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ПЕДАГОШКЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ ВАЈНЕРОВЕ 

АТРИБУЦИОНЕ ТЕОРИЈЕ ПОСТИГНУЋА ЗА 

ИНИЦИЈАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ УЧИТЕЉА  

Апстракт: У раду се анализира Вајнерова атрибуциона теорија 

постигнућа и њене импликације за иницијално образовање учитеља. Вајне-

рова атрибуциона теорија постигнућа, као једна од доминантних концепција 

у социјалној, клиничкој и педагошкој психологији, има широку примену у 

образовном контексту, у области тумачења академског и школског успеха и 

неуспеха. Циљ овог рада је да се размотри да ли и у којој мери Вајнерова 

атрибуциона теорија обезбеђује референтни оквир за разумевање каузалних 

објашњења студената за сопствене и туђе академске успехе и неуспехе и 

како та тумачења, односно перципирана каузална објашњења утичу на 

њихово когнитивно, бихејвиорално и афективно функционисање. Разматра-

јући теоријску и емпиријску заснованост Вајнерове атрибуционе теорије 

постигнућа изведене су следеће педагошке импликације за иницијално 

образовање учитеља: а) разумевање каузалних атрибуција академског успе-

ха и неуспеха и предвиђање будућих афективних, бихејвиоралних и когни-

тивних реакција помаже студентима да унапреде сопствено учење и развој; 

б) каузалне атрибуције постигнућа студената и универзитетских наставника 

могу представљати значајно теоријско полазиште за конципирање педаго-

шко-психолошке подршке учењу студентима; в) каузалне атрибуције 

постигнућа студената и универзитетских наставника су неопходан ресурс за 

унапређивање квалитета рада факулета и универзитетских наставника. 

Кључне речи: каузалне атрибуције, академски успех/неуспех, педаго-

шке импликације, учитељ. 

УВОД 

Вајнерова атрибуциона теорија представља једну од когнитивних теори-

ја мотивације, која настоји да објасни људска тумачења узрока постигнућа и 

учинке тих тумачења (атрибуција) на емоције, мотивацију и будуће понашање. 

Премда се сврстава у ред когнитивних теорија мотивације треба напоменути 

да Вајнер (Weiner, 2000, 2010) појам каузалне атрибуције не своди само на ког-

нитивни ентитет којим се означавају начини на које људи објашњавају узроке 
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догађаја (успеха и неуспеха) у области постигнућа већ интегрише и афективну 

и бихејвиоралну страну човека у изградњи атрибуција.  

Од настанка до данашњих дана Вајнерова атрибуциона теорија је изази-

вала различиту пажњу и интерес у академском и научном свету. Једни проуча-

ваоци, а истовремено и најбројнији, настојали су да је емпиријски провере Вај-

нерову атрибуциону теорију на образовном подручју и укажу на импликације 

за будућа истраживања. Други су настојали да укажу на неодрживост поставки 

ове теорије. Трећи су настојали да изведу препоруке за педагошку праксу. Ни-

је изненађујуће да се Вајнерова атрибуциона теорија разматра у контексту фа-

култетске наставе и такви покушаји већ деценијама трају. Међутим, неочеки-

вано је да се веома позната и прихваћена теорија мотивације није доводила у 

контекст иницијалног образовања учитеља, који најпре искуствено доживе 

сопствене академске успехе и неуспехе, а касније и неуспехе и успехе својих 

ученика. Поред развоја компетенција студената за будући наставнички позив, 

иновирања и осавремењавања студијских програма на факултетима за образо-

вање наставника, тежиште у иницијалној припреми за будући позив треба 

усмерити ка разумевању атрибуција академског успеха и неуспеха које кон-

струшу и студенти и наставници. Такав приступ иницијалном образовању учи-

теља је условљен низом чинилаца, од којих посебно издвајамо само неке. Пр-

во, доминантни систем награђивања карактеристичан за наш образовни си-

стем, друштво и културу промовише вредности академског успеха. Од почетка 

укључивања у формални систем образовања и васпитања од ученика се очекује 

да буде добар и успешан ђак, од студента да буде успешан и у предвиђеном 

временском року заврши студије јер висока академска постигнућа и аспираци-

је гарантују боље позиционирање на друштвеној лествици. Друго, за већину 

људи, укључених у неки од циклуса формалног образовања, заједничка су ис-

куства академских успеха и неуспеха, као и покушаји тумачења сопствених и 

туђих постигнућа. Треће, како се перципира и тумачи сопствени и туђи ака-

демски успех и неуспех и како створене атрибуције у вези са тим одређују бу-

дуће понашање, афективно и когнитивно функционисање студената и универ-

зитетских наставника су неретко занемарени аспекти факултетске наставе. 

Уобичајено у дискурсу о факултетској настави наставници говоре о ниским 

постигнућима и знањима студената, недовољној пролазности на испитима, ве-

читим студентима, тј. о академским неуспесима студената. С друге стране, 

слично универзитетским наставницима и студенти настоје да дају одговоре и 

објашњења истих социјалних догађаја, превасходно у вези са неуспехом на те-

сту, лошом оценом на испиту. При томе, и једни и други конструишу различи-

та каузална објашњења, која најчешће међусобно не размењују, а која се најоп-

штије гледано крећу на континуму од унутрашњих до спољашњих фактора.  

У првој целини рада разматране су основне поставке Вајнерове атрибу-

ционе теорије постигнућа почев од првобитног до ревидираног модела мотива 

постигнућа, са посебним освртом на најчешће критике упућене Вајнеровој 

атрибуционој теорији и њихову оправданост. Посебно поглавље је посвећено 
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Вајнеровој интраперсоналној и интерперсонаној теорији мотивације,  као и ем-

пиријским проверама Вајнеровог модела постигнућа у контексту факултетске 

наставе, у области тумачења академског успеха и неуспеха студената. На крају 

рада, изнете су препоруке за педагошку праксу у контексту иницијалног обра-

зовања учитеља, тј. наставу на факултетима (учитељски и педагошки факулте-

ти) који припремају будући наставнички кадар.  

