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Школска клима као фактор образовне 
ефeктивности школа – секундарна анализа 
података из TIMSS 2015 студије2

Резиме: Школска клима, као важан фактор школске ефективности, обухвата раз-
личите аспекте рада школе и има снажан утицај на целокупан процес учења и постигнуће 
ученика. Намера нам је била да секундарном анализом података из циклуса истраживања 
TIMSS 2015 утврдимо да ли је и како школска клима повезана са постигнућем ученика, де-
мографским карактеристикама школе, образовањем директора и дужином ангажовања на 
тој функцији, школским ресурсима и понашањем ученика и наставника. Репрезентативни 
узорак обухвата 160 директора, 192 учитеља, 3911 родитеља и 3999 ученика четвртих раз-
реда основних школа у Србији. Налази указују на то да на целокупном узорку није утврђе-
на повезаност школске климе и постигнућа ученика из математике и природних наука. 
Издвајајући школе у две групе према критеријуму екстремних величина скорова школске 
климе, утврђено је да је постигнуће ученика из ова два предмета веће у школама у којима 
је клима изразито повољна, у поређењу са школама у којима је клима изразито неповољна. 
Школска клима је повезана са демографским варијаблама, те је повољнија у школама које се 
налазе у мањим местима, са мањим бројем становника и мањим бројем ученика, у којима 
је доступност компјутера већа и у којима су у мањој мери заступљени непримерени обли-
ци понашања ученика и наставника. Кључне педагошке импликације нашег истраживања 
односе се на неговање оних пракси у школама које доприносе стварању позитивне школске 
климе као што су превенција и решавање дисциплинских проблема, смањивање броја уписа-
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Увод

Школска клима као фактор образовне 
ефективности школе. Школска клима је мулти-
димензионални феномен (Koth et al., 2008) који 
обухвата различите аспекте живота и рада школе 
и битно утиче на школску ефективност. Односи 
се на квалитет и карактер школског живота, који 
се рефлектује кроз искуства свих актера, норме, 
циљеве, вредности, међуљудске односе, наставу 
и учење, праксу руковођења институцијом и 
организациону структуру (National School Climate 
Council, 2007). Поједини аутори поетски описују 
школску климу као „срце и душу школе“ (Frei-
berg, 2005), од које у великој мери зависи однос 
ученика и наставника према школи, као и њихов 
осећај припадности школској заједници. Клима 
рефлектује осећања, атмосферу, идеологију и 
миље школе, па самим тим утиче на искуства 
кључних актера и на то како се они у школи 
осећају (Loukas & Murphy, 2007) ‒ да ли школу 
доживљавају као пријатно окружење или средину 
у којој се суочавају са бројним проблемима. 

Резултати истраживања указују на то да по-
вољна школска клима доприноси квалитету про-
цеса учења (Cohen, 2001), мотивацији ученика 
за учење (Goodenow & Crady, 1993), њиховој ау-
тономији (Zukorlić, Popović, 2017), као и њихо-
вом социоемоционалном развоју (Cohen et al., 
2009). Налази истраживања потврђују повеза-
ност школске климе и ученичког селф-концепта 
(Hurtado, 1994), док су поједини аспекти школске 
климе, као што су приврженост школи и пози-
тивна повратна информација од стране учитеља 
и наставника, у корелацији са самопоштовањем 
ученика (Hoge et al., 1990). У истраживањима из 

ове области посебна пажња је усмерена на ис-
питивање повезаности школске климе и постиг-
нућа ученика (Cohen, 2006; Hoy & Hannum, 1997; 
1998). Налази указују на то да од свих елемена-
та школске климе постигнућу ученика највише 
доприносе професионални однос директора и на-
ставника према свом послу, те нагласак школе на 
академском успеху ученика и квалитету физич-
ког окружења.

Осим ефеката које школска клима има на 
ученике и њихова постигнућа, она у значајној 
мери утиче на рад наставника и успех који они 
остварују у свом послу (Collie et al., 2012). Резул-
тати истраживања указују на то да од тога како 
наставници перципирају школску климу зависи 
њихова ефикасност на послу (Pas et al., 2012), као 
и доживљај задовољства професијом коју су ода-
брали (Collie et al., 2012). У школама у којима се 
нагласак ставља на поштовање наставника и ос-
наживање и развој њихових индивидуалних по-
тенцијала стварају се услови за њихову емоцио-
налну стабилност, што се позитивно одражава на 
однос према ученицима (Grayson & Alvarez, 2008). 
Позитивни ставови наставника према послу 
којим се баве у значајној мери су одређени ква-
литетом подршке коју добијају од управе школе 
(Hepburn & Brown, 2001), док недостатак подрш-
ке води ка већем стресу наставника и синдрому 
„сагоревања на послу“ (Collie et al., 2012), будући 
да су препуштени сами себи када је у питању ре-
шавање различитих проблема. 

