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Осећај припадности школи: значај за позитиван развој 

и превенцију проблема у понашању ученика1

Марија Стојановић2

Институт за педагошка истраживања, Београд, Србија

Бранислава Поповић-Ћитић

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију  
Универзитетa у Београду, Београд, Србија

          Осећај припадности школи дефинише се као мера у којој се ученици осећају лично 
прихваћени, поштовани, укључени и подржани од других у школском окружењу. 

Имајући у виду да поједини аутори осећај припадности школи сматрају кључним чиниоцем 
адекватног развоја деце и младих, циљ рада је сумирање и приказ теоријских и истраживачких 
налаза који говоре у прилог значају осећаја припадности школи за позитиван развој и превенци-
ју проблема у понашању ученика. Поред тога, у раду су истакнуте и основне поставке превен-
цијске науке и перспективе позитивног развоја, те анализиран однос између ова два приступа. 
Резултати спроведеног прегледа сугеришу да је осећај припадности школи повезан са широким 
спектром академских и развојних исхода, попут академског постигнућа и мотивације, ангажо-
ваности у школи, просоцијалног понашања, задовољства животом, самопоштовања, позитив-
ног идентитета, благостања, адаптивног прилагођавања итд. Другим речима, досадашња 
истраживања упућују да се у зависности од степена развијености осећаја припадности школи 
ефекти овог осећаја могу тумачити у контексту ризичних и протективних/промотивних 
фактора за ментално здравље и бихејвиоралне проблеме ученика. Наведено имплицира да 
актери васпитно-образовног система не смеју да изгубе из вида значај осећаја припадности 
школи за достизање пуних потенцијала ученика. Додатно, уважавајући настојања превенцијске 

1 Реализацију овог истраживања финансирало је Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије (бр. уговора 451-03-68/2022-14/200018).
2 marija.stojanovic@ipi.ac.rs

Апстракт
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науке у правцу идентификовања и оснаживања чинилаца који стоје у основи протективних 
процеса, неопходна су даља истраживања факторa и механизамa развоја осећаја припадности 
школи.

                припадност школи, превенцијска наука, протективни фактори, промотивни 
фактори, проблеми у понашању ученика.

Увод

Потреба за припадањем препознаје се као базична психолошка потреба и уро-
ђени мотив да се развије и одржи осећај припадности, који је повезан са когнитивним 
процесима, емоционалним обрасцима, понашањем, здрављем и благостањем поједин-
ца (Baumeister & Leary, 1995). Другим речима, утврђено је да појединци чија је потреба 
за припадањем задовољена позитивније перципирају пријатеље и чланове групе, 
чешће доживљавају позитивне емоције (срећа, усхићење, задовољство и смиреност) и 
у мањој мери их карактерише присуство менталних и физичких болести, као и широк 
спектар проблема у понашању (Baumeister & Leary, 1995).

У научној литератури се користе различити појмови за означавање овог кон-
структа, попут осећаја припадности школи (енг. sense of school belonging), припад-
ности школи (енг. school belonging), везивања за школу (енг. school bonding), повеза-
ности са школом (енг. school relatedness, school connectedness), чланства (енг. school 
membership), идентификације са школом (енг. identification with school) итд. Разуме-
вање наведених термина се, такође, разликује међу ауторима. Тако постоје схвата-
ња да приказани појмови имају исту суштину, која се огледа у осећају ученика да су 
прихваћени и укључени у школско окружење као чланови школске заједнице (ОЕCD, 
2017), те да се користе као синоними, са минималним или непостојећим разликама у 
њиховој операционализацији (Christenson et al., 2012). Са друге стране, присутна су и 
становишта аутора који истичу разлике међу наведеним терминима (Smerdon, 2002; 
Wehlage et al., 1989). Међутим, без обзира на различитост термина и дефиниција, ипак 
се могу издвојити два битна аспекта који се доследно појављују у свим одређењима, 
а то су: односи и искуства у школи (нарочито са другим ученицима и наставницима) 
и општи осећај ученика према школи у целини (Аllen et al., 2016). И поред великог 
броја одредница осећаја припадности школи, на основу прегледа литературе може 
се издвојити дефиниција за коју се чини да је најшире коришћена међу релевантним 
ауторима из ове области. Она гласи: „Осећај припадности школи је мера у којој се 
ученици осећају лично прихваћени, поштовани, укључени и подржани од других у 
школском окружењу” (Goodenow, 1993: 80).

