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ЗНАЧАЈ МОТИВАЦИЈЕ ЗА УЧЕЊЕ У ПРЕДИКЦИЈИ 
УСПЕХА И ЗАДОВОЉСТВА СТУДИЈАМА

Апстракт  
Основни циљ овог рада био је испитивање значаја фактора мотивације 
за учење за успех на студијама психологије и задовољства програмом 
студирања. Хипотетски модел је формиран на бази истраживања 

унутар теорије селф-детерминације и укључивао је шири сет потенцијалних 
предиктора успеха и задовољства на студијама. Подаци су прикупљени анонимним 
анкетирањем 117 студената са Одсека за психологију у Новом Саду. Применом СЕМ 
технологије подржан је хипотетски модел претходно спецификован анализом пута. 
Од 30 предиктора нађено је да емпиријски подаци подржавају модел који садржи 
контролишућу (+) и имперсоналну каузалну оријентацију (-) као антецеденте 
интегришуће мотивације за учење која, потом, успешно прогнозира просечну 
оцену, просечан број положених испита по години студирања, као и задовољство 
поступцима евалуације и третмана студената на Одсеку. Закључено је да се 
тврди критеријуми успеха на студијама (оцена и број положених испита) могу 
прогнозирати на основу снаге интегришуће мотивације за учење, односно степена 
важности коју особа приписује учењу уопште, учењу о изабраној професији и 
образовању као начину живота. 

Кључне речи: селф-детерминација, мотивација за учење, успех на студијама, 
SEM.

IMPORTANCE OF MOTIVATION FOR LEARNING IN THE PREDICTION 
OF ACADEMIC ATTAINMENT AND SATISFACTION WITH STUDIES

Abstract  
The primary goal of our research was to determine the significance of mo-
tivation for learning in academic attainment of students of psychology and 
their satisfaction with their studies. Our hypothetical model was formed on 

the basis of research within the theory of self-determination and it included a wider set of 
potential predictors of attainment and satisfaction. The data were collected via anonymous 
questionnaires distributed to 117 students at the Psychology Department of the University 
of Novi Sad. Аfter having been specified by path analysis our hypothetical model was sup-
ported бy the application of the SEM technology. Among 30 predictors it was found that 
the empirical data support the model which contains the controlling (+) and impersonal   
causal (-) orientations as antecedents of integrating motivation for learning, which then 
successfully predicts the mean grade, the mean number of successfully passed exams in an 
academic year, as well as the satisfaction of students with the evaluation procedures. It was 
concluded that the firm criteria of scholastic attainment in studies (grade and number of 
successfully passed exams) can be predicted on the grounds of the power of the integrating 
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motivation for learning, i.e. the level of importance which an individual assigns to learning 
in general, learning about the chosen profession and education as the style of life.

Keywords: self-determination, motivation for learning, scholastic attainment, SEM 
technology.

ЗНАЧЕНИЕ МОТИВАЦИИ В ПРЕДИКАЦИИ УСПЕХА И 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ УЧЕБОЙ

Резюме  
Основная цель данной работы заключается в исследовании влияния 
фактора мотивации к учебе на успех студентов психологии и их удо-
влетворенность программой обучения. Гипотетическая модель по-

строена на основе исследований в рамках селф-детерминации и включает более ши-
рокую сеть потенциальных параметров успеха и удовлетворенности учебой. Дан-
ные были собраны с помощью анонимного анкетирования 117 студентов психологии 
в Новы-Саде. С применением СЕМ технологии поддерживается гипотетическая 
модель, предварительно специфицированная анализом пути. На примере 30 пара-
метров обнаружено, что эмпирические данные поддерживают модель, которая со-
держит контролирующую (+) и имперсональную каузальную ориентацию (-) в каче-
стве объединяющей мотивации к учебе, с помощью которой затем успешно прогно-
зируется средняя оценка, количество сданных экзаменов по курсам учебы, а также 
и удовлетверенность процедурой эвальвации и отношением к студентам на факуль-
тете. Автор пришел к выводу что прочные критерии успеха студентов (отметка и 
количество сданных экзаменов) возможно прогнозировать на основе силы, объеди-
няющей мотивацию к учебе, т.е. степени важности, придаваемой личностью уче-
нию вообще, выбранной профессии и образованию как стилю жизни.

