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Апстракт: Основни циљ овог истраживања био је да се испита улога академ-
ског самопоимања, основних психолошких потреба, мотивације за поучавање и са-
моуспешност учењa као предиктори интринзичне мотивације при учењу. Истражи-
вање је спроведено на узорку студената Високе школе струковних студија за образо-
вање васпитача у Сремској Митровици (N = 270), просечне старости 21,6 година. Као
мерни инструменти, коришћени су следећи анкетни упитници: Упитник МSLQ (Pin-
trich, Smith, Garcia & McKeachie 1991), Упитник саморегулације (Ryan & Connell
1989), Упитник SDQ III (Marsha & O’Neilla 1984) и Упитник основних психолошких
потреба (Deci & Ryan 2000). Подаци су анализирани и обрађени у СПСС програму
за статистику (Пирсонов коефицијент корелације, регресиона анализа и параметриј-
ски Студентов т-тест за зависне узорке). Добијени налази корелационе анализе ука-
зују на то да су академско и говорно самопоимање појаве које се односе на решава-
ње потешкоћа, а самоуспешност код учења, као и потребе за самосталношћу и коре-
лираношћу с другима, интринзична и идентификациона мотивација за поучавање у
статистички значајном међусобном односу с интринзичном мотивацијом за учење
будућих васпитача. Резултати регресионе анализе показали су да академско самопо-
имање, самоуспешност за учење и корелираност са другима, представљају значајне
предикторе интринзичне мотивације за учење. Студенти којима су васпитачке сту-
дије биле најбољи избор, знатније су интринзично мотивисани за учење и поучава-
ње у поређењу са колегама којима те студије нису биле по вољи. Такође, добијен је
низ хипотетичких логичних корелација међу различитим варијаблама самопоимања
и мотивације код будућих васпитача које могу утицати на њихов академски успех и
ефикасност у будућој професији. Осим за важне теоријске импликације, добијени
резултати могу бити врло корисни за планирање неких предиктора мотивације за уче-
ње васпитача.

Кључне речи: мотивација за учење, мотивација за поучавање, основне психо-
лошке потребе, академско самопоимање
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УВОД

Основни проблем истраживања у овом раду јесте мотивација која је из-
узетно сложен феномен. Она представља покретачку снагу и нагон који под-
стиче особу на акцију и деловање, као и оно што је чини истрајном у том по-
нашању. Због тога је психолошки процес мотивације посебно значајан и у на-
ставном процесу. Од њега зависи колико ће студенти учествовати и колико
ће се ангажовати, не само у настави, него и колика ће им бити жеља да нешто
науче, прошире своја знања, развију своје способности, такмиче се итд. 

Посебна врста мотивације је интринзична мотивација за учење, која
представља суштину педагошке теорије и праксе. То је стање у којем поједи-
нац има мотив да нешто учи и научи. Да би студенти постигли успех у уче-
њу, важно је да су заинтересовани и мотивисани. Код мотивисаног студента
већи је и мисаони напор и ниво мисаоне активности, потпунија концентраци-
ја пажње, што доводи до коначних значајнијих резултата у учењу и академ-
ским активностима. Мотивација за учење зависи од неколико чинилаца: од
личности студента, друштвене средине, породичног окружења, потребе за
успехом, факултета и сл. У овом раду, испитиваће се следећи предиктори ин-
тринзичне мотивације: академско самопоимање, основне психолошке потре-
бе, мотивација за поучавање и самоефикасност за учење.

ТЕ О РИЈ СКИ ОКВИР

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА ДРУГИХ АУТОРА

На основу проверених мотивационих теорија, психолози усмеравају
знатну пажњу ка професионалном знању васпитача и мотивацији за поучава-
ње и опажање овог занимања Малмберг, Ват и Ричардсон (Malmberg 2006;
Watt & Richardson 2008а). Доскорашња, у већини случајева занемарена мо-
тивација васпитача и учитеља постаје у последњих десет година област све
већег  интересовања истраживача  Вулфолка и Хоја (Woolfolk, Hoy 2008) у
чијем средишту су све комплекснији обрасци интеракција различитих моти-
вационих променљивих. Вилфилд и Еклес (Wigfield & Eccles 2002), Ивано-
вић и Ивановић (2011а) и Ивановић и Ивановић (2011б) сматрају да је моти-
вациони модел очекивања и вредности био основа за пројектовање теориј-
ског модела и инструмента за утврђивање мотивације код професије васпи-
тача, тренера и наставника физичког васпитања што потврђују и истражива-
ња Вата и Ричардсона (Watt & Richardson 2007). Овај модел утврђује разно-
лике типове мотивације за поучавање (алтруистичне, интринзичне и утили-
тарне), као и веровања која се односе на сопствене способности, које су зна-
чајани мотивациони фактори у васпитачком позиву. Према истраживањима
Ричардсона и Вата (Richardson & Watt 2006), самопроцењене способности за

