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АПСТРАК Т

Разумевање саморегулисаног учења, једне од кључних компетенција у савременом об-
разовању, у овом раду засновано је на Пинтричевом моделу саморегулисаног учења. По-
стављен је циљ да се испита повезаност различитих мотивационих оријентација и страте-
гија учења студената универзитета у Србији, као и односи ових варијабли са академским 
постигнућем, полом, облашћу студирања и годином студија. На питања из Упитника о 
мотивацији и стратегијама учења (Motivated Strategies for Learning Questionnaire – MSLQ) 
добијени су одговори од 520 студената уметности, природних и друштвених наука Уни-
верзитета у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу. У обради података коришћени су 
факторска анализа, корелације и непараметријски тестови. Издвојено је шест фактора: 
Самопоуздање и усмереност на разумевање; Стратегије елаборације и метакогнитивне 
саморегулације; Критичко мишљење и усмереност на продубљивање знања; Усмереност 
на спољашње критеријуме праћена самодисциплином; Анксиозност и Изражена мотива-
ција за учење и посвећеност испуњавању планираних циљева. Примена стратегија ме-
такогнитивне саморегулације може бити повезана и са интринзичном и са екстринзич-
ном мотивацијом. Више академско постигнуће остварују студенти који су усмерени на 
спољашње критеријуме. Постоје разлике према полу у примени стратегија елаборације и 
метакогнитивне саморегулације, у вези са мотивацијом за учење и у вези са нивоом из-
ражене анксиозности. Студенти уметности у већој мери примењују стратегију критичког 
мишљења у односу на студенте природних и друштвених наука. Дате су импликације за 
праксу које се односе на осмишљавање обуке универзитетских наставника и студената за 
саморегулисано учење, као и предлози за будућа истраживања. 
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УВОД 

У контексту развоја кључних компетенција у савременом образовању велики 
значај се придаје оспособљавању ученика за саморегулисано учење, које води 
ка спремности појединца да учи и образује се током целог живота и тако испу-
ни један од захтева које му модерно друштво поставља (European Commission, 
2002). Оспособљавање за управљање сопственим процесом учења доприноси 
остваривању личног развоја и успеха појединца. Ученици који су оспособљени 
за саморегулисано учење активно и аутономно управљају учењем и усаврша-
вају своја знања (Puustinen & Pulkkinen, 2001).

Концепт саморегулисаног учења заснован је на савременим теоријама о 
развоју и учењу, као што су социокогнитивна теорија (Bandura, 1999), теорија 
самодетерминације (Deci & Ryan, 1985, 2000, 2004; Deci, Vallerand, Pelletier & 
Ryan, 1991; Ryan & Deci, 2000, 2004, 2017; Vasteenkinste, Lens & Deci, 2006) и 
конструктивистичка схватања о учењу (Bruner, 1960; Driscoll, 1999; Gergen & 
Gergen, 2006; Pijaže, 1983; Poup, 1994; Stojnov, 1997, 2005; Vigotski, 1977). То-
ком последњих деценија развијено је неколико модела саморегулисаног учења 
(Boekaerts, 1996, 1997; Borkowski, 1996; Butler & Winne, 1995; Pintrich, 2000, 
2004; Winne & Hadwin, 2013; Zimmerman & Bandura, 1994). У овом раду пред-
стављени су резултати истраживања које је засновано на Пинтричовом моделу 
саморегулисаног учења (Garcia & Pintrich, 1994; Pintrich, 2000, 2004; Pintrich & 
Schunk, 2002; Wolters, 2003, 2011), у чијој основи је социокогнитивна теорија 
(Bandura, 1999).

Пинтрич дефинише саморегулисано учење као активан, конструктиван 
процес кроз који ученици постављају циљеве учења, а затим настоје да прате, 
регулишу и контролишу своју когницију, мотивацију и понашање, вођени соп-
ственим циљевима и контекстуалним одликама свог окружења (Pintrich, 1999, 
2000; Dent & Koenka, 2016). Следеће мотивационе компоненте операционали-
зоване су у оквиру овог модела: оријентације на циљеве, придавање значаја 
задатку, уверења о учењу, самоефикасност и испитна анксиозност (Pintrich, 
Smith, Garcia & McKeachie, 1991, 1993). Овим моделом обухваћене су и стра-
тегије учења које су операционализоване на следећи начин: когнитивне и ме-
такогнитивне стратегије и стратегије управљања ресурсима. На основу овог 
модела испитују се односи између мотивационих оријентација студената, стра-
тегија саморегулисаног учења и академског постигнућа (Wolters, Yu & Pintrich, 
1996).