Ключевые слова: селф-детерминация, мотивация к учебе, успех в учебе, SЕМ.

Значај мотивације за учење у предикцији успеха и 
задовољства студијама 

Теорија селф-детерминације (СДТ; Deci & Ryan, 1985, 2002) полази од 
претпоставке да човека карактерише урођена тенденција ка развоју која, ако 
није ометана, доводи до отворености ка искуству и тежњи ка пуној интегра-
цији тог искуства у кохерентан селф. Теорија одређује човека као биће које 
активно трага за начинима изражавања сопствене природе (актуелизација 
капацитета у облику интелигенције, интересовања, талената) и да, уколико 
у томе успе, манифестује кохерентно мишљење и вредновање, организовано 
и високо мотивисано, као и социјално одговорно понашање. 

СДТ се јавља као становиште које интегрише разнородне концепте 
развоја и селфа2 (психоанализа, социјална психологија и хуманистичка 

2  Селф се у оквиру теорије селф-детерминације може одредити као субсистем личности 
који је одговоран за регулацију свакодневног понашања током које ова инстанца ангажује 
личносне, когнитивне и афективне ресурсе, а према перцепцији ситуације и сопственог 
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теорија) у један систем назван организмичка мета-теорија. Та теорија има 
за циљ да објасни опречне манифестације развојa индивидуе, као што су 
интеграција искуства и личности и фрагментација селфа. Предност се даје 
концепту интегрисаног селфа, док се појава фрагментације види као после-
дица претераног притиска спољашње средине којим су осујећени урођени 
потенцијали нормалног развоја. СДТ се залаже за организмичко-динамички 
принцип који описује динамичан однос људске тенденције ка развоју и ин-
теграцији, с једне, и социјалног окружења које подржава или осујећује такве 
тенденције. Како ова теорија раздваја услове у којима долази до развоја нор-
малног и интегрисаног селфа од услова у којима селф остаје неинтегрисан, 
отуђен, реактиван или потпуно пасиван систем? Да бисмо нашли одговор 
на такво питање, читалац би требало да упозна четири мини-теорије које 
чини комплетну структуру теорије селф-детерминације: теорија потреба, 
теорија когнитивне евалуације, теорија организмичке интеграције и теорија 
каузалних оријентација. Због уштеде на простору, у овом чланку ћемо се 
осврнути само на теорију организмичке интеграције.

Теорија организмичке интеграције

Ова мини-теорија је настала како би се објаснио процес интеракције 
између психолошких потреба раста и спољашњег окружења. Конкретније, 
како долази до интернализације спољашњих регулатора понашања и фор-
мирања, пре свега, различитих облика екстринзичке мотивације. Отуда 
је један од кључних доприноса СДТ анализа настајања селф-регулације у 
оним активностима које особе нису саме изабрале, него су им наметнуте 
нпр. инструкцијом наставника, руководиоца или спортског тренера. Теорија 
организмичке интеграције (ТОИ) уводи појам аутономне екстринзичке 
мотивације у објашњење споља мотивисаног понашања (AEM; Gagne & 
Deci, 2005). АЕМ се односи на интернализацију и успешну интеграцију 
спољашњих регулатива понашања. Практична вредност појма аутономне 
екстринзичке мотивације је веома велика понајвише зато што свако органи-
зацијско понашање (ученика у школи, радника на послу, спортиста у спорт-
ском клубу) подразумева усвајање и, што је пожељно, прихватање образаца 
понашања као важног и неопходног услова успеха и појединца и групе. 
Теорија организмичке интеграције истиче да у мери у којој је спољашњи 
регулатив (инструкција, очекивање наредба, план активности и слично) 
више интернализован и интегрисан у систем личних вредности, понашање 