140

Ивановић М., Ивановић У., Детерминанте мотивације...; УЗДА НИЦ А 2011, VIII/2, стр. 139–153



поучавање, социјална и интринзична вредност поучавања и ранија позитив-
на искуства са учењем и поучавањем, најважнији су разлози за избор профе-
сије васпитача и задовољства тим занимањем. У својој студији, Ват, Ричард-
сон и Тисвајер (Watt, Richardson & Tysvaer 2007) сматрају да је задовољство
избором професије релевантан мотивациони фактор код одлука о сопстве-
ном стручном усавршавању и квалитету поучавања, али и о останку у зани-
мању васпитача током дужег радног стажа.

У својим истраживањима, Пелетје, Севин-Левеск и Легот (Pelletier,
Séguin-Levésque & Legaut 2002), установили су посебан значај интринзичне
мотивације за поучавање, пошто је она повезана са квалитетнијим присту-
пом поучавању који подстиче самосталност деце, а тиме и њихову интринзич-
ну мотивацију и бољи успех у учењу. Такође, према истраживању Малмбер-
га (Malmberg 2006), интринзична мотивација за поучавање у узајамној је за-
висности од усмерене циљне оријентације, док је екстринзична мотивација у
међусобном односу са оријентацијом на избегавање неуспеха. Резултати лон-
гитудиналног истраживања Синклера, Досона и Макинернија (Sinclair, Dow-
son & McInerney 2006), показали су пораст у оријентацији према овладавању
задатком васпитача повезаним с интринзичном мотивацијом, рефлексивним
мишљењем и очекивањима сопствене успешности. 

Поменута релевантна истраживања (углавном емпиријске оријентаци-
је) наглашавају значај знатних мотивационих фактора код професије васпи-
тача. Међутим, ови резултати имају ограничену вредност, пошто је ово зани-
мање у свакој земљи значајно дефинисано широм друштвеном и образовном
целином која утиче на професионални положај васпитача и стручних захте-
ва који се од њих траже. 

Значајну смерницу мотивације за учење и поучавање представља Корт-
хагенов иницијални модел (2004), у којем су појединачне карактеристике ин-
дивидуе: самоуспешност за учење, самопоимање, мотивације за учење и
основне психолошке потребе, важан елеменат професионалне улоге васпи-
тача. Притом, треба скренути пажњу на чињеницу да су истраживања моти-
вације васпитача у којима се испитује корелација варијабли из класичне мо-
тивационе теорије и теорије самопоимања још увек у зачетку, па недостају ре-
зултати који би објаснили и предвидели њихове релације, нарочито са стано-
вишта професије васпитача. 

Према студији Рајана и Деција (Ryan & Deci 2000), у досадашњим пси-
холошким истраживањима има релативно мало налаза која обједињују само-
поимање са мотивационим конструктима произашлим из модерних теорија
самоодређења. У том смислу, значајно је истраживање Ахмеда и Бруинзма
(Ahmed & Bruinsma 2006), који сматрају да је самопоимање у узајмној зави-
сности од аутономне мотивације.

Наведени делимични преглед литературе указује на сложеност изло-
женог проблема. Кратак осврт на релевантна истраживања у овој области,
показује да је као значајне чиниоце мотивације за учење могуће издвојити
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самопоимање, основне психолошке потребе, мотивацију за поучавање и са-
моуспешност у учењу. Досадашња истраживања највише су се заснивала на
узорцима школске популације и одраслих особа, а занемарљив број спрове-
ден је на популацији васпитача, посебно у нашој средини.

ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА

Основно полазиште у раду представљала је хипотеза да сложеност и
разноврсност феномена самопоимања, основних психолошких потреба, мо-
тивације за поучавање, самоуспешности учењa студената и њихове интрин-
зичне мотивације при учењу крију у себи читав сплет разноврсних и промен-
љивих чинилаца који корелирају међусобно, а у чије се везе и односе наме-
рава проникнути. Увид у назначене корелате има вишеструки значај, а најва-
жније је то што утврђивање њихових релација може да послужи као смерни-
ца за организовани васпитно-образовни рад на даљем подстицању детерми-
нанти мотивације за учење у складу са аутентичним потребама будућих вас-
питача. 

Дефицит довољно релевантних теоријско-емпиријских, а нарочито
лонгитудиналних истраживања која су се бавила самопоимањем, основним
психолошким потребама, мотивацијом за поучавање, самоуспешношћу уче-
ња и интринзичном мотивацијом студената при учењу, видљиво је изражен у
нашој средини. Проблеми ове врсте условљени су самом сложеношћу поја-
ве, као и разноликошћу тих веза и релација. Очигледан недостатак истражи-
вања њихових детерминанти, односно корелата на васпитачкој популацији,
свакако појачава ову потребу. У делатностима које се баве развојем студена-
та, неопходна су знања о повезаности различитих аспеката мотивације за уче-
ње будућих васпитача, а садржај овог рада представља нов допринос у том
смеру. Резултати ранијих истраживања стварају полазну претпоставку да ће
јасније сагледавање њихових релација допринети одговарајућем опису овог
феномена код студената. 

ЦИЉЕВИ ИСТРАЖИВАЊА

Истраживање је експлоративно. Полазећи од проблема истраживања и
наведене тежње да се отклони или умањи дефицит у расположивом знању о
наведеном проблему, те стекне ново, дубље, потпуније и тачније знање,
основни циљ истраживања јесте испитивање да ли је критеријумска варија-
бла, мотивација студената за учење, у статистички значајном узајамном одно-
су са предикторским варијаблама, самопоимањем, задовољењем основних
психолошких потреба и мотивацијом за васпитачком професијом, као и да ли
се на основу поменутих варијабли може заснивати објашњење и предвиђање
мотивације за учење током студија. Осим тога, други додатни циљ истражи-
вања јесте испитивање разлике у мотивацији за учење и поучавање међу сту-
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дентима којима су студије биле најбољи избор и оним студентима којима оне
нису најбољи избор.

Укратко, овим радом намеравамо одговорити на два истраживачка пита-
ња: (1) колики део варијансе мотивације при учењу објашњавају испитиване
предикторске варијабле самопоимања, основних психолошких потреба, моти-
вације за поучавање и самоуспешност учења, (2) који су од испитиваних пре-
диктора највише повезани с критеријумом мотивација студената за учење. 

На основу досадашњих релевантних истраживања овог проблема, не
могу се извући једнозначни закључци. Стога постоји реална потреба да се на
основу меродавних инструмената испита однос мотивације студената за уче-
ње са конструктима самопоимања и задовољења основних психолошких по-
треба. У овом раду, желели смо проверити да ли постоји веза међу примење-
ним варијаблама, и ако постоји, у ком она смеру она иде и колики је њен ин-
тензитет. Такође, намера је била и да се адекватно процене различите компо-
ненте и аспекти мотивације студената за учење, као и да се одреди да ли су
ова обележја релевантна и дискриминативна за процену мотивације за учење
на студентском узрасту. Потом је следило поређење добијених налаза са од-
говарајућим подацима изложеним у ранијим истраживањима. 

МЕ ТОД

УЗОРАК И ПРОЦЕДУРА ИСПИТИВАЊА

У квантитативном истраживању, учествовало је 142 студента друге и
треће године Високе школе струковних студија за образовање васпитача у
Сремској Митровици (АС=21.3 година; СД=3.92). Од техника истраживања
примењено је анонимно анкетирање. После прегледа тестовног материјала,
одбачено је 5 упитника у којима су недостајали одговори на све ајтеме, тако
да је програм спроведен на коначном узорку од 138 испитаника.

Током једног школског часа, испитаници су испуњавали упитник који
је садржавао примењене скале. Подаци су прикупљани током октобра 2011.
године. Пре поделе упитника, испитаници су информисани о истраживању и
начину заштите анонимности података. 

МЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ

У истраживању, примењена је батерија од 4 мерна инструмена: Упит-
ник МСЛQ, Упитник саморегулације, Упитник Self-Description Questionnai-
re и Упитник темељних психолошких потреба.