Модел који је развио Пинтрич пружа велике могућности за проучавање 
саморегулисаног учења у високом образовању зато што у оквиру овог моде-
ла интеграција мотивационих конструката има важну улогу у процесу само-
регулисаног учења. На вишим нивоима образовања академски задаци постају 
све комплекснији, а у складу са тим повећава се и потреба за ефикаснијим 
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управљањем сопственим процесом учења да би се постигао успех. Истражи-
вања показују да се са узрастом појачавају везе примене когнитивних и ме-
такогнитивних стратегија са академским постигнућем, као и везе академске 
самоефикасности са мотивацијом постигнућа (Dent & Koenka, 2016). Најјачи 
мотивациони чиниоци код студената и предиктори успеха на студијама су ус-
мереност на циљеве, истрајност, улагање напора и самоефикасност (Panadero, 
2017). С обзиром на то, у високом образовању су у већој мери применљиви 
модели саморегулисаног учења који обухватају мотивационе и емоционалне 
аспекте.

Имајући у виду да резултати емпиријских истраживања (Lončarić, 2014; 
Mirkov, 2007; Mujagić & Buško, 2013; Pajares, 2002; Panadero, 2017; Patrick, Ryan 
& Pintrich, 1999; Pintrich, 1999, 2000; Wolters, Yu & Pintrich, 1996; Wolters, 2003; 
Zobenica & Oparnica, 2018) указују на значај мотивационих чинилаца и стра-
тегија учења за развој компетенција ученика за управљање процесом учења на 
вишим нивоима образовања, овим истраживањем обухваћени су мотивација за 
учење студената и стратегије учења које они примењују, у складу са напред при-
казаном операционализацијом коју је дао Пинтрич. С тим у вези, постављен је 
циљ да се испита повезаност различитих мотивационих оријентација и стра-
тегија учења студената универзитета у Србији, као и односи ових варијабли 
са академским постигнућем, полом, облашћу студирања и годином студија. С 
обзиром на то да се начини учења формирају на основу личних преференција 
студената, али и под утицајем средине у којој се учење одвија, добијени нала-
зи могу индиректно указати на правце усавршавања универзитетске наставе 
у Србији како би се у већој мери подстицао развој компетенција студената за 
управљање процесом учења. 

МЕТОД

Узорак

У истраживању је учествовало укупно 520 студената са четири државна уни-
верзитета у Србији (Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац). Узорак претежно 
чине испитанице (85%), док је 15% испитаника мушког пола. Када је у питању 
дистрибуција студената према области студирања, 43,1% студената студира 
друштвене науке, 45% студира природне науке, док 11,9% похађа уметничке 
факултете. Досадашњи успех на факултету, мерен просечном оценом на испи-
тима, варира од 6 до 10 (М = 8,46, SD = 0,80). Просечну оцену осам или нижу 
од осам је имало 37,7% испитаника, док је 61,7% испитаника пријавило да има 
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просечну оцену вишу од осам. Према години студија коју тренутно студирају, 
испитанике смо сврстали у три категорије: 1) прва и друга година студија 
(26,9%); 2) трећа и четврта година студија (56,9%) и 3) пета, шеста година сту-
диja1 и мастер и докторске студије (16,2%). 

Инструмент истраживања

За прикупљање података о мотивационим оријентацијама студената и страте-
гијама које користе током учења, коришћен је Упитник о мотивацији и стра-
тегијама учења (Motivated Strategies for Learning Questionnaire – MSLQ), који 
смо језички адаптирали и превели на српски језик (Duncan, Pintrich, Smith & 
McKeachie, 2015). Упитник садржи 81 ставку и састоји се из два дела. Први део 
се односи на мотивацију и састоји се од шест супскала (Интринзичка моти-
вација, Екстринзичка мотивација, Вредновање задатка, Контрола уверења о 
учењу, Самоефикасност у учењу, Испитна анксиозност). Ставке у другом делу 
упитника односе се на стратегије учења и груписане су у девет супскала (По-
нављање/Преслишавање, Елаборација, Организација, Критичко мишљење, 
Метакогнитивна саморегулација, Организација времена и окружења за учење, 
Регулација уложеног труда, Вршњачко учење и Тражење помоћи). Од студена-
та се очекивало да на седмостепеној скали Ликертовог типа означе у којој мери 
се свака ставка односи на њих (1 – Нимало се не односи на мене; 7 – У потпуно-
сти се односи на мене). Уводни део упитника прилагођен је и употпуњен додат-
ним питањима о општим, образовним и демографским подацима испитаника. 
На нашем узорку, поузданост скале мерена Кронбаховим алфа коефицијентом 
је веома висока и износи α = 0,928. 