У протеклим деценијама велика пажња се посвећује задовољавању потребе 
за припадањем у школском контексту (Аllen et al., 2018a), а поједини аутори осећај 
припадности школи сматрају кључним фактором адекватног развоја деце и младих 
(Bradshaw et al., 2008; Rowe & Stewart, 2011). Истраживачи у области образовања и 
јавног здравља током последње две деценије истичу важност осећаја припадно-
сти школи и издвајају га као заштитни и промотивни фактор за све младе (Centers 
for Disease Control and Prevention – CDC, 2009). Емпиријска грађа сведочи о његовој  

Кључне речи:

Марија Стојановић, Бранислава Поповић-Ћитић • Осећај припадности школи: значај за позитиван развој...
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повезаности са широким спектром развојних исхода (Allen & Bowles, 2013; Arslan, 2018; 
Arslan & Duru 2017; Pittman & Richmond 2007; Shochet et al., 2011; Vaz et al., 2014), а по-
зитивни ефекти огледају се не само у понашањима и карактеристикама значајним за 
школски контекст, већ и за целокупно функционисање појединца, мерено посредством 
различитих индикатора (Haslam et al., 2009; Iyer et al, 2009).

Циљ рада је приказ и сумирање теоријских и истраживачких налаза који говоре у 
прилог значају осећаја припадности школи за позитиван развој и превенцију проблема 
у понашању ученика основних и средњих школа. Поред приказа резултата истраживања 
који говоре о позитивним ефектима осећаја припадности школи, у раду су истакнуте и 
основне поставке превенцијске науке и перспективе позитивног развоја, те анализиран 
однос између ова два приступа. Ради идентификовања релевантне литературе извршена 
је претрага следећих електронских библиографских база: Academia.edu, Google Scholar, 
KoBSON и ScienceDirect. Кључне речи коришћење за претраживање радова су: припад-
ност школи, осећај припадности школи, позитиван развој младих, позитивни развојни 
исходи, превенцијска наука, превенција проблема у понашању, школски протективни 
фактори, school belonging, sense of school belonging, positive youth development, positive 
outcomes, prevention science, prevention behavior problem, school protective factors. У 
обзир су узети радови објављени на српском и енглеском језику.

Поставке превенцијске науке и позитивног развоја младих као полазни 
оквир тумачења релевантности осећаја припадности школи

Превенцијска наука и позитиван развој младих представљају савремене моделе 
развоја и превенције проблема у понашању младих (Small & Memmo, 2004). Значај 
превенције истицан је још почетком 20. века, али се с протоком времена њено тума-
чење међу ауторима мењало. Протеклих деценија појавила се превенцијска наука 
као дисциплина изграђена на интеграцији истраживања развоја животног тока, епи-
демиологије и испитивања превентивних интервенција (Kellam et al., 1999, према: 
Catalano et al., 2012).

Превенција проблема у понашању, утемељена у превенцијској науци, заснива се 
пре свега на уочавању и дефинисању проблематичног понашања, идентификовању 
ризичних и заштитних фактора који су у вези са одређеним понашањем, дефинисању 
концептуалног модела деловања наведених фактора и конципирању и примени ин-
тервенција које ће успешно одговорити потребама претходно спроведене процене, 
те на крају, дисеминацији интервенција ван истраживачког контекста (Herman et al., 
2012). Основни фокус превенцијске науке је предузимање акција у садашњости како 
би се спречила појава проблематичних понашања у будућности (Small & Memmo, 2004). 
Самим тим, научници настоје да разумеју настанак и развој проблематичних исхода, 
тако да је велики део превентивног рада усмерен на умањење деловања ризичних и 
јачање заштитних фактора. Ризични и заштитни фактори обухватају низ променљивих 
карактеристика појединаца и њиховог окружења за које се зна да су повезани (пози-
тивно или негативно) с проблематичним понашањем (Heffernan & Ward, 2017), односно 
представљају тзв. маркере вероватноће чије присуство повећава, односно смањује 
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могућност појаве одређеног непожељног исхода (Small & Memmo, 2004). Ови фактори 
постоје на нивоу појединца и окружења у којима он делује, попут породице, школе, 
вршњачке групе и заједнице, а могу да буду општи и специфични за различите пробле-
ме и могу имати израженији или слабији утицај у зависности од развојне фазе у којој 
се појединац налази (Catalano et al., 2012). Суштина превентивних приступа у оквиру 
превенцијске науке тиче се примене интервенција којима се редукују ризични и јачају 
заштитни фактори у претходно поменутим доменима (Small & Memmo, 2004). Услед 
усредсређености само на развојне проблеме младих, овај приступ је критикован као 
„превише патолошки”, те је истицана потреба за променом перспективе посматрања 
младих као проблема које треба решавати у уверење да су млади ресурс који треба 
неговати и развијати (Shek, 2006). Научна и јавна реакција на претерано наглашавање 
проблема деце и младих изнедрила је покрет под називом позитиван развој младих 
(Catalano et al., 2002; Ferrer-Wreder, 2014; Shek et al., 2012).