I Мотивација за учење утврђена је помоћу две субскале, које су са-
ставни део анкетног упитника MSLQ (Motivated Strategies for Learning Que-
stionnaire; Pintrich, Smith, Garcia & McKeachie 1991). Једна субскала односи
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се на процену самоуспешности за учење (нпр. Сигурна сам да врло успешно
могу да извршим радне обавезе.), а друга на процену вредности учења као ме-
ре мотивације за учење (нпр. Јако ми је занимљиво оно што учимо на студи-
јама.). Степен слагања са ајтемима изражава се на петостепеној Ликертовој
скали процене од 1 („уопште се не односи на мене“) до 5 („у великој мери
односи се на мене“). Поузданост мерења изражена Кронбаховим алфа кое-
фицијентом за субскале Самоефикасност за учење на овом узорку износи α
= .86, а субскале Вредност учења износи  α = .89. 

II Мотивација за поучавање утврђена је ревидираном верзијом ан-
кетног Упитника саморегулације (Self-Regulation Questionnaire; Ryan & Con-
nell 1989), а облици у којима су изражени ајтеми прилагођени су тако да се
односе на интринзичну, идентификацијску и екстринзичну мотивацију за по-
учавање. Интринзична мотивација за поучавање подразумева ону врсту мо-
тивације подстакнуту задовољством у активности (нпр. Трудићу ћу се да мо-
ја деца савладају активности првенствено зато што уживам у поучавању.).
Идентификацијска мотивација подстакнута је жељом за деловањем у скла-
ду са властитим вредностима и циљевима (нпр. Трудићу се да моја деца са-
владају активности првенствено зато што желим да оно што радим буде
исправно), док је екстринзична мотивација подстакнута неким спољашњим
мотивима (нпр. Трудићу се да моја деца савладају активности првенствено
зато што желим да стекнем углед међу колегама.). Степен слагања са ајте-
мима процењује се на петостепеној Ликертовој скали од 1 („уопште се не сла-
жем“) до 5 („потпуно се слажем“). Поузданост (Кронбах алфа) у овом истра-
живању креће се у распону од α = .70 до α = .84.  

III Самопоимање утврђено је анкетним упитником Self-Description
Questionnaire (SDQ III) Marsha & O‘Neilla (1984). У овом истраживању, ко-
ришћене су скале општег самопоштовања (нпр. Начелно, имам врло добро
мишљење о себи.), академског самопоимања (нпр. Током студија, имала сам
добар успех у већини предмета.), као и самопоимања у говорној области (нпр.
Добро се изражавам речима.) и области решавања проблема (нпр. Добро ком-
бинујем идеје на начин на који остали нису покушали.). Степен слагања са ај-
темима изражава се на петостепеној Ликертовој скали процене од 1 („уоп-
ште се не односи на мене“) до 5 („потпуно се односи на мене“). Интерна  кон-
зистентност креће се у распону од .82 до .94. 

III Задовољење основних психолошких потреба утврђено је помоћу
анкетног Упитника основних психолошких потреба (Basic Psychological Needs
Scale; Deci & Ryan 2000), који се састоји од две скале: Аутономија и Повеза-
ност са другима. Степен слагања са ајтемима изражава се на петостепеној Ли-
кертовој скали процене од 1 („уопште се не слажем“) до 5 („потпуно се сла-
жем“). Задржане су скале Аутономија (нпр. Немам пуно могућности избора
како ћу да студирам и учим.) и Повезаност с другима (нпр. Добро се слажем
са осталим студентима из групе). Кронбах алфа коефицијент поузданости за
субскалу аутономија износи: α = .72, а повезаност с другима  α = .89.
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РЕ ЗУЛ ТА ТИ

У циљу испитивања смера и јачине повезаности између мотивације вас-
питача за учење и квантитативних варијабли самопоимања, задовољења
основних психолошких потреба и мотивације студената за занимање васпи-
тач, примењена је корелациона анализа. 

Из матрице корелација (Табела 1) видљиво је да од педесет пет анали-
зираних Пирсонових коефицијената корелације, четрдесет три је, са својим
ниским и умереним вредностима, статистички значајно и позитивно повеза-
но, што указује на то да се две варијабле мењају у истом правцу, тј. вредност
једне варијабле може се предвидети са одређеном вероватноћом на основу
резултата друге варијабле. 