ВАЈНЕРОВ МОДЕЛ МОТИВА ПОСТИГНУЋА 

Бернард Вајнер (Weiner, 2010) је са групом сарадника 1971. године раз-

вио атрибуциони модел мотива постигнућа. У основи Вајнерове атрибуционе 

теорије налазе се два постулата. Први постулат имплицира да „веровања о 

узроцима успеха и неуспеха посредују између непосредног ефекта спољашњих 

подстицаја на особу и њеног понашања у ситуацији постигнућа” (Havelka 

2001: 149). Други постулат указује да су когнитивне, бихејвиоралне и афектив-

не реакције појединца на академски успех или неуспех зависне од каузалних 

атрибуција (објашњења) исхода (Weiner, 2000).  

У првобитном Вајнеровом моделу мотива постигнућа (Weiner, 1986, 

2000, 2010) каузалне атрибуције су укључивале две димензије: локус каузално-

сти и степен стабилности. Према локусу узрочности, фактори постигнућа могу 

бити опажени као интернални (унутар особе) или екстернални (изван особе). 

На пример, способност је интернални узрок, а срећа екстернални узрок. Сте-

пен каузалности се односи на трајање узрока током времена. Неки узроци су 

временски стабилни (таленат за одређену област), док су други нестабилни и 

привремени (околности). Вајнер и сарадници (Weiner, 2010) наводе четири 

фактора којима особа објашњава сопствена или туђа постигнућа и на основу 

којих предвиђа будућа постигнућа: способност, напор, тежина задатака и сре-

ћа. У ситуацији сопственог или туђег постигнућа појединац доноси закључке о 

његовим узроцима на основу перципиране способности за обављање задатка, 

перципираног напора уложеног за извршавање задатака, перципиране тежине 

задатка и јачине деловања случајних околности. На сличан начин, особа про-

цењује улогу тих чинилаца у предвиђању будућег постигнућа. У Табели 1. да-

та је дводимензиона класификациона схема опажених детерминанти понашања 

у ситуацији постигнућа.  
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Табела 1. Дводимензионална класификациона схема опажених детерминанти 
понашања у ситуацији постигнућа                                                                               

(Weiner et al., 1971; према: Havelka 2001: 149) 

 Димензија локуса узрочности 

Унутрашњи локус 
Спољашњи 

локус 

Димензија 

стабилности 

Стабилни чиниоци Способност Тежина задатка 

Нестабилни чиниоци Залагање Срећа 

 

Увидевши да недовољан напор (залагање) као интернални и нестабилни 

узрок неуспеха изазива већу тенденцију кажњавања него лоша стратегија уче-

ња, Вајнер је ревидирао првобитни модел мотива постигнућа укључивањем и 

треће каузалне димензије, коју је назвао могућност контроле (Weiner, 1974; 

према: Hewstone, Fincham, 2003). Могућност контроле се односи  на то да ли је 

перципирани узрок подложан контроли особе или не (Weiner, 2000). Перципи-

рани узрок може бити под контролом особе (напор) или ван контроле особе 

(способност ученика). У Табели 2. дат је приказ тродимензионалне класифика-

ционе схеме опажених детерминанти понашања у ситуацији постигнућа. 

Табела 2. Тродимензионална класификациона схема опажених детерминанти 

понашања у ситуацији постигнућа                                                                                    
(Weiner et al., 1971; према: Havelka 2001: 152) 

 Унутрашњи локус Спољашњи локус 

Стабилан Нестабилан Стабилан Нестабилан 

Ван 

контроле 
Способност 

Спремност за 

рад 

Тежина 

задатка 

Стицај 

околности 

Под 

контролом 
Сталан напор 

Повремен 

напор 

Став 

наставника 
Утицај других 

 

Према Вајнеру, овај модел мотива постигнућа подразумева једну логич-

ку анализу којом се руководе људи приликом перципирања узрока својих 

успеха и неуспеха. Када настојимо да трагамо за узорцима успеха или неуспе-

ха, ми се крећемо дуж три димензије, тј. питамо се да ли је узрок успеха или 

неуспеха у нама, нашим карактеристикама или изван нас, у спољашњим фак-

торима, да ли је узрок стабилан или се мења током времена и затим процењује-

мо да ли је узрок  под нашом контролом или изван наше контроле.  

Вајнерова атрибуциона теорија мотива постигнућа је деценијама била 

најпознатији теоријски оквир за разумевање и истраживање академског успеха 

и неуспеха што је оставило велики простор за њену критику. У циљу разматра-
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ња оправданости критика упућених Вајнеровој атрибуционој теорији биће раз-

матране најучесталије примедбе и замерке.  

Многи аутори доводе у питање поставку о факторима успеха и неуспеха 

у  оквиру тродимензионалног каузалног простора које Вајнеров модел мотива 

постигнућа претпоставља. Аргументи и оправданост ове критике проналазе се 

у емпиријским проверама Вајнеровог модела, у оквиру којих је потврђено да 

се узроци успеха и неуспеха приписују и неким другим разлозима које Вајне-

рова типологија не подразумева. То су: претходно знање, позитиван став пре-

ма наставном предмету (Pavičić i sar., 2011), добро/лоше поучавање, инте-

рес/досада, претходно знање/непостојање претходног знања (Scevak, Archer, 

1995; према: Pavičić i sar., 2011). Вајнер (Weiner, 1986) тврди да упркос вели-

ком броју могућих перципираних узрока успеха и неуспеха, специфичан тип 

узрока који се приписује успеху и неуспеху је мање важан него латентна ди-

мензија који стоји иза перципираног узрока. Мањи број релевантних истражи-

вања пружио је доказ да људи организују уочене узроке успеха и неуспеха дуж 

димензије намерно-ненамерно, а у оквиру таквих истраживања  није обухваћен 

широк распон узрока изван области постигнућа (Hewstone, Fincham, 2003). 