Позитиван развој младих наглашава промоцију позитивног развоја и услове који 
доприносе њиховом општем здрављу и благостању (Small & Memmo, 2004). Захтева 
промену у размишљању и ресурсима, истичући значај усмерености на индивидуу у 
целини (Durlak et al., 2007; Lerner et al., 2011). Перспектива позитивног развоја подразу-
мева више од самог избегавања проблема и усмерена је на оснаживање деце и младих 
да остваре свој пуни потенцијал (Jaccard & Bo, 2018). Препознаје младе као јединствене 
и динамичне ентитете који су стално у интеракцији и утичу на своје окружење и на-
глашава значај подршке и доступних услуга током различитих развојних фаза (Acosta 
et al., 2021). Позитиван развој младих фокусира се на јачање снага, успостављање 
подстичућих и подржавајућих окружења, као и пружање могућности за двосмерне, 
конструктивне интеракције између младих и различитих контекста у којима су ангажо-
вани (Snyder & Flay, 2012). Програми позитивног развоја настоје да максимизују развој 
и стицање вештина у једном или више домена (физички, когнитивни, емоционални, 
социјални и морални развој), под претпоставком да то спречава појаву проблема-
тичних понашања (Jaccard & Bo, 2018). Могуће је идентификовати различите моделе 
позитивног развоја, који наглашавају делимично сличне, односно различите карак-
теристике појединца и његовог окружења које су кључне за достизање позитивних 
развојних исхода. Три најзначајнија и, према нашим сазнањима, најшире коришћена 
модела су Бенсонов модел развојних предности (Benson et al., 2011), Лернеров модел 
5Ц (Lerner et al., 2005) и Модел 15 конструката позитивног развоја младих (Catalano et 
al., 2004a). Међутим, иако се кључни концепти приступа позитивног развоја разликују, 
свима је заједнички фокус на изградњу позитивних личних компетенција, социјалних 
вештина и ставова младих кроз унапређивање позитивних односа, друштвене подр-
шке и могућности које јачају предности и помажу младима да напредују у свом окру-
жењу (Taylor et al., 2017). Позитиван приступ развоју младих заснива се на следећим 
претпоставкама: помагање младима да остваре свој пуни потенцијал је најбољи начин 
превенције проблема; младима треба пружати подршку и давати прилике; заједнице 
треба да мобилишу и изграде капацитете за подршку позитивном развоју младих; на 
младе не треба гледати као на проблеме које треба решити, већ као на партнере које 
треба ангажовати и развијати (Small & Memmo, 2004).
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Приступи превенције ризика и позитивног развоја младих дуго су се посматрали 
као супротни и донекле некомпатибилни (Small & Memmo, 2004). Међутим, са протоком 
времена појавила се свест међу практичарима и истраживачима да оријентисаност 
искључиво на један приступ не може делотворно утицати на смањење непожељних 
облика понашања и подстицања одговарајућих развојних исхода. Још је почетком 21. 
века уочена потреба да се нађе средина између превенцијске науке са фокусом на 
проблем и концепта позитивног развоја младих заснованог на снагама (Catalano et al., 
2002). Иако је интересовање за програме позитивног развоја младих произашло из 
ограничења и неуспеха традиционалних програма превенције, истраживања указују 
да би погледи на избегавање ризика и развој и унапређење компетенција могли бити 
боље схваћени као коегзистирајући, а не конкурентски приступи (Lerner et al., 2013). 
Конкретни предлози који су у складу са овом идејом укључују усвајање стандардног 
мерења како позитивних, тако и проблематичних исхода у студијама интервенција 
(Catalano et al., 2004a; Durlak et al., 2007), као и усмеравање посебног фокуса на даљи 
развој интервенција које су вишенаменске, тј. доносе користи и за проблематичне и 
за позитивне исходе (Eichas et al., 2010). Такве стратегије могу пружити емпиријске 
назнаке о заједничким процесима који стоје у основи позитивних и проблематичних 
облика развоја у специфичним ситуацијама (Catalano et al., 2002).

