја личности ученика. Доласком у школу 
дете улази у нову средину са новим захтевима и новим, другачијим, односима 
за разлику од познате и искључиво прихватајуће средине, каква је породица. С 
обзиром да је време проведено у школи релативно дуго и да је утицај школе, од-
носно образовно-васпитног процеса организован, континуиран и систематичан, 
школа најчешће успева да оствари свој утицај и деловање на развој и форми-
рање личности ученика, а тиме и на развој селф концепта. Развој свих аспеката 
селф концепта започет у породици, систематски се наставља у школи. Похађање 
школе омогућује ученику не само да стекне знања и вештине, изгради пожељне 
облике понашања, навике и способности него и да се докаже, самореализује и 
развије осећање компетентности. Искуства која ученик стиче у току школовања  
утичу на његовову слику о себи, ниво аспирације, планове и животне циљеве. 
Позитиван став према себи, тј. позитивна слика и позитиван доживљај себе пози-
тивно утичу на школски успех и постигнуће ученика. Оцене које ученик добија 
у школи имају велики значај за развој његовог селф концепта јер постају мерило 
којим он процењује и вреднује своје способности, вредности и особине личнос-
ти. Са друге стране, селф концепт утиче на даље залагање ученика, његов рад, на 
његову мотивацију, на развој осећања компетентности и самопоуздања, а тиме и 
на боље резултате и бољи успех.

Наставник је исто тако важна личност у животу ученика. За већину аутора 
који се баве изучавањем образовно-васпитног процеса он је други родитељ. Од 
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личности наставника, од његовог става према образовно-васпитном раду и њего-
вих поступака према ученицима зависиће развој селф концепта ученика.

Утицај наставника на развој и формирање личности ученика нарочито 
је значајан на почетку школовања, али није занемарљив и касније. Наставник 
утиче на формирање личности ученика на више начина: својим поступцима и 
активностима, као и многим особинама личности. За правилан однос наставника 
према ученику сматра се топао и срдачан однос. Однос топлине не би требало 
да буде однос изразитог емоционалног ангажовања, већ би требало да буде од-
нос срдачне објективности. Наставник треба да негује демократски однос према 
ученицима и да настоји да у одељењу одржава демократску атмосферу, са пу-
ним уважавањем личности ученика. Исто тако, он треба да се труди да поклања 
подједнаку пажњу свим ученицима, да систем награђивања и кажњавања учени-
ка заснива на постигнућу и особинама личности ученика.

Екстравертни ученици су осетљиви на награде, а интровертни на каз-
не. На казне су осетљивије девојчице, ученици са физичким недостацима, као 
и ученици из породица лошијег материјалног статуса. Похвала као подстицај 
има бољи учинак на интровертне и сиромашне ученике, на ученике који пате од 
осећања ниже вредности, на субмисивне,  мање интелигентне, млађе и ученике 
са посебним потребама.

У демократској атмосфери наставник треба да подстиче радозналост и 
креативност ученика, да развија самостално мишљење и самостално решавање 
проблема, да хвали ученика кад год му се укаже прилика. Он представља мо-
дел и узор понашања ученика. Наставникове особине и став према својој улози 
утичу на психолошку климу у одељењу. Од личности наставника и од његових 
усвојених вредности и начела у великој мери зависи стил мишљења и понашања 
ученика. Наставник који је добро прилагођен и поседује бројне  позитивне осо-
бине може умногоме да утиче на прилагођеност ученика. Како је прихватање 
себе повезано са прихватањем других, наставник, који пре свега прихвата себе, 
сигурно ће прихватити и дете онакво какво јесте.

Пожељне особине наставника допринеће да научи и оспособи ученика за 
одговорно преузимање обавеза, подстицање његове самосталности у раду, као и 
постизање успеха у различитим  областима и активностима. Личност наставника 
је истовремено и личност на коју се ученик ослања, у коју има поверење, од које 
очекује помоћ и подршку и која му веома често служи као модел за идентифи-
кацију.