 Налази истраживања указују на то да је 
школска клима повезана са демографским варија-
блама као што су број становника и тип насеља у 
којима се школа налази и број ученика (Cotton, 

них ученика и омогућавање приступа информационим технологијама наставницима. Ука-
зано је на ограничења истраживања и дате су препоруке за даља проучавања у овој области.

Кључне речи: школска клима, TIMSS 2015, постигнуће ученика, контекстуалне ва-
ријабле, секундарна анализа података.
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1996). У школама које се налазе у мањим местима 
и које имају мањи број ученика ређе се појављују 
неприлагођени облици понашања ученика и на-
ставника (Walberg, 1994), ученици мање изостају 
са наставе (Gregory et al., 2010) и имају снажнији 
осећај припадности школи (Burke, 1987), него 
што је то случај са школама које се налазе у већим 
местима и које имају велики број ученика. 

Школска клима је у вези са понашањем 
кључних актера, те се неприлагођени облици 
понашања у мањој мери испољавају у школама 
у којима је клима повољна (Gregory et al., 2010; 
Meyer-Adams & Conner, 2008). Повољна школска 
клима утиче на смањење изостанака ученика и 
наставника са часова (Claes et al., 2009; Rumberger, 
1987), као и на редуковање ризичних облика по-
нашања ученика (Cohen, 2001).

Директори школа имају важну улогу у кре-
ирању повољног окружења и климе у школи бу-
дући да осмишљавају начине на које ће се у школи 
применити различите мере образовне политике, 
прате и унапређују процес учења и успостављају 
експлицитне и имплицитне норме понашања и 
међуљудских односа (Simonson, 2005). Термин 
servent leader – лидер који је у служби (Greenleaf; 
према: Black, 2010) користи се за објашњење по-
жељног односа директора према целокупној ор-
ганизацији рада школе и онима који су запослени 
у њој. Да би се створили услови за развој повољ-
не школске климе, важно је да директори буду у 
служби подстицања аутономије, мотивације и 
компетентности свих учесника васпитно-обра-
зовног процеса. Неопходно је да буду усмерени 
на континуирано унапређивање школске климе, 
па је веома важно њихово образовање и стручно 
усавршавање (Black, 2010).

За школску климу битни су и услови у који-
ма се одвија васпитно-образовни рад, па су већи 
изгледи да клима буде повољна у оним школама 
које располажу адекватним просторним капаци-
тетима и материјалним ресурсима (Thapa et al., 
2013). 

 Испитивање школске климе у међународ-
ном истраживању TIMSS. Значај истраживања 
TIMSS3 огледа се у добијању података о постиг-
нућу ученика из математике и природних нау-
ка на националним репрезентативним узорци-
ма земаља учесница (Marušić Jablanović, 2017). 
Осим тога, прикупљање података о индивиду-
алним карактеристикама ученика, породичном, 
наставном и школском контексту помаже да се 
објасне добијени подаци о ученичком постигнућу 
и да се добије увид у то које контекстуалне варија-
бле највише предвиђају постигнуће ученика. 

Као што је то био случај и у претходним 
циклусима овог истраживања, и у циклусу TIMSS 
2015 школска клима је једна од контекстуалних 
варијабли које се испитују овим истраживањем. 
Испитивање школске климе у оквиру истражи-
вања TIMSS има велики значај управо због тога 
што омогућава да се на репрезентативном узорку 
добију подаци о квалитету школске климе и ње-
ној повезаности са школским постигнућем и дру-
гим контекстуалним варијаблама које се испитују 
у овом истраживању. У циклусу истраживања 
TIMSS 2015 конструкт школске климе опера-
ционализован је преко следећих индикатора: (а) 
нагласак школе на академском постигнућу учени-
ка; б) задовољство учитеља послом који обављају; 
в) изазови са којима се учитељи суочавају у свом 
послу; г) ученичка припадност школи и д) роди-
тељске перцепције успешности школе (Mullis & 
Martin, 2013). На Слици 1 приказана је концеп-
туална структура операционализације школске 
климе у овом циклусу TIMSS истраживања.

3  TIMSS (енг. Trends in International Mathematics and Science 
Study / Међународно истраживање трендова у поучавању 
математике и природних наука) истраживање има за циљ 
прикупљање и анализу података о постигнућима ученика 
четвртог и осмог разреда основне школе из математике и 
природних наука, као и података о образовном и породич-
ном контексту у којем ученици уче. Истраживање се реа-
лизује сваке четири године у преко шездесет земаља света, 
укључујући и Србију, која је учествовала у последњих пет 
циклуса, почев од 2003. године. 
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Слика 1. Концептуална структура операционализације школске климе  
у истраживању TIMSS 2015.