Варијабле

Испитиване су мотивација студената и стратегије које користе током учења. 
Следи кратак приказ компонената мотивације и стратегија учења према Пин-
тричевом моделу (Duncan et al., 2015). 

Мотивациони аспект обухвата вредносну компоненту и компоненту 
очекивања. Регулисање мотивационих уверења у оквиру вредносне компо-
ненте обухвата: 1) интринзичну (унутрашњу) мотивацију; 2) екстринзичну 
(спољашњу) мотивацију и 3) вредновање (опажање важности и корисности) 
онога што се учи. Компонента очекивања обухвата: 1) уверења о контроли 

1 Студенти пете и шесте године студија су студенти основних студија медицине, стома-
тологије или фармације.



147МОТИВАЦИЈА И СТРАТЕГИЈЕ УЧЕЊА СТУДЕНАТА НА УНИВЕРЗИТЕТИМА У СРБИЈИ | 

учења (на пример, да улагање труда води ка успеху); 2) самоефикасност и 3) 
испитну анксиозност. 

Стратегије учења, поред когнитивне и метакогнитивне компоненте, обух-
ватају и компоненту управљања ресурсима. У оквиру когнитивне и метакогни-
тивне компоненте су следеће стратегије учења: 1) понављање/преслишавање; 
2) елаборација (парафразирање и сумирање градива); 3) организација (подвла-
чење текста, вођење бележака повезивање садржаја), 4) критичко мишљење и 5) 
метакогнитивна саморегулација (планирање, праћење и управљање процесом 
учења). Компонента управљања ресурсима за учење обухвата: 1) управљање 
временом и окружењем за учење; 2) регулисање напора (посвећеност оствари-
вању циљева без обзира на ометајуће чиниоце); 3) вршњачко учење и 4) тра-
жење помоћи од других у процесу учења. 

Поред описаних варијабли, испитивали смо и академско постигнуће (тре-
нутна просечна оцена на студијама), пол, област студирања и годину студија.

Начин прикупљања података

Подаци су прикупљени путем електронског упитника који је дистрибуиран 
преко Google forms софтвера, током јуна и јула 2020. године. Иако је COVID19 
пандемија почела три месеца пре реализовања истраживања, у упутству за по-
пуњавање упитника од студената је тражено да, приликом давања одговора 
на постављена питања, имају у виду своје уобичајене навике у процесу учења. 
Дакле, од испитаника није тражено да приликом попуњавања упитника узму 
у обзир тренутне измењене околности у којима се настава одвијала током 
COVID19 пандемије. Упутство је садржало и информације о анономности ис-
траживања и анализи података, као и о извештавању резултата истраживања 
на групном нивоу. Сви учесници истраживања су пре почетка попуњавања 
упитника дали свој пристанак за учешће у истраживању. Просечно време за 
попуњавање упитника било је 20 минута.

Обрада података

Анализа података извршена је у статистичком софтверу SPSS 27. У обради 
података коришћена је паралелна анализа, анализа главних компонената без 
ротације и principal axis факторске анализе с promax ротацијом, као и непара-
метријска алтернатива анализи варијансе – Краскал-Волисов (Kruskal-Wallis) 
тест за независне узорке и серија Ман-Витнијевих (Mann-Whitney) U-тестова 
који су непараметријска алтернатива t-тесту за независне узорке. У случајеви-
ма статистички значајног резултата, да би се групе могле упоредити коришће-
ни су Ман-Витнијеви (Mann-Whitney) U-тестови, уз примену Бонферони 
(Bonferroni) корекције. 
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РЕЗУЛТАТИ

Да би се утврдили начини груписања мотивационих варијабли и стратегија 
учења, коришћене су паралелна анализа и анализа главних компонената без 
ротације. Паралелна анализа је показивала осам фактора, а Скри (Scree) дија-
грам шест или осам фактора, при чему се шестофакторско решење показало 
као економичније, па смо се за њега и определили. Након Principal axis фактор-
ске анализе с promax ротацијом и шест одређених фактора на свим ставкама 
упитника, показало се да 13 ставки (26, 35, 39, 43, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 64, 65 и 
74) није засићено значајно (више од 0,32) ниједним од шест фактора. Стога, ове 
ставке нису представљале предмет даље анализе. Анализа је поновљена са пре-
осталих 68 ставки. Уочено је да ставке 9, 40 и 49 имају ниске комуналитете, али 
су прво искључене ставке 34 и 70 јер нису биле засићене ниједним фактором. 
Када је поновљена анализа са преосталих 66 ставки, поново су ставке 9, 40 и 49 
имале ниске комуналитете, те су и оне изостављене. Коначно шестофакторско 
решење које је садржало 63 ставке имало је КМО вредност од 0,89 и објашња-
вало 38,83% укупне варијансе пре ротације (Табела 1). Ставке 33, 37, 57, 77 и 
80 су обрнуто кодиране и оне ће у даљем тексту и табеларним приказима бити 
означене словом Р (рекодирана ставка). 