Иако се најчешће издвајају три релевантне димензије у области постигнућа 

сматрамо да постоји основа и довољно аргумената за дебате о другим реле-

вантним димензијама. У образовном контексту, димензија намерно-ненамерно 

чини се врло релевантном за атрибуирање успеха и неуспеха. Када се акција 

види као намерна она се другачије процењује од акције која није вођена наме-

ром особе (Kelley, Michela, 1980). У једном истраживању (према: Kelley, Mic-

hela, 1980) испитаницима су испричане хипотетичке приче о особи која са или 

без намере чини позитивна и негативна дела. Када је у процену укључена мо-

рална акција (нпр. помоћ изгубљеном детету) на евалуацију особе је више ути-

цала намера него сам исход. Истовремено, оправдано је узимање у обзир и ци-

љева актера и посматрача док комуницирају атрибуције. Док комуницирамо 

атрибуције ми изражавамо и одређене циљеве (нпр. да заштитимо самопошто-

вање, да одржимо добре и колегијалне односе са другима и слично), независно 

од тога како перципирамо сопствени или туђи успех и неуспех. Иако настав-

ник уочи да је неуспех одређеног студента на колоквијуму последица недо-

вољно развијених способности писменог изражавања, да би заштитио самопо-

штовање студента може сугерисати да је писмени тест захтевао велико залага-

ње и припрему.  

Вајнеровом моделу мотива постигнућа се замера и то што емпиријске 

провере овог модела не подржавају једнозначно претпоставке о истом значењу 

свих фактора за све испитанике у свим ситуацијама постигнућа. Павичић и са-

радници (Pavičić i sar., 2011) су испитујући ученичке каузалне атрибуције 

школског успеха и неуспеха открили различита значења појма „недостатак 

труда“. За неке ученике недостатак труда значи да нису уопште учили, за дру-

ге да нису  били пажљиви на часу, за треће да нису погледали белешке, за че-

тврте да се нису припремали. Поред тога, пронађено је да ученици једну кате-
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горију објашњавају другом категоријом. На пример, ученици истичу да се нису  

довољно трудили јер немају способности. Вајнеров модел мотива постигнућа 

претпоставља да је недостатак напора унутрашња, нестабилна и контролисана 

категорија. Налази ове студије оправдано намећу следеће питање: Да ли ће не-

достатак напора у различитим значењима и даље бити  унутрашњи,  нестаби-

лан и контролисани фактор успеха и неуспеха? Ако бисмо питали студенте на-

кон испита зашто нису довољно учили, једни могу рећи да немају талента за тај 

предмет, други да нису имали времена, трећи да не знају како да уче и да се ор-

ганизују и слично. У овој и сличним ситуацијама категорија – недостатак напора 

– не би имала иста значења за различите актере истог социјалног догађаја.  

Вајнер (Weiner, 2000) је указивао на неслагање међу ауторима у вези са 

позицијом узрока у оквиру тродимензионалног модела с обзиром на перспек-

тиве различитих појединаца. Упркос супротним истраживачким налазима, Вај-

нер је сматрао да постоји општа сагласност да су способности унутрашњи, ста-

билни и неконтролисани узроци, док је срећа спољашњи, нестабилан и  некон-

тролисани узрок. Испитујући атрибуције депресије, Кранц и Руде (Krantz, Ru-

de, 1984) су пронашли да мали број испитаника сврстава узроке депресије 

(способност, напор, тежина задатка, срећа) дуж димензија на начин на који их 

је постулирао Вајнер. Поред тога, истраживања индивидуалних разлика у пер-

цепцији стабилних узрока успеха и неуспеха довела су до два различита ми-

шљења о интелигенцији – првог према коме је интелигенција фиксна и стабил-

на категорија и другог мишљења према коме је интелигенција нестабилна ка-

тегорија, која се може унапређивати (Hewstone, Fincham, 2003). Слично томе, 

одређени ученици или студенти став наставника према њима сматраће стабил-

ним, а други нестабилим узроком њиховог успеха или неуспеха. Јасно је да 

узрок истог социјалног догађаја, попут академског успеха и неуспеха, може 

бити и унутрашњи и спољашњи, у зависности од тога из чије се перспективе 

социјални догађај посматра. Узрок социјалног догађаја може да буде истовре-

мено и унутрашњи и спољашњи чак и када исти догађај тумачи само једна осо-

ба. На пример, особа тумачи свој успех њеним способностима за језике и за њу 

је то унутрашњи узрок, али истовремено сматра да се језик усваја у одређеном 

социјално-културном простору, кроз интеркацију и комуникацију са другима. 

Дакле, разлика унутрашње/спољашње је релативна. Пошто каузалне атрибуци-

је настају у интерперсоналном простору потребно је узети у обзир и саму рела-

цију појединца и средине, односно однос и комуникацију са другим људима 

јер се у тим односима конструишу каузалне атрибуције. 

Претходно изнети увиди и критике на рачун Вајнеровог модела постиг-

нућа указују да перципирани узроци на димензијама које је Вајнер постулирао 

варирају од појединца до појединца, од ситуације до ситуације, од контекста 

до контекста. Tо даље имплицира да истраживачи не могу унапред претпоста-

вити која се латентна димензија налази иза испитаникових перципираних узро-

ка успеха и неуспеха већ да је потребно узети у обзир како сваки  испитаник 

перципира  узроке успеха и неуспеха. 
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ВАЈНЕРОВА АТРИБУЦИОНА ИНТРАПЕРСОНАЛНА И 

ИНТЕРПЕРСОНАЛНА ТЕОРИЈА МОТИВАЦИЈЕ 

У Вајнеровој атрибуционој теорији (Weiner, 2000) мотивација заузима 

посебно место и означава нужан услов процеса атрибуирања постигнућа. Иако 

је у људској природи да трага за узроцима социјалних догађаја Вајнер истиче 

да људи не покушавају да схвате исходе сваког догађаја, који доживе, већ пр-

венствено оних који су за њих неочекивани, негативни или важни. Особа која 

доживи неуспех вероватно ће бити мотивисана да себи објасни разлоге тог по-

стигнућа. Када особа која је углавном успешна доживи неуспех, тај догађај је 

за њу неочекивани исход и као такав довољно подстицајан да трага за разлози-

ма негативног исхода. Фокусирајући се на везу између атрибуција и мотиваци-

је Вајнер (Weiner, 2000) описује две међусобно повезане теорије мотивације, 

интраперсоналну и интерперсоналну теорију мотивације.  