Прегледом литературе из ове области 
приметно је да је општеприхваћена дефиниција 
школске климе обухватнија од операционали-
зације у истраживању TIMSS 2015. Наиме, међу 
ауторима у овој области постоји сагласност да 
школска клима обухвата четири кључне димен-
зије: (1) безбедност; (2) међуљудски односи; (3) 
настава и учење и (4) школски контекст (Cohen 
et al., 2009; Thapa et al., 2013). Безбедност се од-
носи на креирање безбедног окружења у којем 
ће сви њени учесници осећати физичку, емоцио-
налну и социјалну сигурност, а предуслов за то је 
да постоје јасно постављена правила понашања 
и доследност у њиховом спровођењу. Међуљуд-
ски односи подразумевају интеракције и сарадњу 
између свих актера васпитно-образовног проце-
са, као и узајамно поштовање (Hoy & Hannum, 
1997). Поменуте интеракције у значајној мери 
могу се унапредити применом индивидуализо-
ваног приступа и сарадничког учења у наста-
ви, већом партиципацијом родитеља и учени-
ка у доношењу одлука, као и благовременим ре-
шавањем дисциплинских проблема (Bocchi et 
al., 2014). Настава и учење се односи на приме-

ну различитих наставних стратегија које могу да 
допринесу целокупном развоју ученика и њихо-
вом постигнућу. Клима је повољна у оним шко-
лама у којима се континуирано унапређује про-
цес наставе и учења, ставља нагласак на академ-
ско постигнуће ученика и континуирани про-
фесионални развој наставника (Cohen, 2006). 
Школски контекст се односи на услове у који-
ма се одвија живот и рад школе (просторни ка-
пацитети, материјални ресурси, опрема, понуда 
наставних и ваннаставних активности), као и на 
ангажовање свих актера у школском животу и 
њихов доживљај припадности школи. 

Операционализација конструкта школске 
климе у циклусу истраживања TIMSS 2015 не 
кореспондира у потпуности са општеприхваће-
ном операционализацијом овог конструкта, јер 
не обухвата димензију безбедност и не укљу-
чује све показатеље димензија међуљудски одно-
си, настава и учење и школски контекст. Тако, 
од показатеља димензије међуљудских односа у 
конструкт климе укључена је сарадња различи-
тих актера, али само на нивоу школе. Када је у 
питању димензија настава и учење, истражи-
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вањем ТIMSS 2015 укључен је нагласак школе на 
академском постигнућу ученика, док је од свих 
показатеља димензије школски контекст укљу-
чен само ученички доживљај припадности шко-
ли. Такође, за разлику од општеприхваћене опе-
рационализације конструкта школске климе, за-
довољство наставника послом је један од елеме-
ната овог конструкта у оквиру TIMSS 2015. 

Циљ истраживања. У досадашњим радо-
вима из ове области, објављеним у нашој земљи, 
у фокусу је био дескриптивни приказ перцеп-
ција школске климе (Joksimović, Bogunović, 2005; 
Vujačić, Stanišić, 2007) или пак испитивање по-
везаности школске климе и постигнућа учени-
ка из математике и природних наука (Đurišić-
Bojanović, Maksić, 2011; Jakšić i sar., 2017; Maksić, 
Đurišić-Bojanović, 2005). Будући да секундарне 
анализе података из истраживања TIMSS 2015 
у Србији нису обухватиле испитивање одно-
са школске климе и других школских варија-
бли, наша намера је да, осим испитивања пове-
заности школске климе са постигнућем ученика, 
утврдимо и да ли је и на који начин школска кли-
ма повезана са демографским карактеристикама 
школе (број становника и тип насеља у којем се 
школа налази, као и број ученика у школи), об-
разовањем директора и дужином његовог анга-
жовања на тој функцији, физичким и материјал-
ним ресурсима којима школа располаже и пона-
шањем ученика и наставника. 

Методолошки приступ

Узорак. У циклусу истраживања TIMSS 
2015 учествовало је 160 школа из Србије које су 
чиниле репрезентативан узорак. Одабир школа 
вршен је на основу три стратума (матична шко-
ла / издвојено одељење, регион и степен урбани-
зације насеља). Анализирани су подаци добије-
ни од 160 директора, 192 учитеља, 3911 родитеља 
и 3999 ученика четвртог разреда основне школе.

Инструменти. Подаци о школској клими 
прикупљени су следећим упитницима: (а) упит-
ник за директоре школа; (б) упитник за учитеље; 
(в) упитник за ученике и (г) упитник за роди-
теље (упитник о раном учењу).