Табела 1: Проценат објашњене варијансе добијеним факторима

Фактори Укупно % варијансе Кумулативни %

1 11,90 18,89 18,89

2 4,38 6,95 25,84

3 2,56 4,06 29,90

4 2,16 3,43 33,33

5 1,80 2,87 36,20

6 1,66 2,63 38,83

У Прилогу 1 (Табела П1) дат је приказ расподеле ставки по факторима са ода-
браним шестофакторским решењем. 

Описаћемо у тексту добијене факторе на основу груписаних ставки из 
упитника. Као што је приказано у Табели П1 први фактор обухвата 18 ставки 
које се односе на самопоуздање, вредновање задатка, интринзичну мотивацију 
и стратегије разумевања. У складу са тим именовали смо га Самопоуздање и 
усмереност на разумевање. 

Фактором 2 обухваћено је 18 ставки које се односе искључиво на страте-
гије учења, при чему су најдоминантније стратегије елаборације и метакогни-
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тивне саморегулације. Стога је овај фактор назван Стратегије елаборације и 
метакогнитивне саморегулације. 

Фактор 3 обухвата девет ставки које се доминантно односе на критичко 
мишљење, али и на интринзичну мотивацију која се препознаје у наглашеној 
жељи за продубљивањем знања. Имајући ово у виду, трећи фактор смо назвали 
Критичко мишљење и усмереност на продубљивање знања. 

У оквиру Фактора 4 груписано је осам ставки. Када су у питању мотива-
ционе оријентације, приметно је да се ставке у оквиру овог фактора односе на 
спољашње подстицаје током учења, као што су оцена, такмичење и поређење 
са другима, што је праћено наглашеном самодисциплином у процесу учења. 
Стога смо овај фактор назвали Усмереност на спољашње критеријуме праћена 
самодисциплином.

Фактор 5 обухвата пет ставки које се искључиво односе на стрепњу и на-
петост које могу бити присутне како током испитне ситуације, тако и пре самог 
испита. Из тог разлога овај фактор је назван Анксиозност. 

Фактором 6 обухваћено је пет ставки које се односе на мотивацију за учење 
и заинтересованост за градиво, као и на елиминисање ометајућих фактора у 
процесу учења. Из тог разлога, овај фактор смо назвали Изражена мотивација 
за учење и посвећеност испуњавању планираних циљева. 

У Табели 2 приказане су вредности корелација између добијених фактора. 

Табела 2: Корелације између добијених фактора

Фактор 1 2 3 4 5 6

1 –

2 0,387 –

3 0,403 0,552 –

4 0,438 0,421 0,337 –

5 -0,332 0,039 -0,021 -0,151 –

6 0,315 0,335 0,240 0,139 0,012 –

Подаци у Табели 2 указују на то да се интензитет добијених корелација креће 
од веома слабих до умерених (Hinkle, Wiersma & Jurs, 2003). Најјача корелација 
добијена је када су у питању Фактор 2 (Стратегије елаборације и метакогни-
тивне саморегулације) и Фактор 3 (Критичко мишљење и усмереност на про-
дубљивање знања), а с обзиром на њену вредност, може се рећи да је у питању 
умерена корелација. Приметно је да је Фактор 1 (Самопоуздање и усмереност 
на разумевање) нешто слабије повезан са свим осталим факторима, при чему 
негативно корелира само са Фактором 5 (Анксиозност). Фактор 2 (Стратегије 
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елаборације и метакотнитивне саморегулације) корелира са Фактором 4 (Ус-
мереност на спољашње критеријуме праћена самодисциплином) и нешто сла-
бије са Фактором 6 (Изражена мотивација за учење и посвећеност испуњавању 
планираних циљева). Слабија корелација добијена је и између Фактора 3 (Кри-
тичко мишљење и усмереност на продубљивање знања) и Фактора 4 (Усмере-
ност на спољашње критеријуме праћена самодисциплином). Остале вредности 
корелација су знатно ниже, а у појединим случајевима су толико ниске да се 
може рећи да повезаности између фактора готово и да нема. 