Вајнерова интраперсонална теорија мотивације. Његов приступ интра-

персоналној теорији мотивације је вођен „метафором о људима као научници-

ма, који покушавају да разумеју себе и своје животно окружење и онда делују 

на основу тог знања” (Weiner 2000: 2). Атрибуциони приступ интраперсонал-

ној мотивацији почиње догађајем који је завршен (успех или неуспех на испи-

ту), а завршава се одређеном бихејвиоралном реакцијом. Између догађаја 

успеха или неуспеха и бихејвиоралне реакције је мотивациони процес вођен 

атрибуционалним закључцима између стимулуса (исхода) и одговора (бихејви-

оралне реакције). Вајнер (Weiner, 2000) указује да су две основне одреднице 

интраперсоналне теорије мотивације: а) очекивања (мисли); и б) вредности 

(осећања). „Очекивање се односи на субјективну вероватноћу будућих успеха, 

а вредности се односе на емоционалне последице постигнутог циља или непо-

стигнутог циља“ (Weiner 2000: 5). На пример, у погледу вредности студент мо-

же да осећа кривицу када падне на испиту јер није учио, али може и да осети 

стид кад падне на испиту због недостатка способности. У погледу очекивања, 

први студент може да очекује успех када поново изађе на испит јер верује да 

може да научи, док у другом случају може да верује  да никакав  додатни труд 

неће бити довољан и вероватно неће очекивати промену исхода у будућности. 

На Слици 1. дат је сажет приказ Вајнерове атрибуционе интраперсоналне тео-

рије мотивације. 

 

Слика 1. Атрибуциона теорија интраперсоналне мотивације (Weiner, 2000) 
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Везу између каузалних атрибуција и очекивања у ситуацији постигнућа 

Вајнер (Weiner, 2000) објашњава на следећи начин: очекивање будућег успеха 

и неуспеха је  под утицајем перципиране стабилности узрока успеха или неу-

спеха. На пример, ако ученик приписује неуспех на тесту  недостатку способ-

ности (стабилни узрок) може се очекивати да и у будућности поново доживи 

неуспех. Супротно томе, неуспех приписан настабилним факторима, попут ло-

ше среће или недовољне припреме неће бити индикатор будућег неуспеха, тј. 

може се очекивати другачији исход у будућности.  

Веза између каузалних атрибуција и емоционалних реакција у ситуаци-

јама постигнућа је знатно сложенија. Према Вајнеру (Weiner, 2000), емоцио-

нални процес започиње тумачењем неког догађаја као успеха или неуспеха. 

То доводи до позитивне емоционалне реакције, односно осећаја среће ако је 

исход перципиран као успех или до негативне емоционалне реакције, тј. осе-

ћаја туге ако је исход перципиран као неуспех. Након тога долази до вредно-

вања резултата и стварања каузалних атрибуција, при чему избор различитих 

узрока доводи до различитих емоционалних реакција као што су: понос, бес, 

стид, кривица. У Вајнеровој атрибуционој интраперсоналној теорији свака 

каузална димензија је повезана са специфичним емоционалним реакцијама. 

Прво, локус каузалности утиче на осећање поноса и на самопоштовање. „Не-

ко може бити срећан након  високе оцене на испиту, али понос неће доживе-

ти ако верује да наставник даје само високе оцене“ (Weiner 2000: 5). Друго, 

стабилност је повезана са самопоуздањем и беспомоћношћу. Треће, могућ-

ност контроле је повезана са осећајем стида и кривице. Узроци неуспеха који 

су подложни контроли изазивају осећај кривице, а они који нису подложни 

контроли изазивају осећај стида. Како ће се појединац понашати након ство-

рених атрибуција зависи највише од доживљеног исхода и перципираних 

узрока тог исхода. Логику ове анализе у ситуацији постигнућа Вајнер је илу-

стровао једним истраживањем које је спровела Лар. Наиме, она је испитивала 

зашто афро-амерички студенти више напуштају колеџ од белаца. Према јед-

ном објашњењу, они приписују свој академски неуспех недостатку способно-

сти. Пошто је способност унутрашњи узрок, афро-амерички студенти имају 

ниско самопоштовање, а пошто су способности стабилни узрок, ови студенти 

предвиђају и даље академске неуспехе. Према другом објашњењу, афро-аме-

рички студенти  приписују свој неуспех  спољашњим баријерама, посебно 

расизму и дискриминацији. Пошто је узрок њиховог неуспеха и даље стаби-

лан, они имају нижа очекивања, а како се расизам и дискриминација перци-

пирају као узроци контролисани од стране других код студената се јавља и 

емоција беса.  

Вајнерова интерперсонална теорија мотивације. Његов приступ ин-

терперсоналној теорији мотивације је вођен метафором о људима као судија-

ма. Ова теорија укључује мисли и осећања других људи као резултат нечијег 

успеха или неуспеха (Weiner, 2000). На пример, родитељ може да буде бесан 

када његово дете падне на тесту јер није учило, али може и  да буде сажаљив 
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када његово дете падне на тесту јер  нема развијене потребне способности. 

На Слици 2. дат је приказ Вајнерове атрибуционе интерперсоналне теорије у 

ситуацији постигнућа. 

 

Слика 2. Атрибуциона теорија интерперсоналне мотивације (Weiner, 2000) 

 

Када се разматрају каузалне атрибуције  успеха и неуспеха треба имати 

на уму контекстуалну условљеност јер атрибуције се стварају и комуницирају 

у различитим  интраперсоналним просторима (Weiner, 2000). Вајнер објашња-

ва контекстуалну условљеност каузалних атрибуција следећим речима: 

„Успех и неуспех у контексту постигнућа не јављају се у вакуму. 