Део упитника за директоре школа, пред-
виђен за испитивање школске климе, односи се 
на варијаблу која мери нагласак који школа ста-
вља на академски успех ученика. Ова скала садр-
жи тринаест ставки, којима се испитује на који 
начин директори перципирају усмереност уче-
ника, родитеља и учитеља на ученичко постиг-
нуће. Поузданост ове скале мерена Кронбахо-
вом алфом на националном узорку је 0.865, што 
представља врло високу поузданост. У упитни-
ку за учитеље понуђене су три скале предвиђе-
не за мерење појединих аспеката школске кли-
ме којима се испитују перцепције учитеља ус-
мерености школе на академски успех ученика 
(α=.854), задовољства послом који обављају у 
школи (α=.789) и изазова са којима се сусрећу 
на послу (α=.821). У оквиру упитника за учени-
ке понуђена је скала од седам тврдњи, којима се 
испитује ученичка припадност школи. Поузда-
ност ове скале је α=.758. Упитник за родитеље 
попуњава један од родитеља/старатеља ученика. 
Скала за испитивање перцепције школске кли-
ме, чија је поузданост α=.927, садржи осам твр-
дњи, на основу којих су родитељи исказивали 
своје перцепције успешности рада школе. 

Овим истраживањем желели смо да испи-
тамо однос школске климе и следећих школских 
варијабли које су обухваћене упитником за ди-
ректоре школа: (а) демографске карактеристике 
школе (број становника и тип насеља у којем се 
школа налази, као и број ученика у школи); (б) 
образовање директора и дужина ангажовања на 
тој функцији (в) физички и материјални ресур-
си којима школа располаже и (г) заступљеност 
неприлагођеног понашања ученика и наставни-
ка. Одабир ових школских варијабли вршен је 
на основу налаза других истраживања којима 
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је њихова повезаност са школском климом већ 
потврђена (Burke, 1987; Cotton, 1996; Greenleaf; 
према: Black, 2010; Gregory et al., 2010; Meyer-
Adams & Conner, 2008; Simonson, 2005; Thapa еt 
al., 2013; Walberg, 1994).

Подаци о постигнућу ученика из мате-
матике и природних наука прикупљени су из 
TIMSS тестова постигнућа. Ови тестови дати 
су у форми свезака са задацима из математике 
и природних наука и усклађени су са наставним 
програмима ових предмета и узрастом учени-
ка. Ученици из Србије оствaрили су 518 бодова 
из математике и 525 бодова у области природ-
них наука, те су у оба случаја премашили просек 
скале који износи 500 бодова (Marušić Jablanović, 
Gutvajn i Jakšić, 2017).

Опис статистичких процедура. У IDB 
Analyser софтверу агрегирани су подаци за сва-
ку школу појединачно о школској клими из свих 
упитника који су коришћени у циклусу TIMSS 
2015 (Слика 1). Тако је направљена континуира-
на нумеричка варијабла школска клима за сва-
ку школу из узорка (M=9.91; SD=1.45; R=7.72-
12.53). Први ниво анализе рађен је на целокуп-
ном узорку и био је усмерен на испитивање по-
везаности школске климе са школским варија-
блама које смо обухватили овим истраживањем: 
постигнуће ученика из математике и природних 
наука, демографске карактеристике школе (број 
становника и тип насеља у којем се школа нала-
зи, број ученика у школи), образовање директо-
ра и дужина његовог ангажовања на тој функ-
цији, физички и материјални ресурси којима 
школа располаже и облици понашања ученика и 
наставника. 

Други ниво анализе подразумевао је из-
двајање школа у две групе на основу критерију-
ма екстремних величина скорова школске кли-
ме (школе у којима је школска клима изразито 
повољна и оне у којима је школска клима изра-
зито неповољна). Критеријум избора за обе гру-
пе био је да припадају 5. и 95. перцентилу мере 

школске климе. Тако смо издвојили укупно пет-
наест школа у којима је школска клима била из-
разито неповољна. У другој групи издвојено је 
тринаест школа у којима је школска клима била 
изразито повољна. Циљ ове анализе био је да 
утврдимо да ли се школско постигнуће учени-
ка из математике и природних наука разликује у 
ове две групе школа.

У обради података коришћена је дескрип-
тивна статистика и статистика закључивања. Од 
дескриптивних података приказане су мере цен-
тралне тенденције и мере распршења. Од статис-
тике закључивања коришћени су следећи тесто-
ви: анализа варијансе за непоновљена мерења 
(ANOVA), LSD тестови за накнадне анализе као 
и Пирсонов коефицијент корелације. За обра-
ду података коришћен је IDB Analyser софтвер и 
софтверски пакет SPSS 23.