Намера нам је била да утврдимо какви су односи добијених фактора са 
следећим варијаблама: академско постигнуће, пол, област студирања и година 
студија.

Као што је приказано у Табели 3, академско постигнуће умерено позитив-
но корелира са Фактором 4 (Усмереност на спољашње критеријуме праћена 
самодисциплином), а слабо је (иако статистички значајно) повезано са осталим 
факторима, при чему је корелација са Фактором 5 (Анксиозност) негативна.

Табела 3: Корелације између факторских скорова 
и академског постигнућа

Фактор
Академско постигнуће 

(просечна оцена на студијама)

Самопоуздање и усмереност на разумевање 0,27**

Стратегије елаборације и метакогнитивне саморегулације 0,16**

Критичко мишљење и усмереност на продубљивање знања 0,24**

Усмереност на спољашње критеријуме праћена самодис-
циплином

0,44**

Анксиозност -0,19**

Изражена мотивација за учење и посвећеност испуњавању 
планираних циљева

0,21**

 Напомена. ** корелација значајна на нивоу p < 0,01

Када је у питању пол, уочене су статистички значајне разлике на три од шест 
факторских скорова. Подаци указују на то да су на Фактору 2 (Стратегије 
елаборације и метакогнитивне саморегулације) испитанице имале виши 
просечни ранг (271,37) од испитаника (181,97), што је и показано као стати-
стички значајно (U = 11009; p < 0,001). Другим речима, студенткиње постижу 
више скорове на овом фактору. У случају Фактора 5 (Анксиозност) (U= 10512; 
p < 0,001) испитанице (272,50) такође имају више просечне рангове од испита-
ника (175,52). Коначно, у случају Фактора 6 (Изражена мотивација за учење и 
посвећеност испуњавању планираних циљева) такође је забележена статистич-
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ки значајна разлика (U = 13163; p < 0,01). И у овом случају испитанице имају 
више просечне рангове (266,45) од испитаника (209,95).

Имајући у виду област студирања испитаника, статистички значајне раз-
лике међу групама добијене су на Фактору 3 (Критичко мишљење и усмереност 
на продубљивање знања) (χ2(2) = 9,33, p < 0,01) и Фактору 6 (Изражена моти-
вација за учење и посвећеност испуњавању планираних циљева) (χ2(2) = 15,14, 
p < 0,001). За Фактор 3 (Критичко мишљење и усмереност на продубљивање 
знања), накнадни Ман-Витнијев (Mann-Whitney) U-тест је показао да студенти 
уметности имају статистички значајно виши просечни ранг (310,21) од студе-
ната природних наука (244,83; U = -65,39; p < 0,01), као и од студената друштве-
них наука (257,42; U = -52,79; p < 0,05). Када је у питању Фактор 6 (Изражена 
мотивација за учење и посвећеност испуњавању планираних циљева), једина 
статистички значајна разлика је добијена између студената природних наука и 
студената друштвених наука (U = 52,78; p < 0,001). Студенти друштвених наука 
имају виши просечни ранг (282,73) од студената природних наука (229,95).

У зависности од тога на којој години студији су испитаници, добијене су 
разлике на два фактора: Фактор 2 (Стратегије елаборације и метакогнитивне 
саморегулације) (χ2(2) = 6,78, p < 0.05) и Фактор 5 (Анксиозност) (χ2(2) = 20,27, 
p < 0,001). Испитаници који су на трећој или четвртој години студија имају 
више просечне рангове (271,54) на Фактору 2 (Стратегије елаборације и мета-
когнитивне саморегулације) од студената на петој и шестој години, на мастер/
докторским студијама (226,13), што је потврђено Ман-Витнијевим (Mann-
Whitney) U-тестом (U = 45,41; p < 0,05). Студенти на првој или другој години 
студија имају више просечне рангове на Фактору 5 (Анксиозност) (300,66) од 
студената на трећој или четвртој години студија (250,80), што је такође пот-
врђено Ман-Витнијевим (Mann-Whitney) U-тестом (U = 49,85; p < 0,01). Та раз-
лика је још израженија када се студенти прве и друге године студија упореде са 
онима који су на петој, шестој години или мастер/докторским студијама, чији 
је просечни ранг 211,83 (U = 88,82; p < 0,001). Дакле, испитна анксиозност је 
најизраженија код студената прве и друге године студија. 