Разматрање стохастичког степена узајамне зависности међу примење-
ним варијаблама указује на то да је мотивација за учење статистички најин-
тезивније повезана са варијаблама академско самопоимање и самоуспешност
за учење, са којима има умерено високе и непотпуне корелације позитивног
смера. Мотивација за учење је позитивна, али са мањим интензитетом међу-
собног односа са варијаблама самопоимање вербалних способности и спо-
собност решавања проблема. Варијабла вредност учења (као индикатор мо-
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Табела 1. Пирсонови коефицијенти корелације између испитиваних варијабли 

ВЕРБАЛНО 

САМОПОИМАЊЕ

1.00

Академско самопоимање .49** 1.00

Решавање проблема .57** .28** 1.00

Опште самопоштовање .39** .48** .48** 1.00

Самосталност .32** .43** .19** .36** 1.00

Корелираност са другима .05 .18** .21** .19** .54** 1.00

Самоуспешност за учење .52** .59** .40** .37** .46** .19** 1.00

Вредност учења .33** .68** .14* .19** .30** .32** .48** 1.00

Интризична мотивација 
за поучавање

.27** .39** .13* .39** .14* .10 .40** .45** 1.00

Индентификацијска 
мотивација за поучавање

.15* .31** .07 .33** .03 .10 .32** .30** .66** 1.00

Екстризична мотивација 
за поучавање

.05 -.07 -.09 .15* -.07 -.04 .11 .09 .30** .39** 1.00

*p < .05;   **p < .01



тивације за учење) позитивно је повезана са интринзичном и идентификаци-
оном мотивацијом за поучавање. Самим тим, студенти који су мотивисанији
за учење имају позитивније самопоимање, на бољи начин процењују сопстве-
ну самоуспешност у учењу и манифестују више интринзичне мотивисано-
сти за поучавање деце. Вредност учења испољава ниску позитивну повеза-
ност и са општим самопоштовањем студената, као и са осећајем њихове са-
мосталности и узајамне зависности с другима у високошколском окружењу.
Осим тога, студенти који имају веће академско и опште самопоштовање, знат-
није процењују да су задовољене њихове потребе за самосталношћу и међу-
собним односом с другима.

Добијени Пирсонови коефицијенти корелације дали су информације о
степену и смеру повезаности варијабли. Међутим, нису дали и информаци-
ју колико је критеријумска варијабла вредност учења студената условљена
вредностима батерије примењених независних варијабли, а колико другим
факторима. Зато је за решавање овог проблем употребљен регресиони модел
(Табела 2). 

Увидом у ћелије матрице уочава се статистички значајна и висока уза-
јамна зависност између предиктора академског самопоимања и самоуспе-
шности за учење, што сигнализира постојање значајних корелација на

регресионој правој. 

Добијени налази наглашавају да су академско самопоимање будућих
учитеља, њихова самоуспешност за учење и корелираност са другима значај-
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Табела 2. Резултати хијерархијске регресионе анализе са предикторима мотивације за учење 
као критеријумом

ПРЕДИКТОРИ β R sempirac
Вербално самопоимање -.09 -.06

Академско самопоимање .63** .41

Решавање проблема -.03 -.01

Опште самопоштовање -.16* -.11

Корелираност с другима .26** .21

Самосталност .14* .12 

Интризична мотивација за поучавање .09 .06

Индентификацијска мотивација за поучавање .05 .03

Екстризична мотивација за поучавање .01 .02

Самоуспешност за учење .32** .25

R = .70          R² = .52          F3.265 = 19.24** 
* p < .05; **p < .01



ни предиктори мотивације за учење. Предиктор опшпте самопоштовање, са
својим негативним предзнаком у овој анализи, има карактеристику супресор-
ске варијабле, јер испољава позитиван међусобни однос са критеријском ва-
ријаблом. На основу добијених резултата, закључује се да студенти који про-
цењују да имају квалитетне академске способности, успех у учењу и повеза-
ност с колегама с године, приписују и већи значај учењу током студирања.

Добијени корелативни резултати су у складу са налазима претходних
истраживања Марушића и сар. (2010).