Резултати

Повезаност школске климе и постигнућа 
ученика. Резултати нашег истраживања указују 
на то да школска клима, на целокупном узорку, 
није повезана са постигнућем ученика из мате-
матике и природних наука. Конкретно, анали-
зе показују да нема статистички значајне коре-
лације између школске климе као композитне 
(обједињене) варијабле и постигнућа из матема-
тике и природних наука. Овај податак у складу је 
са налазима који говоре о доприносу школског 
контекста (којим је обухваћена и школска кли-
ма) у објашњавању постигнућа ученика (Jakšić i 
sar., 2017 ).

Резултати анализе варијансе су показали 
да се постигнућа ученика значајно разликују у 
школама које су издвојене на основу критерију-
ма екстремних величина скорова школске кли-
ме. Значајне разлике добијене су када је у питању 
постигнуће из математике (F=11.28; df=1; p=.00). 
Наиме, школе са изразито повољном климом 
имају у просеку двадесет један поен више него 
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школе у којима је клима изразито неповољна. 
Сличан налаз добијен је када је у питању постиг-
нуће из природних наука (F=7.24; df=1; p=.00). 
Разлика у погледу постигнућа ученика између 
ове две групе школа износи шеснаест поена. На 
Графикону 1 видимо да ученици из школа у који-
ма је школска клима изразито повољна имају у 
просеку боље постигнуће и на тесту из матема-
тике и на тесту из природних наука од ученика 
из школа у којима је школска клима изразито не-
повољна. 

Повезаност школске климе и одабраних 
школских варијабли. Резултати једнофакторс-
ке анализе варијансе (ANOVA) за непоновљена 
мерења показују значајнe разликe у вредности-
ма школске климе у односу на број становника 
у насељу (F=2.67; df=6; p=.01). Накнадни тесто-
ви у анализи варијансе (LSD) говоре о томе да је 
са порастом броја становника у насељу школска 
клима мање повољна, а да је изразито неповољ-
на у школама које се налазе у густо насељеним 
градовима (F=3.28; df=4; p=.01). Када се анали-
зирао однос школске климе и демографских ка-

рактеристика школе и број ученика, у школама 
се показао као значајна варијабла. Пирсонов ко-
ефицијент корелације говори о значајној вези 
између школске климе и броја ученика у школа-
ма (r=-.25; p<.001). Што је број ученика у школа-
ма мањи, то је школска клима повољнија.

 Осим демографских варијабли, испити-
вали смо на који начин је школска клима повеза-
на са физичким и материјалним ресурсима који-
ма школа располаже (број компјутера, број књи-
га у библиотеци, број часописа, функционал-
на лабораторија, наставна средства, просторни 
капацитети школе). Показало се да је доступ-
ност информационих технологија (F=3.03; df=3; 
p=.03) једини ресурс који је значајно повезан са 
школском климом. Анализа варијансе показује 
да је школска клима повољнија у оним школа-
ма у којима, према процени директора, постоји 
већа доступност компјутера ученицима и нас-
тавницима (М=10.15; SD=1.06) него у школа-
ма где је доступност компјутера мања (M=9.64; 
SD=.83).

Графикон 1. Постигнуће ученика у школама  
са изразито повољном и изразито неповољном школском климом.
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Налази указују на то да су одређени об-
лици понашања ученика повезани са квалите-
том школске климе. Тако, клима je повољнија у 
оним школама у којима ученици не ометају час 
(F=3.61; df=3; p=.01), не преписују једни од дру-
гих (F=2.43; df=3; p=.05) и немају међусобне фи-
зичке обрачуне (F=2.38; df=3; p=.03). Такође, ис-
поставило се да су и одређени облици понашања 
наставника у вези са школском климом. На гра-
ници статистичке значајности је варијабла која 
се односи на кашњење наставника на часове и 
друге професионалне активности (F=2.63; df=3; 
p=.05). Пост хок анализе показују да је школска 
клима повољнија у оним школама где наставни-
ци долазе на време у школу. Друга важна варија-
бла која нам помаже да разумемо школску климу 
и њен однос са понашањем наставника је њихо-
во изостајање са посла (F=3.26; df=3; p=.02). На-
лази показују да је школска клима неповољнија 
у оним школама у којима постоји проблем са 
наставничким изостајањем са посла (AS=10.20; 
SD=.79), у односу на школе у којима нема таквих 
проблема (AS=9.57; SD=0.76). 

Резултати о повезаности школске климе 
и дужине ангажовања директора школе на тој 
функцији показују значајне, али врло ниске, по-
зитивне корелације (r=.173, p=.03). Такође, ниска 
корелација добијена је и када је у питању дужина 
ангажовања директора у школи у којој тренутно 
ради (r=.190, p=.01). Осим тога, испоставило се 
да ниво образовања директора није значајно по-
везан са школском климом (p=.92). 