ДИСКУСИЈА

Начин на који су се ставке из примењеног инструмента груписале у описаних 
шест фактора указује на то да интринзично мотивисани студенти изражавају 
виши ниво самоефикасности, што је у складу са налазима раније обављених 
истраживања у којима је потврђена веза између ових компонената мотивације 
(Lončarić, 2014; Mujagić & Buško, 2013; Zobenica & Oparnica, 2018). Ови студенти 
високо вреднују садржаје које уче и уверени су да могу да савладају градиво ако 
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уложе довољно труда. Имајући у виду да се мотивација јавља под утицајем оче-
кивања о исходима деловања и перцепције самоефикасности (Bandura, 1997), 
доживљај студената да су способни да успешно заврше одређени задатак, као 
и свест о томе да је успех резултат труда који ће уложити у процесу учења (Ng, 
2008) представљају снажне мотивационе покретаче. 

Налази указују и на то да интринзично мотивисани студенти у већој мери 
примењују стратегију критичког мишљења. Ови студенти бирају задатке који 
представљају изазов, спремни су за учење нових садржаја без обзира на то да 
ли ће бити оцењивани. Усмерени су на продубљивање знања, преиспитивање 
понуђених тврдњи, развијање сопствених идеја, повезивање садржаја из раз-
личитих предмета и примену наученог у другим областима и ситуацијама, што 
доприноси личном развоју и квалитету стечених знања. Овај налаз у складу 
је са резултатима раније обављених истраживања у којима је потврђен значај 
унутрашње мотивације за квалитет процеса учења (Mirkov, 2014; Wolters & 
Rosenthal, 2000) и потврђује тезу конструктивиста да вредновање онога што се 
учи и проналажење личног смисла представља снажан мотивациони покретач 
и доприноси квалитету процеса учења (Tomlinson, 2000).

Међутим, резултати указују на то да је и усмереност на спољашње крите-
ријуме праћена самодисциплином повезана са самопоуздањем и усмереношћу 
на разумевање градива, као и са применом стратегија елаборације и метаког-
нитивне саморегулације. То значи да студенти могу у исто време тежити да 
остваре различите циљеве. Прецизније, могу бити усмерени на стицање ква-
литетнијег знања, а истовремено настојати да остваре високе резултате на про-
верама знања и да потврде своје способности пред другима. Добијени налази 
су у складу са резултатима истраживања којим је потврђено да појединачне 
димензије мотивације имају различиту важност у предикцији појединих стра-
тегија саморегулисаног учења (Mujagić & Buško, 2013). Саморегулисано учење 
је у основи конструктиван процес и већина истраживача се слаже да је усме-
реност ка циљу његов суштински аспект (Boekaerts, 1996; Zimmerman, 1990). 
Традиционално су у истраживањима испитивани типови циљева – као што су 
оријентација на учење насупрот оријентацији на постигнуће – који одражавају 
квалитативно различите мотивационе обрасце. Међутим, све више се увиђа 
да постоји могућност постојања комбинованих циљева (Bouffard, Boisvert, 
Vezeau & Larouche, 1995; Mirkov, 2007; Pintrich, 2000), што потврђују и нала-
зи нашег истраживања. Утврђено је да различити типови циљева омогућавају 
управљање сопственим процесом учења и флексибилност у различитим ситу-
ацијама (Suarez Riveiro, Gonzales Cabanah & Valle Arias, 2001), као и да се про-
мене адаптабилности оријентација на циљеве могу приписати личним карак-
теристикама и срединским чиниоцима (Pintrich, 2000). За разлику од млађих 
ученика, код којих саморегулацију подстиче висок ниво заинтересованости и 
усмереност на учење, код старијих ученика и студената саморегулацију под-
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стичу и спољашњи покретачи, па висока усмереност на постигнуће ублажава 
негативне ефекте ниске усмерености на учење. Дакле, усмереност на спољашње 
циљеве не мора нужно значити да ће се постићи мањи ефекти када је у питању 
успех и квалитет процеса учења, што је већ потврђено у истраживањима реали-
зованим у нашој средини (Mirkov, 2007). 