Да би се утврдила егзистенција статистички значајних разлика међу
оним студентима који су знатније били мотивисани за избор васпитачке про-
фесије када су се уписивали на студије, као и да ли постоје разлике у варија-
блама које се односе на учење и поучавање с обзиром на то да ли су студије
за образовање васпитача биле најбољи избор или оне нису биле по њиховој
вољи, параметријским Студентовим т-тестом за зависне узорке испитана је
значајност добијених разлика (Табeла 3).

Остварене су вероватне разлике у мотивацији студената струковних
студија за образовање васпитача у односу на ток њихових склоности у избо-
ру похађања високе школе. Управо студенти којима је васпитачко занимање
најбољи избор, знатније распознају вредности учења у односу на студенте
којима васпитачко занимање није био најбољи избор. Студенти којима је вас-
питачко занимање по вољи, манифестовали су и већи ниво интринзичне мо-
тивације за поучавање, а видљиво је да нема статистички значајне разлике
између ове две групе у идентификацијској и екстринзичној мотивацији за по-
учавање, нити у одређивању сопствене самоуспешности за учење.
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Табела 3. Аритметичке средине, стандардне девијације, Студентов т-тест
и статистичка значајност резултата у односу на најбољи избор за васпитачке студије

НАЈБОЉИ ИЗБОР

Да                       НЕ

df t

Вредност учења
AS
SD

3.96
.57

3.73
.76

235 2.70**

Самоуспешност за учење
AS
SD

3.74
.62

3.46
.75

234 1.94

Интризична мотивација за
поучавање

AS
SD

4.72
.44

4.39
.59

236 3.96**

Индетификацијска мотивација
за поучавање

AS
SD

4.75
.47

4.48
.49

238 1.77

Екстризинчна мотивација за
поучавање

AS
SD

3.41
.90

3.56
.88

238 .80

**p < .01



ДИ СКУ СИ ЈА

Налази добијени корелационом анализом потврђују хипотетичку пози-
тивну узајамну зависност међу позитивне слике о сопственим академским
компетенцијама, општег самопоштовања и прилагођавајућих мотивационих
модела, као и нивоом задовољења основних психолошких потреба за само-
сталношћу и корелираношћу с другима. Ранији налази у области академске
мотивације адолесцената указују на позитиван међусобни однос између по-
зитивних веровања о сопственим академским способностима и мотивације
усмерене на овладавање задатком, сматра Бонг (Bong 2001) и између осећа-
ја самосталности у академском окружењу и интринзичне мотивације за уче-
ње, сматрају Фортијер, Валеранд и Гуај (Fortier, Valerrand & Guay 1995). До-
бијени налази у овом истраживању подударни су са поменутим резултатима
и указују на то да ће и касније током школовања, студенти са потпунијом сли-
ком о сопственим академским способностима и већим самопоштовањем има-
ти већу мотивацију за сопствено учење и будуће васпитачко занимање. Тако-
ђе, Малмбергова проучавања показују да добијени резултати потврђују и
вредност примене мотивационих теорија на карактеристичну област истра-
живања мотивације будућих васпитача, тј. повезаност прилагођавајућих циљ-
них усмерености студената и њихове интринзичне мотивације за поучавање.
Ови мотивациони модели могу деловати и на будући успех студената на вас-
питачким студијама, као и на њихов каснији успех у учитељској професији.

Добијени налази регресионе анализе указују како осећај успешности
код учења и задовољство студената сопственим академским компетенцијама
позитивно утичу на процес учења. Према истраживању Шунка (Schunk 1991),
боље оцене или резултате на одређеном тесту начелно имају они студенти
који верују да су способни за удовољавање захтевима студија које је спровео
Шунк (Schunk 1991). Отуда и реална претпоставка о корелацији квалитета
процеса учења и задовољства сопственим академским компетенцијама. Тако-
ђе, у студији Јакшић и Визек-Видовића (2007) утврђено је да је опажање соп-
ствене способности за учење у узајамној зависности са бољим коришћењем
стратегија учења. На основу добијених налаза, може се очекивати корелаци-
ја између квалитетнијих процеса учења и задовољства сопственим академ-
ским компетенцијама, који исходе бољи успехом на студијама. Међутим, ово
директно деловање квалитетнијег учења треба тестирати емпиријском прове-
ром комплекснијег обрасца релација мотивационих варијабли, самопоимања
и исхода учења.