У том духу, идентификовано је неколико карактеристика које превенцијску науку 
повезују са перспективом позитивног развоја и указују да ова два приступа треба 
посматрати као компатибилне и кооперативне, а не компетитивне оквире. То су: на-
глашавање интегрисаног развоја младих (фокусираност на низ развојних могућности 
и проблема) уместо бављења једним проблемом; подржавање уверења да одсуство 
проблема није довољан резултат (problem free is not fully prepared); истицање пер-
спективе особа у окружењу; и фокусираност на развојне моделе раста, учења и про-
мена (Catalano et al., 2004a). Стога су новије концептуализације превенцијске науке 
истовремено усмерене на смањење ризика и унапређење благостања кроз приступ 
заснован на снагама (Hage et al., 2007). Ту се наглашава значај интегративног модела 
који премошћује недостатке ове два становишта и важност процене степена до којег 
исти, слични или комплементарни механизми могу бити одговорни за спречавање 
проблематичног понашања и унапређење позитивног развоја (Schwartz et al., 2007).

Иако истраживачи теже да раде у оквиру ових одвојених теоријских модела – 
промовишући развој младих или спречавајући ризично понашање – практичари често 
препознају важност оба приступа (Roth & Brooks-Gunn, 2016). Додатно, заговорници 
модела позитивног развоја истичу да наглашавање позитивног истовремено има 
улогу спречавања негативног (Hawkins et al., 1999; Lerner & Benson, 2003). Овакви по-
стулати у складу су с налазима истраживања да позитивнији развој предвиђа мање 
проблематичног понашања, што имплицира да је позитиван развој важан заштитни 
чинилац у развоју непожељног понашања младих (Sun & Shek, 2010). Поред истицања 
значаја холистичког, препознаје се и важност еколошког приступа развоју младих, 
који претпоставља да је за целовит развој младих потребно разматрати и позитивне 
и негативне димензије више подручја деловања истовремено (Curran & Wexler, 2016; 
Youngblade et al., 2007).
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У том смислу, заједничка карактеристика превенцијске науке и перспективе по-
зитивног развоја младих јесте и наглашавање значаја различитих окружења у којима 
појединац делује. Оба приступа схватају школско окружење као кључни контекст, чије 
карактеристике значајно одређују развојне исходе ученика. Како један од основних 
циљева образовања и васпитања подразумева обезбеђивање добробити и подршке 
целовитом развоју детета, ученика и одраслог (Zakon o osnovama sistema obrazovanja i 
vaspitanja, 2021), школа се све више потврђује као место спречавања различитих пробле-
ма и тешкоћа и подстицања позитивног развоја ученика (Catalano et al., 2004b; Damon, 
2004; Maksić i Đurišić Bojanović, 2017). Сумирајући налазе истраживања, аутори (Gomez 
& Ang, 2007) истичу да се позитиван развој у школама односи на подстицање ученика 
да развију способности, самопоуздање, друштвене везе, карактер, способност за бригу 
и допринос друштву, уз претпоставку да ће постизање наведених задатака довести до 
општег благостања ученика, те на тај начин спречити појаву непожељних облика пона-
шања (Burns, 2011). Различити заштитни чиниоци у школском окружењу уважавају се 
у унапређењу позитивног развоја и спречавању проблема у понашању, а осећај при-
падности широко се схвата као један њих (нпр. Allen et al., 2018a; Bradshaw et al., 2008; 
Pittman & Richmond, 2007; Rowe & Stewart, 2011). На пример, истраживање на узорку 
3.220 ученика средњих школа у Калифорнији открило је да повезаност са школом има 
и заштитни и промотивни утицај на различите облике проблематичног понашања, с тим 
што резултати снажније говоре у прилог другом утицају (Furlong et al., 2011). Међутим, 
чини се да су тенденције истраживача до сада претежно усмерене на испитивање ути-
цаја осећаја припадности школи на негативна понашања, док је значај овог конструкта 
за позитивне развојне исходе испитиван у значајно мањој мери (Lee & Huang, 2021). 