У складу са тим је и налаз који смо добили, а који указује на то да је академ-
ско постигнуће умерено повезано са усмереношћу на спољашње критеријуме 
и самодисциплином, док су корелације са осталим факторима знатно слабије. 
Дакле, бољи успех током студија постижу они студенти који имају наглаше-
ну спољашњу мотивацију и изражену способност самодисциплине. Иако на-
лази великог броја истраживања упућују на то да унутрашња мотивација има 
пресудан утицај на постигнуће (Ng, Liu & Wang, 2016; Peng, 2012; Pintrich & 
DeGroot, 1990; Torenbeek, Jansen & Suhre, 2013), у неким истраживањима пот-
врђена је јача веза постигнућа и спољашње мотивације (Pintrich & Garcia, 1991; 
Pintrich et al., 1993), што је у складу са налазима које смо добили. Премда се 
унутрашња и спољашња мотивација могу посматрати као засебне димензије 
једног феномена, међу ауторима у овој области постоји слагање да оне нису два 
супротстављена пола једног континуума, који се нужно међусобно искључују 
(Lemos & Verissima, 2014). Као што смо већ поменули, теоријска разматрања 
мотивације и истраживачки налази у овој области потврђују да покретачи ка 
остваривању циљева и постизању успеха варирају у зависности од личних ка-
рактеристика (укључујући и узраст) и контекстуалних услова у којима се про-
цес учења одвија (Lee, Mcinerney, Liem & Ortiga, 2018; Pintrich, 2000). Имајући 
у виду узраст испитаника који су учествовали у нашем истраживању и прет-
поставку да испуњавањем предиспитних и испитних обавеза на време, дости-
зањем траженог броја бодова (ЕСПБ) и завршетком факултета студенти желе 
да остваре одређене дугорочне циљеве (на пример: запослење, бољи социјални 
и материјални статус, финансијску сигурност), очекивано је да им поменути 
спољашњи покретачи могу представљати јачи мотивациони подстицај за по-
стизање успеха од унутрашњих покретача. Налази које смо добили указују и на 
то да бољи успех постижу они студенти који имају наглашену самодисциплину 
и способност да одрже пажњу и усмереност на постизање планираних циље-
ва упркос ометајућим чиниоцима на које наилазе у процесу учења, што је у 
складу са резултатима раније обављених истраживања (Garcia & Pintrich, 1996; 
Radulović, Stančić & Bulatović, 2019; Stančić & Bulatović, 2017).

Резултати нашег истраживања потврђују да студенткиње имају израже-
нију мотивацију за учење, више су заинтересоване за градиво и у већој мери 
су посвећене испуњавању планираних циљева, у поређењу са студентима. Та-
кође, чешће користе стратегије елаборације и метакогнитивне саморегулације 
како би постигле успех и регулисале ометајуће факторе у процесу учења. Ови 
налази су у складу са резултатима раније обављених истраживања, у којима 
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је потврђено да студенткиње у већој мери примењују саморегулисано учење, 
те да у процесу учења чешће користе различите стратегије саморегулисаног 
учења, као што су преслишавање, организација, елаборација, управљање вре-
меном и регулација напора (Banarjee & Kumur, 2014; Jakšić & Vizek-Vidović, 
2008; Nevgi, 2002; Niemi, Nevgi & Virtanen, 2003; Patrick, Ryan & Pintrich, 1999; 
Pajares, 2002; Wolters, 1999). Резултати које смо добили показују и то да сту-
денткиње у већој мери испољавају испитну анксиозност, у поређењу са студен-
тима, што је у складу са налазима раније реализованих истраживања (Elliot & 
McGregor, 1999; Schunk & Pajares, 2005). С обзиром на то да студенткиње имају 
израженију мотивацију за учење од студената, што их подстиче да у процесу 
учења чешће примењују различите стратегије учења којима ће обезбедити ис-
пуњавање својих циљева, наглашеније испољавање анксиозности у поређењу 
са студентима може се објаснити управо њиховом снажнијом жељом да оства-
ре постављене циљеве и постигну успех на студијама. 

Када је у питању област студирања, налази нашег истраживања указују на 
то да су критичко мишљење и усмереност на продубљивање знања у већој мери 
заступљени код студената уметничких факултета, него што је то случај са сту-
дентима факултета друштвених и природних наука. Већа склоност студената 
уметничких факултета да примењују стратегије критичког мишљења може се 
објаснити природом садржаја учења и карактеристикама студијских програма 
на уметничким факултетима. Од студената уметничких факултета се очекује 
да развију лични однос према уметности и садржајима које уче, односно да из-
граде свој јединствени уметнички израз. Развијањем својственог односа према 
уметности и личног уметничког израза подстиче се и критичко мишљење код 
студената уметничких факултета. Овакав резултат потврђују и друга истражи-
вања (Røyseng, Mangset & Borgen, 2007; Vujačić, Vesić & Joksimović, 2019) у који-
ма је истакнуто да се на уметничким факултетима подстиче развој уметничког 
идентитета студената, креативног и критичког приступа решавању проблема. 
Такође, резултати нашег истраживања су показали да су студенти друштвених 
наука у већој мери мотивисани за учење и више посвећени испуњавању плани-
раних циљева од студената природних наука, што се може објаснити тиме да 
слабије структурирани задаци и мање прецизни критеријуми вредновања, који 
су карактеристични за друштвене науке, од студената ових факултета захтевају 
већи степен саморегулације како би постигли академски успех. С друге стра-
не, специфичности задатака у природним наукама, попут високе структури-
раности, јасних линеарних процедура, једнозначних одговора и прецизнијих 
критеријума вредновања, од студената захтевају мањи степен саморегулације у 
процесу учења (Dent & Koenka, 2016). 