Позитивна опажања сопствених компетенција студената могу се пози-
тивно испољити и на њихове друштвене релације. У ствари, добијени нала-
зи потврђују да је узајамна зависност с другима значајан предиктор интрин-
зичне мотивације за учење. Деси, Валеранд, Пелетје и Рајан (Deci, Vallerand,
Pelletier & Ryan 1991) сматрају да је мотивација већа код појединца када му
омогућује задовољење основних психолошких потреба. Сходно томе, доби-
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јени резултати скрећу пажњу на то како је осећај међусобног односа студена-
та с колегама, односно осећај добре адаптације у сопственој групи, повољан
индикатор мотивације за учење. Може се очекивати да је овакав налаз дели-
мично карактеристичан за студенте који су се определили за овакав професи-
онални избор, јер васпитачка професија подразумева изражену усмереност
на друге, па су алтруистични мотиви веома испољени код избора овог зани-
мања, сматрају Ричардсон и Вајт (Richardson & Watt 2006). Усмереност на
друге веома је важна будућим васпитачима и током студија, а ефикасна коре-
лираност са другима објашњава њихову интринзичну мотивацију за учење.

Деци и сарадници (1991) сматрају да је за мотивацију веома важно за-
довољење осећаја смосталности, пошто појединац при том осећа да он дефи-
нише сопствено понашање, доживљавајући га као исход сопствених избора.
Али, основна психолошка потреба – задовољење осећаја самосталности –
код студената друге и треће године студија, није се испољила као значајан
индикатор интринзичне мотивације за учење. Стога се узајамна зависност
интринзичне мотивације за учење и аутономије може очекивати тек у четвр-
тој години студија, што треба испитати лонгитудиналним истраживањем на
узорку студената на специјализацији. 

На основу ранијих резултата о позитивном међусобном односу разли-
читих прилагођавајућих видова мотивације, може се очекивати да ће интрин-
зична мотивација за поучавање бити позитиван индикатор вредности учења.
Заправо, ако су студенти интринзично мотивисани за професију васпитача
који су одабрали, онда се може очекивати и већа вредност учења садржаја
који се односе на васпитачку професију. Међутим, спајање интринзичне мо-
тивације за професију васпитача и осталих предикторских варијабли не ути-
че значајно на предикцију варијансе критеријума вредности учења и самоу-
спешности за учење.

Добијени резултати скрећу пажњу и на разлике у мотивацији студена-
та, с обзиром на предности васпитачких студија као најбољег избора или ва-
ријанте. Претпоставља се да су студенти којима је занимање васпитач први
избор, знатније мотивисани за учење током студирања, као и за касније поу-
чавање у поређењу са студентима којима васпитачке студије нису биле по во-
љи. У складу с тим, може се претпоставити да ће поједине разлике постоја-
ти и код идентификацијске мотивације за поучавање. У ствари,  идентифика-
цијска мотивација испољава се када се појединац поистовети с активношћу
поучавања и прихвати је као нешто што намерава радити с већом вољом, на-
воде Рајан и Деци (Ryan & Deci 2000). И поред тога што се овај вид мотива-
ције сврстава у ширу групу екстринзичне мотивације, он је један од повољ-
нијих њених облика, јер је уређивање понашања интернализовано. Ова моти-
висана понашања знатније су самостално уређенија и самоуређенија у одно-
су на понашања уређена спољашњим факторима. Зато је идентификациони
вид мотивације за поучавање квалитетнији, па се може претпоставити и од-
ређена разлика између студената с обзиром на то да ли су студије биле њихов
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најбољи избор. Може се очекивати да се значај самосталности при учењу и
у поучавању више испољава у трећој и четвртој години студија, пошто сту-
денти добију одређено искуство током студирања и васпитачке праксе. Дакле,
претпоставља се да ће студенти, којима су васпитачке студије биле најбољи
избор, на вишим годинама студија у већој мери испољавати и идентификаци-
ону мотивацију за поучавање.

Напослетку, ово истраживање студената васпитачких студија скреће
пажњу и на низ природних повезаности између мотивације, самопоимања и
основних психолошких потреба. На основу добијених налаза, може се очеки-
вати да ће студенти којима су васпитачке студије најбољи избор уложити и ви-
ше напора у квалитетније учење током студија. Сви поменути корелирани чи-
ниоци могу се позитивно испољити и на њихову успешност у каснијем раду
с предшколском децом.