Преглед истраживања о значају осећаја припадности школи за 
позитиван развој и спречавање проблема у понашању ученика

Према поставкама позитивног развоја младих, основна потреба за припадањем 
представља предуслов напретка појединца, односно претпоставка учења, развоја и 
сврсисходних интеракција са светом који га окружује (Dotterweich, 2006). У том смислу, 
поједини аутори идентификују припадност као један од четири основна елемента ра-
звоја младих (The Four Essential Elements of Youth Development) (Brendtro & Brokenleg, 
2009). Међу кључним карактеристикама успешних програма којима се унапређује 
позитиван развој нарочита важност придаје се јачању друштвене подршке, везивања 
и осећаја припадности (Kia-Keating, 2009). Додатно, Национални истраживачки савет 
(National Research Council, 2002) је на темељу евалуације програма у заједници иден-
тификовао осам карактеристика програма које су кључне за позитиван развој младих, 
међу којима се истиче и значај могућности за припадањем. Иако се значај припадности 
бар делом наглашава у готово свим моделима позитивног развоја, модел 5Ц (Lerner 
et al., 2005) јасно истиче значај припадности у оквиру једног од пет показатеља пози-
тивног развоја – повезаности (connection) (Dotterweich, 2006).

Имајући у виду претходно наведена сазнања, осећај припадности школи сматра 
се једним од неколико чинилаца унутар школе који су у комбинацији са индивидуалним  
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чиниоцима веома важни за позитиван развој (Pittman & Richmond, 2007). Самим тим, 
намеће се јасан закључак да актери образовно-васпитног процеса не смеју да изгубе 
из вида значај осећаја припадности школи за достизање пуних потенцијала ученика 
(Battistich, 2005; McCombs, 2003).

Један од пионирских комплексних прегледа истраживачких налаза на ову тему 
је још почетком 21. века изнедрио одређене истраживачке закључке који говоре у 
прилог значају осећаја припадности школи (Osterman, 2000). Наиме, показало се да 
ученици са развијеним осећајем припадности школи имају позитивнији став према 
школи, разреду, наставницима и својим вршњацима; више воле школу, мотивисанији 
су и посвећенији; више учествују у школским активностима и више улажу у процес 
учења; извештавају о већој социјалној компетенцији; већа је вероватноћа да ће кому-
ницирати са вршњацима и одраслима на просоцијалне начине; више су ангажовани 
у наставним и ваннаставним активностима. С друге стране, осећај искључености или 
отуђености од групе сматра се снажним чиниоцем ризика, који је доследно повезан са 
проблемима у понашању у учионици (нпр. агресивно понашање, повученост), нижим 
интересовањем за школу, нижим успехом и напуштањем школовања (Osterman, 2000).

Уопште узев, студије документују повезаност осећаја припадности школи са бо-
љим академским постигнућем (Korpershoek et al., 2020; Morales-Chicas & Graham 2016; 
Pittman & Richmond, 2007; Sari, 2012), вишим нивоом академске мотивације (Gillen-
O’Neel & Fuligni, 2013; Gutvajn i sar., 2021; Kiefer et al., 2015; Korpershoek et al., 2020; 
Walker & Green, 2009), већим степеном ангажованости у школи и школским активно-
стима (Allen et al., 2021; Encina & Berger, 2021; Kiefer et al., 2015; Knifsend & Graham, 2012; 
Korpershoek et al., 2020; Markowitz, 2017; St-Amand et al., 2017; St-Amand et al., 2021; Van 
Ryzin et al., 2009), бољим менталним здрављем (Allen et al., 2017; Arslan, 2021; Gaete et 
al., 2016; Jose et al., 2012), вишим самопоштовањем (Baumeister, 2012; Begen & Turner-
Cobb, 2015; Nutbrown & Clough, 2009; Zhang et al., 2018), вишом стопом просоцијалног 
понашања (Allen et al., 2017; Arslan & Coşkun, 2020; Cemalcilar, 2010; Demanet & Van 
Houtte, 2011; Murnaghan et al., 2014; Oldfield et al., 2016), већим степеном задовољства 
животом (Allen & Bowles, 2013; O’Brien & Bowles, 2013; You et al., 2008), адаптивним при-
лагођавањем (Law et al., 2013), позитивним идентитетом (Brechwald & Prinstein, 2011; 
Davis, 2012) итд. Начин на који ученици доживљавају своју школу значајно је повезан 
и са социјалном компетенцијом, поверењем у друге у заједници, поверењем у ауто-
ритете и преузимањем грађанске одговорности (O’Connor et al., 2010). Претпоставља 
се и да су ученици са високим нивоом осећаја припадности школи мотивисанији да 
уче и поштују правила у школи, да виде академске изазове као прилике за раст и да 
користе делотворне стратегије емоционалне саморегулације (Abdollahi & Noltemeyer, 
2018; Allen et al., 2017).