положаја у њој. У психологији се овај термин преводи и као ‘’јаство’’ или ‘’самство’’, или 
‘’ја’’ и њима се указује на особеност са којом појединац регулише сопствено понашање. На 
основу исхода таквих регулација у једном или више домена појединац ствара позитивну 
или негативну слику о себи.
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појединца постаје више аутономно (тј, селф-детерминисано). Отуда, ТОИ 
предлаже модел типова мотивације са четири врсте екстринзичке селф-
регулације који се разликују према степену интернализације спољашњих 
регулатива. 

Модел (слика 1) разликује амотивацију која се односи на стање 
нереаговања на подстицаје или стања пасивне активности (тј. изнуђене 
активности са тежњом особе да ту активност заврши што пре). Појединац 
може бити амотивисан из три основна разлога: недостатак награде, услед 
недостатка компетентности потребне за дату активност или зато што осо-
ба не вреднује саму активност нити резултате који из ње следе. Насупрот 
стању амотивације, интринзичка мотивација представља стање у коме се 
активност обавља из аутентичног интересовања или због задовољства које 
пружа само обављање те активности. Такав тип мотивације је прототип 
селф-детерминисане регулације понашања. За разлику од ове две врсте, 
екстринзичка мотивација није једнодимензионалан конструкт, већ укључује 
четири облика бихевиоралне регулације. 

Слика 1. СДТ модел мотивације

Амотивација

Екстерна 
регулација

Регулација
интројекцијоm

Регулација
идентификацијоm

Интегрисана
регулација

Интринзичка 
мотивација

Конитнуум селф -детерминациј е

Екстринзичка
мотивација

Као што то модел описује, екстринзичка мотивација обухвата облике 
селф-регулације понашања од потпуне регулације споља (екстерне) до рела-
тивно аутономне регулације понашања (интегрисане).

Екстерна регулација се односи на понашање мотивисано тежњом ка 
награди или ка избегавању казне. Овај тип регулације карактерише споља-
шњи локус узрочности и представља антипод интринзичкој мотивацији. 
Интројектована регулација се заснива на интернализованој екстерној 
регулацији (наредбе, очекивања, притисци, награде), али не и на њиховој 
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интеграцији у селф. Особу мотивише осећање кривице или срамоте ако 
нешто не учини или учини. Као и претходни, и овај тип регулације пона-
шања је контролишући и обично је праћен егоинволвираношћу у резултате 
активности (нпр., важније је ко је шта урадио него да ли је урађено довољно 
добро). Регулација идентификацијом се заснива на јачој укључености селфа 
у вредновању понашања и циљева и обухватнијем вредновању истих као 
лично важним. Иако још увек заснована на екстринзичкој мотивацији, овај 
облик регулације уводи интерни локус узрочности тако што особа налази 
личне разлоге за акцију. Прецизније речено, особа налази разлоге за ак-
цију јер оцењује остварење циљева у складу с моделом који репрезентује 
(нпр., важним за статус своје референтне групе или за регулацију односа 
са својим лидером). Ту се још увек не ради о важности заснованој на по-
дударности циљева и већине личних вредности селфа. Напротив, акција 
из идентификације с моделом (групом или вођом) може навести особу да 
делује чак и супротно остатку својих вредности. Интегрисана регулација 
представља највиши ниво аутономије који проистиче из екстринзичке 
мотивације. Остварење циља за особу има личну важност услед његове 
интегрисаности у већи део вредносног система селфа. Међутим, треба при-
метити да особа ипак не поставља циљ из сопствених личних интересовања 
или задовољства, него се пре ради о успешном повезивању (интеграцији) 
споља постављеног циља и личних вредности. 