Дискусија

Када је у питању целокупан узорак истра-
живањa TIMSS 2015, показало се да школска кли-
ма није повезана са постигнућем ученика из ма-
тематике и природних наука. Међутим, налази 
нашег истраживања указују на то да се просечно 
постигнуће ученика битно разликује у школама, 
које су издвојене у две групе према критерију-

му екстремних величина скорова школске кли-
ме. Наиме, школе са изразито повољном климом 
уједно су и школе чији ученици имају боље про-
сечно постигнуће из математике и природних 
наука, у поређењу са ученицима школа у који-
ма је клима изразито неповољна. Другим речи-
ма, осим што ове школе имају повољну школску 
климу, оне имају и додатни квалитет као што је 
добро постигнуће ученика. Налаз који је добијен 
на целокупном узорку, а указује на то да школ-
ска клима није повезана са постигнућем учени-
ка, може се објаснити тиме да постоји методо-
лошки проблем линералног повезивања ове две 
варијабле, чији однос по природи није линеаран, 
већ сложен. То што је утврђено да средње вред-
ности скорова школске климе потиру корела-
цију школске климе и постигнућа ученика која 
се примећује на екстремима, може да укаже на то 
да су инструменти мање дискриминативни када 
су у питању средње вредности скорова школске 
климе, па не могу да „ухвате“ њену везу са по-
стигнућем. 

Један од налаза нашег истраживања ука-
зује на то да је школска клима повољнија у оним 
школама које се налазе у мањим местима, са 
мањим бројем становника. Овај налаз могуће 
је објаснити природом међуљудских односа у 
мањим срединама, који су приснији и интензив-
нији у поређењу са односима у урбаним мести-
ма са већим бројем становника. Према теорији 
о друштвеним ентитетима и људским односи-
ма (Тönnies, 2001), традиционалне вредности су 
у малим срединама (заједницама) очуване, па се 
људски односи у њима дефинишу и регулишу на 
основу традиционалних друштвених правила. У 
оваквим срединама односи међу људима су од-
ређени природном вољом и узајамним емоција-
ма, а карактерише их непосредност, присност, 
узајамно поверење и интимно повезивање чла-
нова осећањем заједништва (Tanasijević, 2017). 
Претпостављамо да се традиционални култу-
ролошки обрасци, који подразумевају блискост 
у односима између појединаца, позитивно одра-
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жавају и на међуљудске односе у школи и школ-
ску климу. Може се очекивати да кључни акте-
ри образовања из школа које се налазе у мањим 
срединама имају јачи доживљај вредности шко-
ле и припадности школској заједници, будући 
да је у малим местима обично то једина доступ-
на школа, која се често издваја и перципира као 
центар не само образовних већ и културних ак-
тивности (Mitrović, 2015). У оваквим срединама 
које представљају интимније и безбедније окру-
жење за учење (Wasely et al., 2000) постоје усло-
ви за формирање повољније школске климе и 
бољих међуљудских односа у одељењу (Rajčević, 
2014).

У складу са претходно наведеним налазом, 
није изненадио ни резултат да је школска клима 
неповољнија што је број ученика у школи већи. 
Ова корелација указује на то да број ученика у 
школи може бити важан за квалитет школске 
климе. Велики број ученика отежава организа-
цију рада и представља оптерећење за настав-
нике и велики изазов са којим се они суоча-
вају (Gašić-Pavišić, 2011; Krnjajić, 2007; Vujačić, 
Đević, 2011; Vujačić i sar., 2015), што може нега-
тивно да утиче на њихово задовољство послом 
и перцепцију школске климе. Због великог броја 
ученика запослени могу бити суочени са недо-
вољним просторним капацитетима и недостат-
ком потребних ресурса, што може да отежа про-
цес наставе и учења и неповољно утиче на њи-
хов квалитет. У ситуацији када је у школе упи-
сан мањи број ученика, блискост, интеракција 
и комуникација између запослених и ученика 
може бити већег интензитета и квалитета него 
што је то случај у школама са већим бројем уче-
ника. Осим тога, повећава се могућност да нас-
тавници буду усмеренији на појединачне уче-
нике (Špijunović, 2003), чиме се стварају услови 
за интензивнију примену индивидуализованог 
приступа у наставном процесу. У школама са 
већим бројем ученика чешће може доћи до кон-
фликата међу ученицима, што умањује квалитет 
њихових односа. Сви поменути проблеми који 

настају услед преоптерећености школа бројем 
ученика могу да утичу на то како кључни актери 
перципирају школску климу. 