Савремени преглед литературе (Centre for Education Statistics and Evaluation – 
CESE, 2020) издваја кључне налазе који указују да су ученици који имају виши осећај 
припадности школи: 1) ангажованији у школским и наставним активностима, имају 
боље опште благостање, ментално здравље и академски успех; 2) имају већу вероват-
ноћу да остваре позитивна пријатељства, више цене учење, показују висок ниво труда, 
интересовања и мотивације и у већој мери испољавају позитивно понашање у вези 
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с домаћим задацима; и 3) виши осећај припадности важан је током целог школовања 
детета, посебно током периода транзиције са једног нивоа школовања на други.

Са схватањима аутора да се јачањем фактора позитивног развоја утиче и на спре-
чавање и смањење непожељних облика понашања (Eichas et al., 2010) у складу су и ре-
зултати истраживања који говоре о значају осећаја припадности школи за спречавање 
различитих проблема у понашању (Condren & Greenglass, 2011; Demanet & Van Houtte, 
2011; Greenberg, 2004; Hawkins et al., 2001). У том смислу, истраживачка грађа потврђује 
да осећај припадности школи има значајну улогу у спречавању различитих негативних 
развојних исхода у адолесценцији (Nutbrown & Clough, 2009; O’Connor et al., 2012; Sari, 
2012). Такође, евалуације програма позитивног развоја (нпр. Пројекат социјалног ра-
звоја Сијетла – Seattle Social Development Project, Projekat razvoja dece – Child Development 
Project) који наглашавају значај осећаја припадности школи, указују на његово дугороч-
но пожељно деловање када је у питању испољавање различитих проблематичних по-
нашања или укљученост у њих (Battistich, 2005). Виши ниво осећаја припадности школи 
повезан је са мање непожељног понашања, попут варања на тестовима, избацивања 
са часа, примене дисциплинских мера и бројем суспензија или искључивања из школе, 
криминалног понашања, сексуалне активности на узрасту од 18 година (Hawkins et al., 
2001), малолетничке трудноће (Blum et al., 2002), школског неуспеха и раног напушта-
ња школовања (Catalano et al., 2004a; Guerra & Bradshaw, 2008; Hascher & Hagenauer, 
2010; Korpershoek et al., Lamote et al., 2013;  2020; Ream & Rumberger 2008), изостајања 
из школе (Dukynaitė & Dudaitė, 2017; Hallinan, 2008; Hawkins et al., 2001; Korpershoek et 
al., 2020), академског стреса (Abdollahi et al., 2020), вршњачког насиља (Goldweber et 
al., 2013; Wang & Fredricks, 2014; Williams et al., 2018), туча и вандализма (Wilson & Elliot, 
2003), злоупотребе ПАС (Hawkins et al., 2001; West et al., 2004) итд.

Ученици који имају високо развијен осећај припадности школи боље се прила-
гођавају изазовима, односно мање су депресивни и анксиозни (Arslan, 2019; Arslan et 
al., 2020; Benner et al., 2017; Davis et al., 2019), те ређе испољавају проблеме у понаша-
њу (Arslan, 2019; Olcoń et al., 2017). Такође, студије показују да је осећај припадности 
школи заштитни чинилац за ментално здравље ученика и прилагођавање у условима 
стресора и тешкоћа (Backhaus et al., 2019; Çivitci, 2015; Nuttman-Shwartz, 2019; Zhang 
et al., 2020). Осећај припадности школи ублажава утицај усамљености на испољавање 
симптома депресије (Baskin et al., 2010), али и да има улогу посредника у вези између 
школске климе и поремећаја понашања (Loukas et al., 2006), као и емоционалне регу-
лације и депресивних симптома (Zhao & Zhao, 2015). Такође, утицај дискриминације 
на слабо школско постигнуће може се објаснити одсуством или ниским осећајем при-
падности школи код ученика (Roche & Kuperminc, 2012). Такође, осећај припадности 
школи може да ублажи пренос насиља из породичне у школску средину. Наиме, сту-
дија (Valido et al., 2020) спроведена на узорку од 1.611 средњошколаца показала је да 
је осећај припадности школи не само негативно повезан са вербалним и физичким 
вршњачким насиљем, већ и да ублажава везу између агресивног понашања у односу 
са браћом и сестрама и вербалне и физичке агресије у односу са вршњацима.