Важно је истаћи да овај континуум СДТ не види као развојни нити 
као систем кроз који пролази регулација сваког понашања. Теорија очекује 
да одрасле особе могу имати различите типове регулације за различите ак-
тивности, као и тенденцију да те регулаторне стилове с временом не мењају. 
Такво очекивање се ослања на Пијажеовску традицију по којој процеси 
асимилације и интеграције искуства током когнитивног развоја стварају 
основу за формирање веома стабилног система апстракција тог искуства 
(вредности). Отуда, и СДТ претпоставља да ће снага вредности доприне-
ти стабилности постојећих регулативних механизама, али и, у случају 
екстремних притисака споља, да ће особа одустати од својих аутентичних 
вредности и доживети фрагментацију селфа. Исто стање фрагментисаности 
селфа може настати ако за интеграцију спољашњих регулатива није било 
довољно времена, информација и разумевања, енергије, али и услед недо-
вољне развијености вредности у које би такви регулативи били интегриса-
ни. 

Бројна истраживања организмичке интеграције су показала да, без 
обзира на домен, аутономна регулација увек има позитивне ефекте на поје-
динца чинећи га истрајнијим у раду, отворенијим за сарадњу, ефикаснијим, 
као и здравијом и задовољнијом особом. Надаље, истраживања откривају 
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и да стабилни односи са другим важним особама имају пресудни значај 
за степен интернализације, тачније, за степен заинтересованости за регу-
лативе понашања. Коначно, истраживања су недвосмислена када је реч о 
неопходности срединске подршке аутономији како би особа достигла ниво 
интегрисане регулације понашања (Deci et al., 1994).

Значај теорије селф-детерминације за примењена истраживања

Бројни су домени у којима су тестиране претпоставке и принципи 
теорије селф-детерминације. Тако, на пример, испитиван је ефекат ученичке 
перцепције родитељске подршке на ученичку компетенцију и мотивацију 
за учење (Grolnick & Ryan, 1989), значај аутономне регулације за преда-
ност запослених организацији, али и многи фактори мотивације у спорту, 
интимним односима, родитељству, религиозном понашању, политичком 
активизму, у понашању клијената током психотерапеутског третмана, као и 
у понашању у домену заштите животне средине.

Истраживања у области школског понашања и учења бавила су се 
испи тивањем садржаја циљева образовања (интринзички насупрот екстрин-
зички формулисаних садржаја) и њиховог значаја за степен школског ангаж-
мана, концептуалног разумевања и истрајности у учењу (Vansteenkiste, Lens 
& Deci, 2006), утицаја екстринзичких награда на интринзичку мотивацију 
за учење, значаја срединске подршке у задовољењу потреба за аутономијом, 
односима и компетенцијом за мотивацију за учење, као и значаја интрин-
зичке мотивације и интернализације позитивних вредности и школских 
пракси за школски успех, бољу прилагођеност и лични развој ученика. 
Ванстенкист, Сајмонс, Ленс, Шелдон и Деcи (Vansteenkiste, Simons, Lens, 
Sheldon & Deci, 2004) су испитивали комбиновани утицај интринзичких 
насупрот екстринзичких циљева са срединском подршком аутономији на-
супрот контролишућој клими за успешност и истрајност у учењу текста и 
физичких вежби (’Thai bo’) код средњошколаца и студената. С обзиром на 
тему овог рада важно је истаћи главне налазе овог истраживања, јер је оно 
до сада једино које је из перспективе теорије селф-детерминације покушало 
да тестира иоле сложенији модел успеха у учењу. Основни налази говоре 
да постоји значајан позитиван ефекат формулисања образовног циља на 
аутономни начин (насупрот контролишућег), аутономно супортативне на-
супрот контролишуће климе у одељењу, али и интеракције ових фактора на 
јачу аутономну мотивацију за учење, на мање присуство површног учења 
градива, на чешћу појаву продубљеног учења, као и на бољу школску оцену. 
Контрастирања су показала да је група која је радила у условима подршке 
аутономији и интринзички формулисаних циљева била супериорна по свим 
наведеним зависним варијаблама. Надаље, анализа медијаторних ефека-
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та на релацију врсте циљева и интерперсоналне климе, с једне стране, и 
варијабле школског успеха, с друге, показује да циљеви и клима стварају 
аутономну мотивацију за учење код ученика која, по увођењу у једначину, 
анулира претходно значајне регресијске коефицијенте у основној релацији. 
Ови налази важили су подједнако за средњошколце и студенте, било да се 
радило о учењу текста или усвајању физичке активности. 