Сасвим супротно, постоји богат друштвени контекст […] Ово социјално 

окружење укључује вршњаке, наставнике и родитеље који доживљавају 

срећу и тугу због постигнућа других, који изражавају бес и сажаљење, и 

који награђују,  кажњавају,  помажу или занемарују“ (Weiner 2000: 7). 

У интерперсоналној теорији мотивације, трећа каузална димензија – мо-

гућност контроле – је од примарног значаја. Ако је узрок неуспеха  контроли-

сан од стране особе-актера онда се она сматра одговорном за негативан исход. 

Одговорност актера за негативан исход даје повода посматрачу за љутњу. На 

пример, родитељ је бесан када његово дете не успе јер се није трудило или 

учило. Бес или љутња, сматра Вајнер, доводе до антисоцијалних понашања, 

попут кажњавања и укора. Супротно томе, ако је узрок неуспеха ван контроле 

особе-актера  онда се она процењује мање одговорном за негативан исход и ве-

роватно ће изазвати осећање сажаљења према њој. Сажаљење, заузврат, изази-

ва просоцијално понашање, попут пружања помоћи. Вајнер (Wеiner, 2000) сма-

тра да су веровања о правичности и правди кључ за разумевање различитих ка-

узалних атрибуција које стварамо о исходима других. У једном истраживању 

које су спровели Вајнер и Кукла (Wеiner, Кuklа, 1970) испитаници су процењи-

вали ученике на основу информација о њиховим способностима, труду и по-

стигнућу. Показало се да ученик који је добио највише похвала и који је најма-

ње добио казни је имао ниске способности, али се веома трудио. С друге стра-

не, ученици са високим способностима који се нису трудили су посебно ка-

жњавани. У другом истраживању Фарвел и Вајнер (Farwell, Weiner, 1996) су  

истраживали  морални темељ евалуације постигнућа. Испитаници су процењи-
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вали правичност евалуација наставника за неуспешне ученике. Показало се да 

ученици најнеправеднијим евалуацијама наставника сматрају оне када је недо-

статак способности оцењен више негативно него недостатак напора. Најпра-

веднијим евалуацијама сматрале су се оне где је недостатак напора више нега-

тивно оцењен од недостатка способности.  

Вајнерову интраперсоналну и интерперсоналну теорију мотивације тре-

ба критички преиспитати у погледу афективних, когнитивних и бихејвиорал-

них реакција, узимајући у обзир широк дијапазон различитих реакција на соп-

ствени или туђи академски успех или неуспех. Постоје особе које су континуи-

рано неуспешне у одређеним областима јер немају потребне способности али 

не осећају стид јер се не осећају кривим због тога. Исто тако, постоји много 

различитих афективних реакција родитеља на неуспехе њихове деце. Често у 

свакодневном животу чујемо родитеље који након неуспеха своје деце због не-

довољног залагања кажу: „Нека је оно мени живо и здраво“. Дакле, из одређеног 

каузалног атрибуирања не мора нужно да следи одређена емоција коју Вајнер 

истиче. Поред тога, избор перципираног узрока може довести до јављања неке 

емоције потпуно различите од оне коју Вајнер издваја. Иста врста примедби мо-

же се упутити Вајнеровој теорији мотивације и у погледу бихејвиоралних реак-

ција људи након каузалног атрибуирања академског успеха  и неуспеха. На при-

мер, неће сваки родитељ казнити своје дете зато што сматра да је пало на тесту 

јер није довољно учило. Неки родитељи ће, насупрот томе, мотивисати дете на 

различите начине да учи док други који ништа неће предузети, тј. неће имати не-

ку одређену реакцију. 

Психолошке последице, односно афективне, когнитивне и бихејвиоралне 

реакције које ова теорија претпоставља треба посматрати као могуће и потенци-

јалне реакције на властити и туђи успех и неуспех. Премда, на одређен начин 

поједностављује ситуације у којима се стварају каузалне атрибуције у домену 

постигнућа, не узимајући довољно у обзир сложености и варијације у каузалним 

атрибуцијама људи, Вајнеров модел мотива постигнућа, као и интраперсонална 

и интерперсонална атрибуциона теорија, могу представљати значајан референт-

ни оквир за разумевање и тумачење начина на који студенти перципирају своје 

сопствене академске успехе или неуспехе. Свака ситуација стварања каузалних 

атрибуција је непоновљива, специфична, контекстуално условљена. У свакој си-

туацији стварања каузалних атрибуција деловаће различит и специфичан склоп 

личних веровања и очекивања, што Вајнер назива антецедентима.  
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ЕМПИРИЈСКА ЗАСНОВАНОСТ ВАЈНЕРОВЕ АТРИБУЦИОНЕ 

ТЕОРИЈЕ У ОБРАЗОВНОМ КОНТЕКСТУ 

Вајнерова атрибуциона теорија има широку примену у подручју кли-

ничке праксе, образовања и саветовања (Hewstone, Fincham, 2003). У овом 

делу рада осврнућемо се на одређен број доступних и релевантних  истражи-

вања како бисмо сагледали колико је ова теорија подржана емпиријским ре-

зултатима у образовном контексту. Ради прегледности излагања прво ће бити 

изложени резултати истраживања у домену постигнућа у математици, потом 

у настави учења страног језика и, на крају, истраживања у области школског 

постигнућа уопште. 

У домену постигнућа у настави математике, Боручович (Boruchovitch, 

2004) је испитивала утицај пола, узраста и разреда на каузалне атрибуције 

успеха и неуспеха бразилских ученика. Показало се да су најчешћи узоци 

успеха у математици: улагање напора, добар наставник и лакоћа задатка. За не-

успех у математици су утврђене следеће каузалне атрибуције: недостатак  тру-

да, тежина задатка и нервоза. Поред ових резултата утврђено је и следеће: а) 

успех у математици се приписује напору без обзира на пол, узраст и разред; б) 

узраст и разред су најбољи предиктори одређених врста каузалних атрибуција, 

тј. приписивање неуспеха недостатку напора значајно се повећава са узрастом 

и разредом, док се приписивање неуспеха недостатку среће смањује са узра-

стом; в) дечаци су склонији екстерналним објашњењима успеха и неуспеха не-

го девојчице, тј. дечаци значајно више од девојчица неуспех у математици 

приписују чињеници да их наставник не воли.   