У складу са становиштем одређених аутора (Arslan & Coşkun, 2020), као наро-
чито значајни аспекти и показатељи позитивног развоја и функционисања у школи, 
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а уједно и снажни заштитни фактори за сијасет бихејвиоралних проблема са којима 
осећај припадности остварује значајне везе, издвајају се ангажованост ученика у шко-
ли, просоцијално понашање и задовољство животом. Сматра се да одсуство осећаја 
припадности школи може бити кључни показатељ неангажованости ученика у школи 
(Christenson & Thurlow, 2004), што се и поткрепљује налазима истраживања о томе 
да осећај припадности појачава когнитивну и бихејвиоралну ангажованост у школи 
у наставним и ваннаставним активностима (Encina & Berger, 2021; Markowitz, 2017). 
Ученици који имају већи осећај припадности више се ангажују на часу, спремнији су 
да затраже помоћ и мање одлажу извршавање задатака (Gillen-O’Neel, 2021). Резулта-
ти да су ученици са вишим осећајем припадности у већој мери ангажовани у школи 
(Kennedy & Tuckman, 2013; Niehaus et al., 2016) пружају директну потпору поставкама 
теорије самодетерминације да је већа вероватноћа да ће појединац интернализовати 
вредности окружења и ангажовати се у активностима онда када осећа припадност 
окружењу у којем делује (Ryan & Deci, 2000). Значај осећаја припадности школи за 
ангажованост потврђује се и лонгитудиналном квалитативном студијом, чији налази 
указују да до неангажованости и одсуства са наставе долази управо услед недостатка 
осећаја припадности и, нарочито, недостатка подршке и пријатељства са вршњацима 
(Longaretti, 2020). Такође, ангажованост ученика у школи може представљати меха-
низам посредством којег осећај припадности школи утиче на школски успех ученика 
(Gillen-O’Neel & Fuligni, 2013; Hughes et al., 2012; Niehaus et al., 2016).

Током последње деценије аутори истичу и важност осећаја припадности школи 
за просоцијално понашање ученика (Allen et al., 2017; Cemalcilar, 2010; Demanet & Van 
Houtte, 2011; Murnaghan et al., 2014; Oldfield et al., 2016; Su et al., 2019; Tian et al., 2018). 
Теоријска утемељеност оваквих емпиријских налаза проналази се у поставци да поје-
динац има тежњу да се понаша на позитиван, пожељан начин онда када је задовољена 
његова потреба за повезаношћу, односно припадношћу (Ryan & Deci, 2000). Када поје-
динцу недостаје окружење које задовољава потребу за припадношћу, вероватније је 
да ће се окренути ка спољашњим подстицајима, што осујећује просоцијалне мотиве и 
понашања (Gagne, 2003). Како се просоцијално понашање манифестује зарад користи 
других, а не личних, сматра се да претња нечијем осећају припадности може смањити 
спремност особе да се понаша на просоцијалан начин (Twenge et al., 2007).

Даље, како је задовољење основних потреба у директној вези са благостањем 
појединаца (Јоsе et al., 2012), а потреба за припадношћу се сматра основном људском 
потребом, оправдано је претпоставити да ће задовољење ове потребе бити повезано 
са показатељима благостања. У вези с тим, истраживања осећаја припадности школи 
упућују на његову повезаност са позитивним емоцијама и исходима, општом оријен-
тацијом на будућност и учење (Bond, et al., 2007; Osterman, 2000) и подржавају тезу о 
повезаности осећаја припадности школи са задовољством животом, као једним од 
показатеља општег благостања (Аrslan, 2018; Аldridge et al., 2020). Резултати двогоди-
шње лонгитудиналне студије (Аrslan et al., 2020), спроведене на узорку од 402 ученика 
узраста 10–15 година, показују да је припадност школи значајан предиктор, не само 
интернализованих и екстернализованих проблема младих, већ и њиховог задовољства 
животом, али и да задовољство животом посредује у вези осећаја припадности школи 
са интернализованим и екстернализованим проблема (Arslan et al., 2020).
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Закључак

Последњих година велика пажња посвећена је испитивању утицаја осећаја при-
падности школи на понашање ученика у школском окружењу и на њихов развој, опе-
рационализован кроз широку лепезу показатеља. Иако не постоји сагласност међу 
ауторима у погледу термина за означавање овог конструкта и његовог дефинисања, 
присутни су снажни усаглашени напори у правцу истицања његовог значаја за пози-
тиван развој и спречавању проблема у понашању ученика.