Циљ овог истраживања је да се трагом теорије селф-детерминације 
и претходних налаза унутар ове теорије испитају предиктори успеха на 
основним студијама и заснује прогностички модел који би омогућио да се 
контролом мотивационих и других интраперсоналних фактора предвиђа ус-
пех студената. Овде се конкретно мисли на каузалне оријентације особе (ка 
унутрашњим, спољашњим детерминантама или беспомоћности) које, према 
СДТ, утичу на формирање више аутономних или више контролишућих 
облика мотивације за учење. Ови облици мотивације, како се очекује, до-
воде и до одређеног успеха мереног просечном оценом, пролазношћу, као и 
задовољством различитим аспектима студијског програма. 

Метод

Узорак испитаника и процедура

Испитивање је спроведено на 119 студената треће и четврте године 
основних студија на Одсеку за психологију у Новом Саду, марта 2009. го-
дине. Узорак је чинило 109 студената женског и 10 студената мушког пола. 
Испитивање је било анонимно, а студенти су на основу евиденције након 
тестирања били награђени са два бода за учешће у пројекту. 
Узорак варијабли

Зависне варијабле су чиниле мере успеха на студијама психологије 
попут просечне оцене и броја положених испита по години студирања (про-
лазност), као и мере општег задовољства студијама. Задовољство студијама 
је дефинисано као генерални став студената према организацији наставе, 
наставницима и сарадницима, евалуацији и третману студената, као и 
према пратећим службама на факултету. Скала задовољства студијама 
психологије (ЗАСТ-П; Матановић, Мајсторовић, Бодрожа и Попов, 20093) 
конструисана је за потребе овог истраживања и садржи укупно 23 ставке 
(нпр. У којој мери сте задовољни... ...занимљивошћу предавања наставника 
и сарадника?) на које су испитаници одговарали процењивањем степена 
задовољства садржајем на који се ставка односи. 

3  Сви инструменти конструисани за потребе овог истраживања имају проверене 
метријске карактеристике предочене стручној јавности на последњем Сабору психолога 
(Палић, 2009). 
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Када је реч о независним варијаблама, мерене су генерална каузална 
оријентација, мотивација за учење, когнитивне потребе и макијавелизам. 
Генералне каузалне оријентације одражавају три релативно стабилне 
оријентације особе у тумачењу узрока сопственог стања и поступака: ау-
тономна, контролишућа и имперсонална. Аутономна каузална оријентација 
се огледа у тенденцији да се сопствено понашање регулише на основама 
постојеће интринзичке мотивације, као и добро интегрисане екстринзичке 
мотивације. Контролишућу мотивациону оријентацију карактерише гене-
рална склоност особе ка регулацији сопственог понашања спољашњим кон-
тролним механизмима и стандардима и/или њиховом интернализацијом. 
Имперсонална каузална оријентација је заснована на перцепцији немогућ-
ности достизања жељених циљева услед осећања некомпетентности и стања 
генералне беспомоћности. Скалом генералних каузалних оријентација (што 
је српски превод инструмента ‘The General Causality Orientation Scale’; Deci 
& Ryan, 1985) процењене су генералне мотивационе оријентације поједин-
ца. Инструмент садржи три субскале са по 12 ставки које мере да ли је 
понашање чешће аутономно регулисано, контролишуће или имперсонално.