Ово истраживање у области мотивације васпитача наставак је низа сту-
дија спроведених у последњих неколико година, сматра Волфолк Хој (Wool-
folk Hoy 2008). Оно је удео у објашњавању и предикцији карактеристичних
релација међу мотивационим варијаблама код будућих васпитача у нашој зе-
мљи. Треба, заправо, нагласити редукцију истраживања у којима се доводе у
везу поједине мотивационе варијабле и самопоимање са професионалном
улогом будућих васпитача. Истраживања овог дизајна омогућују увид у ком-
плексне релације различитих варијабли које могу деловати на успех студена-
та током студија, као и на њихов успех у будућој васпитачкој професији. Сту-
дија Вајта и Ричардсона (Watt & Richardson 2008б) показује да студенти који
испољавају већу мотивацију у сопственом студирању, академску способност
и знатније задовољавање потребе за самоодређењем сопственог понашања,
вероватно ће постати мотивисанији и стручнији васпитачи, па ће и више уло-
жити у сопствени професионални развој.

ЗА КЉУ ЧАК

На основу примењене методологије у овом истраживању изведени су
са статистички значајном поузданошћу следећи закључци:

• Израчунате вредности Кронбах алфа коефицијената поузданости ја-
сно показују да се примењени мерни инструменти могу сматрати ва-
лидним, те се препоручују за даљу употребу и стандардизацију и на
васпитачкој популацији у нашој средини;

• Добијене су статистички значајне умерене и позитивне корелације из-
међу димензија самопоимања, задовољења основних психолошких
потреба и мотивације за васпитачку професију.  Без обзира на то што
је  релативно велики проценат варијабилитета још остао необјашњен,
хијерархијска регресиона анализа је показала да је могуће да и други
неистраживани фактори у значајној мери утичу на испитивани крите-
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ријум, те да су добијени корелати значајни предиктори мотивације
студената при учењу; 

• Утврђене су статистички значајне разлике између студената којима су
васпитачке студије биле најбољи избор, боље мотивисани за учење и
поучавање и  студената којима избор студија није био по вољи.

Такође, овај рад је донео неколико нових сазнања драгоцених за психо-
лошке науке и психолошку праксу. Пре свега, спроведено квантитативно ис-
траживање има одређену практичну вредност, која произлази из утврђене ва-
жности феномена самопоимања, задовољења главних психолошких потреба и
мотивације за занимање васпитач, за предикцију мотивације студената за уче-
ње. Делујући на ове варијабле, може се допринети бољем успеху студената.

На крају треба напоменути да добијене резултате у овом пионирском
трансверзалном истраживању треба посматрати и у контексту неких методо-
лошких недостатака који донекле умањују снагу добијених налаза и могућ-
ност генерализације резултата. Првенствено, оно се потпуно темељи на по-
дацима добијеним самопроценама студената. Такође, методолошко ограни-
чење представља и величина и структура пригодног узорка студента Високе
школе струковних студија за образовање васпитача. Ради јединственог уви-
да у модел мотивације студената за учење и фактора који утичу на њен смер,
динамику и карактер, неопходно је у следећа екстензивнија лонгитудинална
истраживања укључити већи број студената оба пола прве, друге, треће и че-
тврте године студија.
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PREDICTORS OF PRE-SCHOOL STUDENT TEACHERS’
MOTIVATION TO LEARN

Summary: The paper presents research results obtained by studying the role
of self-concept, basic psychological needs, background education and self-
regulated learning of pre-school student teachers studying at Pre-school Teacher
Training College in Sremska Mitrovica (N=270, average age 21.6), as possible
indicators of student teachers’ intrinsic motivation to learn. The research
instruments involved: MSLQ Questionnaire (Pintrich, Smith, Garcia &
McKeachie, 1991), Self-regulation Questionnaire (Ryan & Connell, 1989), SDQ
III Questionnaire (Marsha & O’Neilla, 1984) and Basic Psychological Needs
Questionnaire (Deci & Ryan, 2000). The data were analysed and processed in SPSS
statistics programme (Pirson’s correlation coefficient, regression analysis and
parametrical Student t-test for dependant samples). The obtained results indicate
that there is statistically significant correlation between academic and oral self-
concept and student teachers’ instrinsic motivation to learn. Apart from significant
theoretical implications, the research esults could  be  very useful in planning
predictors of pre-school student teachers’ motivation to learn.

Кey words: motivation to learn, motivation to teach, basic psychological
needs, academic self-concept
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