У том смислу, уочавају се доследни истраживачки резултати који иказују да је осе-
ћај припадности школи повезан са широким спектром школских и развојних исхода, 
попут школског успеха и мотивације, ангажованости у школи, просоцијалног пона-
шања, задовољства животом, самопоштовања, позитивног идентитета, благостања, 
адаптивног прилагођавања итд. Другим речима, досадашња истраживања упућују да 
се у зависности од степена развијености осећаја припадности школи његови ефекти 
могу тумачити у контексту ризичних и заштитних/унапређујућих чинилаца за ментално 
здравље и испољавање проблема понашања код ученика. Наведени налази указују 
да актери васпитно-образовног система не смеју да изгубе из вида значај осећаја 
припадности школи за достизање пуних потенцијала ученика. Према подацима Ор-
ганизације за економску сарадњу и развој (ОECD, 2019) сваки трећи ученик широм 
света нема развијен осећај припадности школи, са тенденцијом повећања овог броја. 
Овакав тренд је забрињавајући, с обзиром на раније приказане налазе о добробити 
овог конструкта.

Додатно, иако су настојања да се нагласи значај осећаја припадности школи ин-
тензивна, мало је напора усмерених ка сагледавању начина његовог подстицања, 
што резултира одсуством адекватног и јасног модела или оквира који школе треба 
да следе (Allen et al., 2018b). У складу са тим, а уважавајући и настојања превенцијске 
науке у правцу уочавања и оснаживања чинилаца који стоје у основи заштитних про-
цеса, може се закључити да су неопходна даља истраживања фактора и механизама 
развоја осећаја припадности школи, која ће пружити јасне смернице у планирању и 
примену мера превенције.
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   The sense of school belonging is defined as the extent to which students feel personally ac-
cepted, respected, included and supported by others in the school environment. Given that 

certain authors regard school belonging as the key factor in the adequate development of children and 
youth, this paper aims to summarize and present theoretical and research findings that testify to the 
importance of the sense of school belonging for students’ positive development and prevention of beha-
vioral problems. In addition, the basic tenets of prevention science and the positive development perspe-
ctive are discussed, and the relationship between these two approaches is analyzed. The results of our 
review suggest that the sense of school belonging is related to a wide range of academic and develop-
mental outcomes, such as academic achievement and motivation, school engagement, prosocial beha-
vior, life satisfaction, self-esteem, positive identity, well-being, adaptive adjustment, etc. In other words, 
past research has indicated that, depending on the extent to which the sense of school belonging is de-
veloped, its effects can be interpreted within the context of risk and protective/promotion factors in students’ 
mental health and behavioral problems. The above implies that actors in the education system must not 
lose sight of the importance of the sense of school belonging for students’ reaching their full potential. 
Moreover, taking into account the striving of prevention science to identify and enhance the factors un-
derpinning protective processes, further research is needed on the factors and mechanisms of development 
of the sense of school belonging.

       school belonging, prevention science, protective factors, promotion factors, students’ beha-
vioral problems.
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Чувство принадлежности к школе: значимость для позитивного 
развития и предотвращения проблем в поведения учащихся
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Белград, Республика Сербия

    Конструкиця „принадлежность к школе“ пределяется как степень, в которой учащи-
еся чувствуют себя принятыми, уважаемыми, включенными и поддерживаемыми 

другими в школьной среде. Учитывая тот факт, что некоторые авторы считают чувство 
принадлежности к школе ключевым фактором адекватного развития детей и молодежи, цель 
статьи состоит в том, чтобы обобщить и представить теоретические и исследовательские 
результаты, говорящие в пользу важности чувства принадлежности к школе для позитивно-
го развития и предотвращения проблем в поведении учащихся. К тому же, в статье освеща-
ются основные принципы научной профилактической работы и перспектива позиивного 
развития, а также анализируется взаимосвязь между этими двумя подходами. Результаты 
проведенного обзора внушают, что чувство принадлежности к школе связано с широким 
спектром результатов в учебе и развитии, таких как академические достижения и мотивация, 
вовлеченность в школе, просоциальное поведение, удовлетворенность жизнью, самооценка, 
позитивная идентичность, благополучие, способность к адаптации и т.д.  Иными словами, 
предыдущие исследования показывают, что в зависимости от степени развитости чувства 
принадлежности к школе его эффекты можно интерпретировать в контексте рисковых и 
защитных/стимулирующих факторов для психического здоровья и поведенческих проблем 
учащихся. Вышеизложенное подразумевает, что для полного раскрытия потенциала учащих-
ся, субъекты воспитательно-образовательной системы не должны упускать из виду важность 
чувства принадлежности к школе. Кроме того, с учетом усилий профилактической науки в 
направлении выявления и усиления факторов, лежащих в основе защитных процессов, необхо-
димы дальнейшие исследования факторов и механизмов развития чувства принадлежности 
к школе. 

   принадлежность к школе, профилактическая наука, защитные факторы, 
стимулирующие факторы, проблемы в поведении учащихся. 
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