Теорија селф-детерминације предвиђа пет типова мотивације које су 
у овом истраживању повезане с регулацијом активности учења: екстер-
на регулација – учење ради боље оцене, боље плате и вишег друштвеног 
статуса у будућности, интројектована регулација – учење због очекивања 
других и избегавања анксиозности и осећања кривице због неположених 
испита, идентификована регулација – учење због његове везе с неком од 
личних вредности или због идентификације с моделом који репрезентује 
ту вредност (нпр. успешан студент, цењени стручњак), интегришућа регу-
лација – учење због његове шире укорењености у селф особе (нпр. да би 
особа живела живот интелектуалца или да би успешно завршила било какав 
започети посао) и интринзичка регулација – учење да би се уживало у ба-
вљењу нечим новим, као и да би се уживало у будућој професији и сталном 
личном развоју. Скалом мотивације за учење (СМУ; Мајсторовић, Попов, 
Матановић и Бодрожа, 2009) која се састоји од пет питања (нпр. Зашто сам 
уписао/ла студије?) на која испитаници одговарају изражавајући степен 
сагласности с понуђеним одговорима на њих, процењиван је интензитет већ 
описаних пет типова мотивације за учење. 

Конструкт когнитивних потреба се односи на спремност индивидуе 
за повећаним когнитивним ангажманом, као и на трагање за ужитком у 
анализирању и решавању сложенијих животних питања. Примењена је 
Скала когнитивних потреба која је превод познатог инструмента The Need 
for Cognition Scale (Cacioppo, Petty, & Kao, 1984). На 18 ставки појединац 
процењује своју склоност ка задовољству у бављењу сложеним животним 
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питањима (нпр. Волим када ми је живот испуњен загонеткама које треба 
да решавам.) користећи петостепену скалу Ликертовог типа. 

Макијавелизам је одређен као генерална усмереност особе ка манипу-
лацији другима ради остварења сопствених интереса. Скала макијавелизма 
(ЕНМ; Мајсторовић и Попов, 2009) је модификован и знатно проширен до-
бро познат инструмент ’The Machiavellianism Scale’ (Christie & Geis, 1970). 
Скала ЕНМ садржи 39 ставки дизајнираних да опишу макијавелистичке 
ставове (нпр. Други ме интересују толико колико ми могу послужити у 
остварењу мојих циљева.) за које су испитаници процењивали степен тач-
ности на седмостепеној скали Ликертовог типа. Факторизацијом упитника 
нађена је следећа четворофакторска структура: радна неетичност, оријента-
ција ка манипулисању другима, рационализација макијавелистичког вред-
носног система, злоупотреба других ради остварења сопствених циљева. 

Анализа података

Анализа података је извршена применом конфирматорне факторске 
анализе, анализе пута, као и применом SEM технологије (EQS, 6.1; Bentler, 
2006) у моделирању структурних релација између латентних варијабли као 
што су каузалне оријентације (3 варијабле), мотивација за учење (5), когни-
тивне потребе (1), макијавелизам (4), с једне, и објективних мера успеха (2) и 
задовољства студијама (4), с друге стране. 

Резултати

Моделирање структурним једначинама (SEM)

Тестирање мерних модела. У случају овог истраживања било је неоп-
ходно тестирати два мерна модела – један са три фактора каузалних оријен-
тација и један модел са два типа мотивације за учење. Индикатори фита4 су 
показали да, након прве респецификације и дозвољавања четири коваријан-
се грешака мерења, емпиријски подаци подржавају мерни модел за генерал-
не каузалне оријентације  (S-Bχ2 (47 ,N=117) = 60.22, p>.05; RMSEA=.05; GFI=.93; 
CFI=.94). Индикатори  подесности мерног модела за два типа мотивације за 
учење су, уз омогућавање коваријанси између две грешке мерења, такође 
достигли задовољавајућу величину (S-Bχ2 (62 ,N=117)=77.87, p>.05; RMSEA=.05; 

4  Фит је енглеска реч и овде значи меру уклапања хипотетског модела (очекиване 
варијабле и релације међу њима) у емпиријске податке (варијабле и односе међу њима 
који су добијени тестирањем испитаника). Може се преводити и као подесност тестираног 
модела. 
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GFI=.89; CFI=.92). Сви стандардизовани параметри у оба модела су били 
статистички значајни и задовољавајуће величине. 