Ученик је посебно осетљив на однос наставника према њему, од његове 
евалуације и прихватања зависиће и оцена коју ученик формира о себи, односно 
појам о себи, селф  концепт. Утицај наставника биће већи уколико он уважава 
личност ученика и води рачуна о његовој индивидуалности. Став према влас-
титој личности ученика, дакле, умногоме је обликован наставниковим односом 
према њему. Бројна истраживања указују на повезаност наставникове процене и 
самооцене ученика.
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Позитиван став према себи, тј. позитивна слика и позитиван доживљај себе 
позитивно утичу на школски успех и постигнуће ученика. Истраживања  показују 
да већина деце полази у школу са уверењем у своје способности и да ће бити од-
лични ученици. На  крају првог разреда основне школе разлике између успешних 
и мање успешних ученика у погледу самооцене својих способности су најмање. 
Међутим, са растом ове разлике се увећавају и постају највеће на крају осмог раз-
реда основне школе. То значи да континуиран доживљај успеха или неуспеха то-
ком школовања утиче на самооцену способности ученика. И друга истраживања 
показују да је варијабла школског успеха значајна за формирање ученикове слике 
о себи. Мандић (1984) је утврдио значајну повезаност школског успеха и слике о 
себи ученика седмог и осмог разреда основне школе, док је корелација ових ва-
ријабли ученика првог разреда средње школе знатно нижа, али ипак значајна.

У прилог овом закључку иду резултати истраживања Квашчева и сар. 
(1989) који су утврдили да постоје статистички значајне разлике између ученика 
одличног, врло доброг и доброг успеха у погледу њихових резултата на скали 
самооцене својих способности и одговорности. Истраживање М. Сакач (2003) 
потврдило је значајне разлике између успешних и мање успешних ученика према 
селф концепту, односно његовим субдимензијама. Успешни ученици, према овом 
истраживању испољавају виши ниво самопоштовања, перципиране компетент-
ности, општег задовољства, истрајности и одсуство екстерналне оријентације. С 
друге стране, мање успешни ученици изражавају опозитне карактеристике, што 
указује да имају нижи ниво самопоштовања, перципиране компетентности, опш-
тег задовољства и истрајности, али показују јачу екстерналну оријентацију.

локус контроле и Школски успех

Опште постигнуће детета, што значи и школско постигнуће, под утицајем  
је степена дететовог осећања контроле. На развој дететовог осећања контроле 
утичу многи чиниоци  који делују у раном детињству. Доживљај да реакције 
имају предвидив исход постепено се шири од појединачних догађаја ка све сло-
женијим ситуацијама. Држати ствари под контролом, за разлику од беспомоћ-
ности, ствара осећање сигурности и самопоуздања. Хав (Howe, 2002) наводи да  
је степен у коме дете успева да контролише различите аспекте живота важан за 
каснији развој, као и степен у коме оно осећа да држи ствари под контролом.

 Узроке онога што му се дешава појединац може тражити у себи или у 
спољашњим чиниоцима. Стога се појам локуса контроле може дефинисати као 
перципирано место или локализација спољашњих или унутрашњих чинилаца 
које особа доживљава као изворе управљања личним понашањем и као узроке 
онога што јој се догађа. Према Ротеру (Rotter, 1975), концепт локуса контроле 
представља опште очекивање појединца да ће догађаји који на њега утичу бити 
под контролом спољашњих или унутрашњих фактора.
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Уколико појединац сматра да сам контролише и својим поступцима де-
терминише исходе понашања, то је интернални локус контроле. Интернално 
оријентисане особе исходе свог понашања приписују својим способностима, мо-
тивацији и особинама личности. С друге стране, појединци који контролу над 
догађајима приписују снагама изван себе, као што су срећа, случајност, судбина, 
моћни други или тежина задатка заузимају екстернални локус контроле.

Повезаност локуса контроле и школског успеха је очекивана. Ова пове-
заност је поткрепљена досадашњом анализом релације локус контроле-особине 
личности. Корелација локуса контроле и постигнућа зависи и од тога о каквој 
врсти постигнућа је реч, тј. од чега стандард постигнућа објективно зависи. Оче-
кује се да ће поседовање  унутрашњег локуса контроле водити ка бољем пос-
тигнућу у школи због тога што се интернално оријентисани појединци више ос-
лањају на рад и своје способности.

Потврђено је да је локус контроле повезан са школским успехом, односно 
висок ниво постигнућа је повезан са унутрашњом перцепцијом контроле. Иако 
је потврђен позитиван утицај перципиране контроле као унутрашње, то истовре-
мено не указује нужно на њихове узрочно-последичне релације. Истраживање 
Мандића (1987) о повезаности локуса контроле и школског успеха доприноси 
разјашњењу неких нејасноћа у вези са овим појмовима као и неким “заблуда-
ма”. Наиме, резултати овог истраживања су показали да је корелација између 
унутрашњег локуса контроле и школског успеха незнатна. Оно, што се најчешће 
да уочити је да у случају успеха појединци прихватају одговорност, а када се до-
живи неуспех  окривљују се околности, што је у складу са теоријом атрибуције.