У другој студији Цао и Бишоп (Cao, Bishop, 2001) су спровели компара-

тивну студију са циљем упоређивања атрибуција школског успеха и неуспеха 

у математици између кинеских и аустралијских ученика. Пронађене су значај-

не разлике у атрибуционим обрасцима између њих. Кинески ученици виде 

окружење и напор као важне факторе сопственог успеха у математици, док су 

за аустралијске ученике задатак и окружење најпресуднији за успех. Ученици 

из Кине неуспех у математици приписују недостатку напора више него другим 

факторима, док аустралијски ученици на првом месту издвајају тежину задат-

ка. Утврђене разлике у каузалним атрибуцијама успеха и неуспеха у математи-

ци аутори сматрају последицом система вредности и вредносних уверења у ки-

неском и аустралијском друштву.  

Павичић и сарадници (Pavičić i sar., 2011) су истраживали каузалне атри-

буције успеха и неуспеха у настави енглеског језика код ученика средње шко-

ле. Према резултатима истраживања ученици свој успех првенствено припису-

ју лакоћи задатка, потом способностима, напору и срећи, док је недостатак 

труда најучесталија атрибуција неуспеха. Иако су се ученичке каузалне атри-
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буције успеха и неуспеха кретале дуж димензија које претпоставља Вајнерова 

атрибуциона теорија, пронађено је да ученици истом фактору приписују разли-

чита конотативна значења, што отежава сагледавање места и улоге сваког фак-

тора постигнућа.  

Мори и сарадници (Моri et al., 2010) су спровели једну компаративну  

студију са циљем да испитају како тајландски и јапански студенти тумаче 

своје успехе и неуспехе у учењу енглеског језика и да ли постоје разлике у 

атрибутивним одговорима с обзиром на  земљу из које су студенти и с обзи-

ром на исход. У овом истраживању, показало се да су најчешће атрибуције за 

успех код тајландских студената: интерес за оценом, утицај наставника, ат-

мосфера на часу и труд, док су за јапанске студенте најчешће атрибуције 

успеха: утицај наставника, ниво знања, атмосфера и интересовање. Што се 

тиче неуспеха, најчешће атрибуције за тајландске студенте су: способности, 

напор, стратегија и припрема, док су за јапанске студенте најчешће атрибу-

ције неуспеха: припрема, напор, стратегија и способности. Утврђен је знача-

јан ефекат земље из које студенти долазе на каузалне атрибуције успеха и не-

успеха, тј. јапански студенти су склонији да успехе приписују лакоћи задата-

ка, а неуспехе недостатку напора, неадекватној стратегији и припреми него 

тајландски студенти. У овој студији се показало да и тајландски и јапански 

студенти  приписују свој успех утицају наставника и атмосфери, тј. фактори-

ма који су спољашњи, стабилни и неконтролисани, док неуспех више припи-

сују унутрашњим узроцима. Добијене резултате Мори и сарадници (Mori et 

al., 2010) тумаче у светлу вредности источњачке културе, коју красе скром-

ност и неодвојивост појединца од заједнице. Наиме, то што студенти префе-

рирају да успехе приписују спољашњим факторима указује на њихову скром-

ност. У тајландској и  јапанској култури  скромност као врлина се негује кроз 

образовање и васпитање, тиме што се деца уче да је сваки њихов успех исто-

времено успех породице и шире заједнице.  

У другој сличној студији спроведеној у Малезији, Мори и сарадници (Mo-

ri et al., 2011) су испитивали утицај стварног и опаженог нивоа стручности сту-

дената у настави језика на каузалне атрибуције успеха. Резултати овог истражи-

вања су показали да студенти са високо развијеним језичким способностима, ко-

ји себе опажају као високо компетентне особе, академски успех у језику најче-

шће приписују властитим напорима и способностима у односу на студенте са 

просечним и ниским језичким способностима. У случају академског неуспеха у 

настави језика, студенти са развијеним језичким способностима показују тен-

денцију да личне неуспехе објашњавају атмосфером на часу, односно факторима 

који су изван њих у друштвеној средини, док су недостатак способности и неу-

лагање напора и труда (унутрашњи фактори) најчешћи разлози академског неу-

спеха код студената са неразвијеним језичким способносима.  

У контексту наставе страног језика у Ирану, Пишгадам и Модареси 

(Pishghadam, Modarresi, 2008) су утврдили значајне разлике у каузалним атри-
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буцијама успеха и неуспеха с обзиром на пол студената и смер који су похађа-

ли. Показало се да студенти значајно више од студенткиња своје успехе и неу-

спехе у настави језика тумаче емоцијама (задовољан, разочаран итд.) и селф-

концептом. У погледу студијског смера, утврђено је да студенти психологије 

значајно више од студената осталих смерова академске успехе и неуспехе ту-

маче емоцијама и селф-концептом, док студенти који студирају језике своје 

успехе и неуспехе углавном објашњавају унутрашњом мотивацијом.  

Нашеми и Захиби (Nashemi, Zahibi, 2011) су испитивали да ли атрибуци-

она веровања студената о успеху у неуспеху утичу на њихова постигнућа из 

енглеског језика. Показало се да је напор најбољи предиктор високог постиг-

нућа на тесту из енглеског језика, док је тежина задатка најбољи предиктор ни-

жих постигнућа на тесту. 

Буган и сарадници (Bugan i sar., 2001) су испитивали утицај пола и моти-

ва постигнућа ученика на  каузалне атрибуције школског постигнућа уопште. 