Тестирање пуног структурног модела. Овај модел садржи релације 
генералних каузалних оријентација, два типа мотивација за учење, као 
и мера успеха и задовољства студената. На основу регресијских коефи-
цијената добијених у анализи пута, претпостављено је да контролишућа 
каузална оријентација, као и мотивација интеграцијом играју кључну улогу 
у предикцији објективних мера успеха на студијама и задовољства њима. 
Резултати тестирања пуног структурног модела су делимично потврдили 
оваква очекивања. Мотивација за учење интеграцијом се заиста показала 
кључном у прогнози мера успеха студената, али је изостала веза између 
мотивације идентификацијом и броја положених испита по години студија, 
као и аутономна каузална оријентација као антецедент ове мотивације 
за учење. Након одстрањења незначајних регресијских коефицијената и 
укључивања једне коваријансе грешке мерења (Е28, Е27), достигнута је 
задовољавајућа подесност модела (S-Bχ2 (131 ,N=117)=154.89, p>.05; RMSEA=.04; 
GFI=.87; CFI=.92).

Модел (слика 2) показује да су две каузалне оријентације у ниској по-
зитивној корелацији, што говори да на формирање ових оријентација утиче 
неки трећи фактор, вероватно заједнички развојни амбијент (у породици, 
школи, међу вршњацима). Према Децију, Кeстнеру и Рајану (Deci, Koestner, 
& Ryan, 1999), контролишућа каузална оријентација настаје у окружењу у 
коме је особа ускраћена за аутономно регулисање сопственог понашања 
(нпр. ускраћивање могућности избора, директно постављање захтева, на-
метање стандарда и рокова, изостанак позитивног/правовременог фидбека). 
Контролишућа каузална оријентација се сматра предусловом за формирање 
екстринзичке мотивације уопште, што укључује и мотивацију интегра-
цијом. Ипак, на СДТ континууму (слика 1) мотивација интеграцијом зау-
зима место које карактерише највиши степен аутономне регулације споља 
мотивисаног понашања. Претходна истраживања масовно говоре о значају 
аутономне регулације за успех ученика, генералну ученичку компетенцију 
и прилагођеност школи (нпр., Grolnick & Ryan, 1989). 

Какви су ефекти интегришуће мотивације за успех у учењу? Бројна 
претходна истраживања говоре о ефектима аутономне регулације понашања 
учења на ученичко благостање, ученичку компетентност и заинтересова-
ност за градиво (Black & Deci, 2000), али су веома ретка истраживања која 
анализирају релације типова мотивације и објективних мера успеха у учењу 
(Grolnick et al., 1991). Отуда, налази овог истраживања представљају даљу 
операционализацију односа између типова мотивације дефинисаних унутар 
СДТ-а и мера успеха у школовању. У разумевању значаја интегришуће мо-
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тивације као предиктора успеха на студијама, треба кренути од концепта 
аутономне екстринзичке мотивације (AEM, Gagne & Deci, 2005). Аутономна 
екстринзичка мотивација објашњава степен залагања, као и успех у споља 
постављеним циљевима и задацима, односно циљевима и задацима које 
особа није сама поставила или дефинисала. Ранија истраживања потврђују 
да управо интегришућа мотивација доводи до највише ефикасности када се 
од особе тражи да изврши задатак важан за групу и када се од ње захтева 
висока дисциплинованост и велико залагање (Koestner & Losier, 2002). У 
складу с оваквим резултатима су и налази овог истраживања по коме је-
дино интегришућа мотивација за учење представља предиктор објективно 
мерљивог успеха на студијама психологије. Овај налаз указује на значај 
интернализације вредности када је реч о образовању, као и на важност ин-
теграције тих вредности у селф. Тек тада особа може да ослободи довољно 
радне енергије и удовољи високим захтевима студијског програма. 