Многа истраживања потврђују да интернално усмерени ученици у већини 
случајева имају бољи школски успех од ученика екстерналне оријентације. Фа-
нели (Fanelly,1977) је дошао до налаза да “унутрашњи”, у серији задатака, теже 
да повећају своје скорове из покушаја у покушај значајно више од “спољашњих”. 
Овај  аутор је, упоређујући “унутрашње” и “спољашње”, закључио да није добро 
да неко буде екстремно “спољашњи”, нити екстремно “унутрашњи”, већ је боља 
комбинација у којој је неко “унутрашњи” са мало примесе “спољашњости”. То 
значи да је пожељно да појединац себи приписује одговорност за понашање и 
оно што му се дешава, али не искључиво себи, већ да допушта могућност да и 
други фактори могу утицати на исходе. При томе је неопходно да појединац по-
седује свест о сазнању да својом вољом није могуће изазвати све промене у свом 
понашању и својој средини. Исто тако, пожељно је да неко има висок мотив за 
постигнуће, али је истовремено пожељна и мања доза страха од неуспеха.

Анализа већег броја истраживања указује да се успешни ученици разли-
кују од мање успешних у идентификовању узрока (не)успеха. Успешнији учени-
ци су у интерпретацији успеха истицали улогу унутрашњих чинилаца, пре свега 
залагања, а мање успешни ученици свој неуспех редовно су приписивали споља-
шњим. Резултати истраживања Попадића (1986) сугеришу да ученици са изра-
женијим степеном унутрашњег локуса контроле школски успех тумаче већим за-
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лагањем, а у мањој мери истичу утицај среће или наставника (околности). Сакач 
(2003) је, у оквиру  свог истраживања, идентификовала два облика унутрашњег 
локуса контроле. Један од њих припада контроли школског успеха и он одликује 
успешне ученике, а други се односи на контролу социјалних интеракција, што 
представља  карактеристику мање успешних ученика.

Закључак

Школско постигнуће ученика се, несумњиво, налази под утицајем бројних 
чинилаца који су у међусобној интеракцији. Оно што је битно за постигнуће уопш-
те, па и школско јесте дечије рано искуство. Ако су садржине раног искуства биле 
обогаћене активностима детета у стимулативној средини и ако је дете формирало 
позитивну  слику о себи, развило висок степен мотива за постигнуће, као и технике 
контроле, формирало радне навике, може се очекивати да ће његово постигнуће 
бити извесно и високо. Осећање сопствене контроле над резултатима учења по-
већава самопоуздање детета и доприноси његовој самоефикасности. Исто тако, до-
живљај успеха или неуспеха значајно делује на дететову  процену властитих спо-
собности и антиципацију успеха у будућности. А дететово самопоуздање и жеља 
за постигнуће како непосредно, тако и посредно, изложени су утицају родитеља, 
школе, наставника и вршњака. Успех је плод вишегодишњег рада и у њему, више 
или мање, учествују сви фактори из  окружења детета. Међутим, крајњи исход, у 
највећој мери, детерминисан је  његовом личности, односима и подршком у поро-
дици, као и квалитетом целокупног образовно-васпитног рада.
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Summary: Fundamental social and economic changes in our country have many implications in 
all aspects of life. Redefinition of different structures of social functioning has seized to the process 
of education as well. The idea about the market of education and knowledge has become more and 
more present. However, elementary education is still resisting laws of economy. In the context of 
such functioning difficulties, the problem of school achievement is becoming even more complex. 
Therefore it could be said that the number of factors that define school achievement are increasing. 
Although student and teacher motivation still play the key role, some other factors, such as locus of 
control, self concept and certain conative personal characteristics do not lag behind.    
No doubt that supporting and empowering positive personality characteristics in students lead to 
higher school achievements. In the first place, achievement chances originally come from the fam-
ily and family relationships. What follows the natural development of child’s potentials and per-
sonality is the school.  
School environment and school curricula contribute to the development of attitudes towards learn-
ing and achievement. On the other hand, permanent teacher support in the development of a suc-
cessful student originates from a teacher with well integrated personality. Personal profile of a 
teacher has significant impact on both students’ success and failure. In this respect, many researches 
show that students rank common personal characteristics of teachers higher above teacher’s attitude 
towards students or his/her professional qualities.  
Key words: school achievement, school, teacher, motivation, self concept, locus of control.