Утврђен је делимичан утицај пола на атрибуирање школског успеха, тј. девој-

чице значајно више од дечака приписују сопствени неуспех недостатку спо-

собности. Израженост мотива за постигнућем сама по себи  нема значајан ути-

цај на атрибуирање школског постигнућа. 

Борожа и Мирков (Борожа, Мирков, 2011) су спровеле истраживање са 

циљем тестирања хипотезе о утицају каузалних оријентација студената на ис-

пољавање одбрамбеног понашања након испитног неуспеха. Након испита из 

психологије 158 студената је одговарало на питања о очекиваној оцени на те-

сту из психологије и попуњавало Упитник атрибуције успеха на тесту и Скалу 

генералних каузалних оријентација. Резултати показују да је атрибуирање ис-

питног успеха унутрашњим факторима условљено очекиваном вишом испит-

ном оценом и аутономном каузалном оријентацијом, док је спољашња каузал-

на атрибуција била израженија код студената са контролишућом каузалном 

оријентацијом. Студенте са израженом аутономном каузалном оријентацијом, 

који приписују очекивани испитни успех сопственом знању и напору (унутра-

шња атрибуција успеха), карактерише усмереност на учење, раст и развој, по-

што из ситуације атрибуирања успеха и неуспеха извлаче информације за уна-

пређивање сопственог постигнућа у будућности, без довођења у питање осећа-

ја личне вредности. Приписивање испитног успеха спољашњим факторима, 

попут карактеристика теста или услова у којима се одвијао тест, карактери-

стично је за студенте са израженом контролишућом каузалном оријентацијом, 

чије је понашање детерминисано спољашњим притисцима или очекивањима. 

Приписивање академског неуспеха спољашњи факторима представља покушај 

избегавања одговорности за последице сопствених поступака и извођења за-

кључака о личној некомпетентности (Борожа, Миров, 2011). 

Премда се не могу извести закључци о емпиријској заснованости Вајне-

рове атрибуционе теорију у образовном контексту, што због чињенице да је у 

приказ и анализу укључен релевантан, али недовољан број истраживања, тако 
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и због констатације да су истраживачи полазили од веома различитих претпо-

ставки и истраживачких циљева (разумевање каузалних атрибуција успеха и 

неуспеха, предвиђање будућег понашања студената, испитивање индивидуал-

них и крос-културних разлика у стварању каузалних атрибуција итд.), да су ка-

узалне атрибуције успеха испитиване на на веома различитим узорцима испи-

таника, и у оквиру веома различитих активности учења и наставних или сту-

дијских предмета.  Ипак, могуће је уочити неке заједничке тенденције у прика-

заним истраживањима. Већина анализираних истраживања је потвдила да у си-

туацији атрибуирања сопственог успеха и неуспеха ученици или студенти раз-

логе успеха и неуспеха тумаче  према каузалним димезијама које је Вајнер по-

стулирао. Међутим, поред тих фактора добијени су и специфични фактори ко-

јима испитаници тумаче сопствене успехе и неуспехе, попут: интересовања, 

атмосфере на часу, припреме и стратегије. Поред тога, већини приказаних ис-

траживања се могу упутити приговори у погледу занемаривања значења које 

испитаници приписују сваком појединачном фактору успеха или неуспеха. У 

неким студијама студенти су атрибуирали свој успех или неуспех према врло 

различитим активностима повезаним са учењем енглеског језика као страног 

језика. На тај, начин, добијене разлике могу да буду резултат разлика у садр-

жају и наставним методама, а не  само у пореклу студената и исходу активно-

сти у учењу страног језика.  

ПЕДАГОШКЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ ВАЈНЕРОВЕ АТРИБУЦИОНЕ 

ТЕОРИЈЕ ЗА ИНИЦИЈАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ УЧИТЕЉА 

Ради систематичности и прегледности излагања, педагошке импликаци-

је Вајнерове атрибуционе теорије за иницијално образовање учитеља биће ор-

ганизоване у неколико група: а) педагошке импликације произишле из Вајне-

рове поставке о факторима успеха и неуспеха у домену постигнућа (тродимен-

зионални каузални модел); б) педагошке импликације произишле из поставки 

Вајнерове интраперсоналне теорије мотивације; и в)  педагошке импликације 

произишле из поставки Вајнерове интерперсоналне теорије мотивације.  

Вајнерова поставка о факторима постигнућа унутар тродимензионалног 

каузалног простора  помаже универзитетским наставницима који припремају 

будући наставнички кадар да боље разумеју  каузалне атрибуције академских 

успеха  или неуспеха својих студената, да боље предвиде њихове афективне, 

когнитивне и бихејвиоралне реакције и будућа постигнућа и да на основу тог 

сазнања и увида иницирају одговарајуће мере и планирају одговарајуће актив-

ности у функцију даљег учења и развоја студената. Ово је посебно важно када 

су у питању негативни исходи учења студената  који континуирано доживља-

вају неуспехе  током студирања. Борожа и Мирков (Борожа, Мирков, 2011) су 

утврдили да одбрамбена понашања студената након неуспеха умањују отворе-

ност за даље учење и напредовање. Исто тако, одбрамбено понашање универ-
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зитетских наставника након академског неуспеха студената умањује потенци-

јале унапређивања факултетске наставе и иницијалног образовања наставника.  

Основне поставке Вајнерове интраперсоналне теорије мотивације указу-

ју на потребу и неопходност упознавања студената са  феноменом каузалних 

атрибуција успеха и неуспеха и њиховим образовним импликацијима. Као бу-

дући учитељи важно је да студенти разумеју феномен каузалних атрибуција 

постигнућа као би касније у непосредном раду са ученицима били успешни у 

решавању проблема који проистичу из различитих приступа атрибуирању 

школског постигнућа (нпр. несугласице са ученицима и родитељима ученика у 

вези са постигнућем ученика). Исходи учења и студирања, као и свеукупне 

иницијалне обуке за наставнички позив детерминисани су не само квалитетом 

рада, стратегијама и стиловима учења студената, већ и начином на који студенти 

разумеју и тумаче сопствена академска постигнућа, каква им значења придају и 

како процењују њихову функцију у даљем образовању и усавршавању.  