 Постојећи ресурси у школама нису зна-
чајно повезани са школском климом, што је у 
супротности са налазима других истраживања 
(Thapa et al., 2013). Изгледа да сами физички ус-
лови у којима се васпитно-образовни рад одвија 
(попут постојања библиотека, лабораторија и 
других ресурса) не утичу пресудно на то како 
кључни актери перципирају школску климу, 
као што је то случај када су у питању неке друге 
школске варијабле. Налази указују на то да зна-
чајна повезаност постоји само између школске 
климе и доступности компјутера у школама. 
Једно од могућих објашњења овог налаза може 
да буде то да доступност компјутера у школама 
битно олакшава свакодневни рад запослених у 
школи, будући да су у данашње време суочени 
са бројним административним обавезама, које 
изискују електронско попуњавање и слање пи-
саних докумената и формулара. Такође, доступ-
ност компјутера у школама учитељима и наста-
вницима битно олакшава и припрему материја-
ла потребног за планиране наставне активнос-
ти. 

Резултати указују на повезаност школске 
климе и понашања ученика и наставника. На-
име, у школама у којима је клима повољнија у 
мањој мери су заступљени неприлагођени об-
лици понашања ученика, попут ометања часа, 
преписивања од других и међусобних физичких 
обрачуна. На повезаност школске климе и по-
нашања ученика указују и налази других истра-
живања, којима је потврђено да се у школама у 
којима је клима повољна појављује мање учени-
ка с дисциплинским проблемима (Gendron et al., 
2011; Lubiner, 2015; Welsh, 2003). Налази нашег 
истраживања указују на то да је клима повољ-
нија у школама у којима наставници долазе на 
време на часове и у којима не изостају са посла. 
Наша претпоставка је да у школама у којима су 
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у мањој мери заступљени неприлагођени обли-
ци понашања ученика и наставника и у којима је 
школска клима повољнија директори и стручни 
сарадници посвећују више пажње дисциплини, 
кроз планирање и реализацију активности које 
подразумевају указивање на пожељне облике 
понашања, бољу контролу и праћење кључних 
актера као и предвиђање одређених мера у слу-
чају кршења постављених норми. Ово тумачење 
заснивамо на налазима истраживања (Casella, 
2003; Noltemeyer & McLoughlin, 2010) који по-
тврђују да примена различитих мера превенције 
и решавања дисциплинских проблема на нивоу 
школа доводи до њиховог смањивања. 

Резултати указују на то да је повезаност 
дужине ангажовања директора на функцији ди-
ректора школе и квалитета школске климе ста-
тистички значајна, али је та корелација ниска. 
Дужина ангажовања директора на тој функцији 
вероватно није пресудна за квалитет школске 
климе, већ је важније шта директор конкрет-
но предузима када је у питању креирање пози-
тивног школског окружења и колико труда ула-
же у погледу овог аспекта рада школе. Са дру-
ге стране, налаз да квалитет школске климе није 
повезан са нивоом образовања директора мо-
жемо објаснити тиме да је образовање директо-
ра у нашој земљи углавном уједначено (највећи 
број директора има основно факултетско обра-
зовање). Имајући у виду да овим истраживањем 
нису обухваћене кључне варијабле које се одно-
се на начин рада директора, његове организа-
ционе и лидерске вештине и начин руковођења 
школом, не можемо доносити закључке о томе 
колико директори као лидери доприносе повољ-
ној клими у школи.  

Закључак

Циљ овог истраживања био је усмерен на 
анализу климе у школама у Србији на основу по-
датака добијених у истраживању TIMSS 2015. 

Интересовало нас је да ли је и на који начин 
школска клима повезана са постигнућем учени-
ка и појединим школским варијаблама.

Главни налаз нашег истраживања је да 
школска клима на целокупном узорку није пове-
зана са школским постигнућем ученика из мате-
матике и природних наука, што је у супротности 
са налазима других истраживања (Cohen, 2001; 
Cohen, 2006; Cohen et al., 2009; Hoy & Hannum, 
1997). Међутим, не може се једнозначно одбаци-
ти постојање повезаности школске климе и по-
стигнућа ученика, јер нам подаци показују да се 
постигнуће ученика битно разликује у школама 
које су издвојене у две групе према критеријуму 
екстремних скорова школске климе, те да је оно 
значајно веће у школама са изразито повољном 
школском климом. Када је реч о контекстуалним 
варијаблама, чију смо повезаност са школском 
климом испитивали у овом истраживању, ва-
жан закључак је да је клима у школи повољнија 
у мањим местима и у школама са мањим бројем 
ученика, као и у школама у којима су компјутери 
доступнији запосленима и у којима су у мањој 
мери заступљени неприлагођени облици пона-
шања ученика и наставника.