Слика 2. Финални модел односа између генералних каузалних оријентација, 
мотивације за учење и успеха и задовољства студената (Н=117). 
Сви параметри су стандардизовани и значајни на нивоу .01.
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.23 

.33 

.42 

.25 

.67 
 .69 

..43 

..49 
.57 

.39 
.34 

.56 

.63 

.56 

-.23 

.29 Контрола

Интеграција

Просечан
број испита

Задовољство
Имперсонал

Просечна
оцена

..41 .57 

.64 

.59 .66 

V 9V 10

V 5

V 6

V 7 V 8

V 12

V 11

.95

V 17

V 14

V 13

V 23

V 21 V 19

V 18

.97

.91 

.95

Интересантно је напоменути да ово истраживање открива да у 
структури мотивације студената психологије доминирају аутономно-екс-
тринзичке форме, али и то да релативно мали број међу селектованима 
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има израженију интринзичку мотивацију за учење (12%). То говори да је 
пријемни испит тако дизајниран да одабира студенте са вишом аутономијом 
у регулацији понашања учења (интеграција, интројекције, идентифика-
ција), као и оне који су у студирању, пре свега, оријентисани ка циљевима 
(оцена, просек, положен испит, завршене студије). Исход селекције је и то 
да су у мањини они кандидати који успевају у учењу само под директним 
спољашњим притиском (9%). Значај оваквог истраживања лежи у бољем 
разумевању фактора мотивације као предиктора успеха у едукацији. Због 
тешкоћа у мерењу мотивације за учење и одсуства боље концептуализације 
овог конструкта, пријемни испити редовно нису садржавали такву инфор-
мацију о кандидату за студије. Зато, овакви налази отварају могућност 
дизајнирања пријемних испита којима би се, поред других квалитета, 
још јаче потенцирали кандидати с интегришућом мотивацијом за учење. 
Овакви системи селекције би били корисни и образовним установама чији 
се рад вреднује спрам објективних критеријума као што су просечна оцена 
и пролазност студената на њиховим програмима. Значај ових налаза је и у 
томе што информишу едукаторе какву мотивацију за учење имају успешни 
студенти, односно какве мотивационе стратегије би биле адекватне у њи-
ховом случају. Будућа истраживања би, с једне стране, требало да обогате 
предикторски сет модела како би се испитала заједничка прогностичка моћ 
интелигенције, знања, опште информисаности и мотивације у предикцији 
успеха на студијама психологије. Таква истраживања ће кросвалидирати 
ове налазе, али и испитати значај ових типова мотивације за боље пости-
гнуће на меким критеријумима успеха као што су квалитет наученог (нпр. 
дубина разумевања материје).

Закључак

Теорија селф-детерминације (СДТ) је хуманистичко-организмичка 
теорија која полази од принципа дијалектичког односа између урођених 
развојних тенденција индивидуе, услова животне средине и снажне инди-
видуалне потребе за организацијом и интеграцијом искуства у кохерентан 
селф. Полазећи од СДТ-а као теоријског оквира, циљ овог истраживања 
био је да се тестира модел који би служио за предикцију академског успеха 
на студијама психологије. Критеријум је био дефинисан просечном оце-
ном, просечним бројем положених испита по години протеклој од уписа 
програма, као и неким показатељима задовољства студијским програмом. 
Резултати су сагласни са претходним налазима када је реч о значају ауто-
номне регулације понашања учења, али не и у смислу значаја интринзичке 
мотивације за прогнозу објективних критеријума успешности на студијама. 
Утврђено је да је за овако мерен успех потребан студент који је интегрисао 
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официјелне вредности попут уважавања образовања уопште, рада на макси-
мизирању стручности, као и одговорност да се успешно заврши започети 
посао. Овом приликом, ни интринзичка мотивација ни други мерени об-
лици екстринзичке мотивације нису се показали значајним предикторима 
студентског успеха.  

Рад је написан у оквиру пројекта Психолошке карактеристике друштва у 
транзицији (149008) који финансира Министарсрво за науку и технолошки развој 
Републике Србије.
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