Вајнерова поставка интерперсоналне теорије мотивације о контекстуал-

ној и друштвеној условљености каузалних атрибуција које се конструишу и 

коригују унутар одређеног социајлног простора указује да исход постигнућа 

никада није само когнитивни ентитет који постоји на интраперсоналном пла-

ну, већ интерперсонални феномен који укључује емоције, понашање, когници-

ју и мотивацију различитих друштвених актера. Будући да су академска по-

стигнућа студената значајни индикатор квалитета факултетске наставе, као и 

рада студената и наставника, издваја се и препорука да универзитетски настав-

ници подстичу студенте да освесте и слободно изразе своје каузалне атрибуци-

је академских успеха и неуспеха. Потребно је да постоји култура и пракса ме-

ђусобне комуникације каузалних атрибуција у домену постигнућа између на-

ставника и студената. С једне стране, иницијатива, отвореност и спремност да 

се саслуша каузална атрибуција успеха или неуспеха студената мора кренути 

од самог наставника, чак и у ситацији када изнета атрибуција није прихватљи-

ва и повољна за самог наставника. С друге стране, исту отвореност треба да 

испоље и студенти. У подржавајућој атмосфери конструисане атрибуције по-

стигнућа, ма колико да буду дијаметрално супротне, биће искрено изнесене и 

конструктивно употребљене. Припрема за улогу учитеља као фацилитатора и  

партнера процеса учења подразумева, између осталог, да студент најпре иску-

ствено научи да постигнуће независно од исхода  ментално, афективно и би-

хејвиорално обради на интраперсоналном, а касније и на интерперсоналном 

плану. Из тих разлога, Вајнерова атрибуциона теорија може имати широку 

примену у конципирању и реализацији педагошко-психолошке подршке учењу 

студената на учитељским факултетима.  

Сумирајући  различите педагошке импликације Вајнерове атрибуционе 

теорије могу се издвојити следећи принципи важни за унапређивање иницијал-

ног образовања учитеља, а првенствено наставе и учења на учитељским и пе-

дагошким факултетима: а) разумевање каузалних објашњења узрока успеха и 
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неуспеха и предвиђање будућих афективних, бихејвиоралних и когнитивних 

реакција помаже студентима да унапреде сопствено учење и развој; б) каузал-

не атрибуције постигнућа студената и универзитетских наставника могу пред-

стављати значајно теоријско полазиште за конципирање педагошко-психоло-

шке подршке учењу студентима; в) каузалне атрибуције постигнућа студената 

и универзитетских наставника су неопходан ресурс за унапређивање квалитета 

рада факулета и рада универзитетских наставника.  

Иако користан оквир за унапређивање иницијалног образовања учитеља, 

мада не пружа коначне и целовите одговоре на атрибуције постигнућа у разли-

читим ситуацијама наставе и учења, у различитим културним условима (Gon-

zalez, 2011), Вајнерова атрибуциона теорија често није довољно компатибилна 

актуелној образовној пракси.  

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

Упркос свој популарности и широкој примену у различитим  областима, 

а пре свега у домену постигнућа, Вајнеровој атрибуционој теорији су упућене 

и могу се упутити бројне критике. Међу најзначајнијима су следеће: недовољ-

на емпиријска заснованост, занемаривање контекста у коме се каузалне атри-

буције јављају, поједностављивање ситуација у којима се стварају каузалне 

атрибуције.  

Интересантно је да Вајнер у својим теоријским разматрањима не преви-

ђа ни контекст ни сложеност ситуација у којима се стварају каузалне атрибуције, 

као ни вишеструку детеминисаност  узрочних закључака људи о социјалним 

догађајима. Из тих разлога, можемо приметити да Вајнерова атрибуциона теори-

ја мотивације може имати значајне ипликације за образовање учитеља и пред-

стављати значајан теоријски оквир за разумевање каузалних објашњења студе-

ната учитељских факултета у домену постигнућа, али  да не може да објасни све 

ситуације успеха и неуспеха. Ипак, не треба пренебрегнути ни чињеницу да је 

Вајнерова атрибуциона теорија једна од свеобухватнијих теорија атрибуције јер 

повезује когницију, емоције и понашање са мотивацијом.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АТРИБУТИВНОЙ ТЕОРИИ 

ДОСТИЖЕНИЯ ВАЙНЕРА  ДЛЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УЧИТЕЛЕЙ 

Резюме 

В статье анализируется атрибутивная теория достижения Вайнера и ее 

послествия на первоначальное педагогическое образование учителей. Атрибутивная 

теория достижения Вайнера в качестве одного из доминирующей концепции 

социальной, клинической и педагогической психологии, широко используются в 

контексте образования в области интерпретации научного и школьного успеха и 

неуспеха. Целью данной работы является расмотрение в какой степени 

атрибутивная теория Вайнера обеспечивает  существенную рамку для понимания 

каузальных атрибутов студентов для своих собственных и чужих академических 

успехов и неуспехов, и как эти интерпретации то есть воспринимаемые каузальные 

объяснения влияют на их когнитивное, бихейвиоральное и аффективное 

функционирование. Учитывая теоретическую и эмпирическую обоснованность 

атрибутивной теории достижения Вайнера сделаны следующие педагогические 

последствия для первоначального образования учителей: а) понимание каузальных 

атрибутов академического успеха и неуспеха и прогнозирования будущих 

аффективных, бихейвиоральных и когнитивных реакций помогает студентам 

улучшить свое собственное обучение и развитие; б) каузаьные атрибуты достижений 

студентов и университетских преподавателей могут представлять значительный 

теоретический фон для проектирования педагогической и психологической 

поддержки обучения студентов; в) каузальные атрибуты достижения студентов и 

преподавателей университетов явлются необходимым ресурсом для повышения 

качества работы факультета и преподавателей университетов. 

Ключевые слова: каузальные атрибуты, академический успех/неуспех, 

педагогические последствия, учитель. 