С обзиром на то да је школска клима мул-
тидимензионални феномен који је захтеван у ис-
траживачком смислу, испитивање школске кли-
ме искључиво увидом у перцепције школских 
актера, уз примену квантитативне методоло-
гије, има своја ограничења. Будући да је овакав 
методолошки приступ истраживању школске 
климе примењен у циклусу TIMSS 2015, можемо 
рећи да резултати које смо добили не омогућа-
вају добијање дубљег увида у овај сложени фе-
номен и његове везе са школским постигнућем 
ученика и осталим школским варијаблама. 
Осим тога, ограничење методолошког присту-
па испитивању школске климе у оквиру истра-
живања TIMSS 2015 видимо и у операционали-
зацији конструкта школске климе, којим су из-
остављене неке кључне варијабле које би могле 
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да објасне школско постигнуће. Без обзира на 
то што истраживања показују да школске ва-
ријабле, у поређењу са карактеристикама учени-
ка (личне и породичне карактеристике), у знат-
но мањој мери предвиђају постигнуће ученика 
(Creemers & Kyriakides, 2008; Јаkšić i sar., 2017), 
претпостављамо да школска клима, уколико се 
схвати шире, као мултидимензионални фено-
мен који обухвата све важне аспекте рада школе 
(безбедност, наставу и учење, међуљудске одно-
се и школски контекст), битно може да доприне-
се развоју ученика и њиховом постигнућу.

Имајући у виду да налази нашег истра-
живања указују на то да је број ученика у шко-
ли важан за квалитет школске климе, препору-
ка за образовну политику је да се води рачуна 
о томе да школе не буду преоптерећене вели-
ким бројем ученика. С обзиром на то да је кли-
ма повољнија у школама у којима постоји већа 
доступност компјутера, запосленима у школама 
би требало омогућити приступ информационим 
технологијама, како би лакше и брже обавља-
ли свој посао и смањили изазове и тензије које 
могу настати као последица неадекватних усло-
ва за рад и недостатка потребних ресурса. Пре-
ма налазима нашег истраживања, школска кли-
ма је неповољнија у оним школама у којима су 
у већој мери заступљени неприлагођени обли-
ци понашања ученика и наставника. Из тог раз-
лога на нивоу школа посебну пажњу треба пос-
ветити превенцији и решавању дисциплинских 

проблема, што би подразумевало постојање јас-
них, транспарентних правила понашања, обез-
беђивање механизама за њихово праћење, као 
и предвиђање и спровођење мера у случају кр-
шења норми и непоштовања датих правила. Ва-
жно је да у том процесу учествују сви кључни ак-
тери образовања у школи, како би се повећала 
њихова одговорност за поштовање датих прави-
ла понашања.

У даљим истраживањима школске климе 
било би корисно да се, осим квантитативих ме-
тода, примене и квалитативне методе истражи-
вања попут етнографије, студија случаја, посма-
трања, индивидуалних интервјуа и фокус група 
са свим учесницима васпитно-образовног про-
цеса. Тако би било могуће добити детаљније 
увиде у то како кључни актери перципирају ква-
литет школске климе. Применом квалитатив-
них метода било би занимљиво и корисно испи-
тати специфичности школа са изразито повољ-
ном и изразито неповољном школском климом, 
како би се добио детаљнији увид у то који аспе-
кти живота и рада школе су кључни за квалитет 
школске климе. Клима у школи би свеобухват-
није могла бити истражена и применом лонги-
тудиналних истраживања, која би омогућила да 
се добије увид у то да ли се у оквиру једне школе 
временом мења квалитет школске климе и које 
варијабле то објашњавају, односно да се испита 
да ли школска клима има дугорочне ефекте на 
различите аспекте рада школе. 
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Summary
School climate, as an important factor of school effectiveness, comprises different aspects of 

school work and strongly impacts the entire learning process, as well as student achievement. Our 
intention was to determine, using secondary data analysis from the research cycle of TIMSS 2015, 
whether and how school climate correlates with student achievement, demographic characteristics of 
schools, principals’ education and the length of their engagement in this capacity, school resources, 
and students’ and teachers’ behaviour. The representative sample comprised 160 school principals, 
192 primary school teachers, 3911 parents, and 3999 fourth-graders from primary schools in Serbia. 
According to the research findings, no correlation was identified between school climate and student 
achievement in mathematics and science subjects. By categorising the schools in two groups according 
to the criterion of extreme values of the scores of school climate, it was determined that student 
achievement in these two subjects was higher in the schools with an exceptionally favourable school 
climate, compared to the schools with an extremely unfavourable school climate. School climate 
correlates with demographic variables, and it is more favourable in schools located in smaller 
towns, with fewer inhabitants and fewer students, where students have a better access to computers 
and where there are fewer examples of students’ and teachers’ inappropriate behaviour. The key 
pedagogical implications of our research refer to fostering school practices that contribute to creating 
a positive school climate, such as prevention and resolving discipline-related issues, decreased school 
enrolment, and providing easier access to information technologies for teachers. The authors of the 
paper elaborate on the limitations of this research and offer recommendations for further research in 
this area. 

Кeywords: school climate, TIMSS 2015, student achievement, contextual variables, secondary 
data analysis.
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