Испитна анксиозност је израженија код студената на првој и другој годи-
ни студија него код оних који су на трећој или четвртој години. Та разлика је 
још израженија када се студенти прве и друге године студија упореде са онима 
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који су на петој, шестој години или на мастер/докторским студијама. Израже-
нија анксиозност на почетку студирања може бити последица суочавања сту-
дената са другачијим очекивањима у вези са начинима учења у новој средини. 
Раније обављена истраживања дају различите резултате. Док је у појединим 
истраживањима потврђено да испитна анксиозност опада на вишим годинама 
студија (Latas, Pantić & Obradović, 2010), друга истраживања упућују на то да 
испитна анксиозност студената расте како се ближе крају студирања (Toševski, 
Milovančevič & Gajić, 2010; Putwain, Woods & Symes, 2010). Може се рећи да 
ниво испитне анксиозности варира у зависности од године студија, али може 
зависити и од самог факултета, јер се претпоставља да на различитим факул-
тетима поједине године студија нису подједнако тешке и захтевне за студенте. 

ЗАКЉУЧАК

Испитивање улоге и значаја саморегулисаног учења и мотивације за учење 
представља велики изазов за истраживаче јер су у питању процеси који зависе 
како од личних преференција студената, тако и од контекста у којем се одвијају. 
Циљ нам је био да испитамо повезаност различитих мотивационих оријента-
ција и стратегија учења студената неколико универзитета у Србији, као и од-
носе ових варијабли са академским постигнућем, полом, облашћу студирања и 
годином студија. Можемо да закључимо да су резултати које смо добили о об-
расцима учења студената у Србији у складу са налазима других истраживања. 
Наиме, налази које смо добили указују на то да су виши ниво самоефикасно-
сти и примена стратегија саморегулисаног учења повезани и са интринзичном 
и екстринзичном мотивацијом, да студенткиње имају израженију мотивацију 
и посвећеност испуњавању планираних циљева, те да чешће примењују стра-
тегије елаборације и метакогнитивне саморегулације. Истраживањем је пот-
врђено да највише постигнуће остварују они студенти који имају наглашену 
спољашњу мотивацију и изражену способност самодисциплине. Критичко 
мишљење и усмереност на продубљивање знања у већој мери су заступљени код 
студената уметничких факултета, него што је то случај са студентима факултета 
друштвених и природних наука, док су студенти друштвених наука мотиви-
санији за учење и посвећенији испуњавању планираних циљева од студената 
природних наука. Налази које смо добили потврђују претпоставку да различи-
ти нивои анксиозности под утицајем личних и контекстуалних карактеристика 
могу деловати подстицајно на процес учења и његове ефекте или представљати 
ометајући чинилац (Mutegi, Gitonga & Rugano, 2021), што може бити корисно 
за будућа проучавања и разумевања узајамног односа мотивације и анксиоз-
ности. Имајући у виду да је саморегулисано учење под утицајем различитих 
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контекстуалних услова (Boekarts & Corno, 2005), као и чињеницу да су подаци 
од студената прикупљени у време када је почела пандемија COVID-19, може 
се претпоставити да су на одговоре испитаника који су учествовали у нашем 
истраживању донекле утицале дате друштвене околности у којима је ово испи-
тивање реализовано.

С обзиром на то да је саморегулисано учење динамичан, развојни процес, 
битно је на нивоу образовних политика и професионалног развоја наставника 
усмерити пажњу на утврђивање потенцијала наставне праксе за подстицање 
развоја вештина неопходних за саморегулисано учење. С тим у вези, било би 
пожељно да се универзитетски наставници, кроз различите обуке у оквиру 
стручног усавршавања, оспособе да код студената подстичу и одржавају моти-
вацију и примену стратегија учења. Такође, корисно би било осмислити разли-
чите радионице за студенте усмерене ка подстицању саморегулисаног учења. 

Будући да се наше истраживање, као и већина других истраживања у овој 
области, заснива на самоизвештавању испитаника и да даје увид искључиво у 
самоперцепије процеса учења студената (Winne & Jamieson-Noel, 2002), у на-
редним истраживањима овог феномена било би неопходно применити и друге 
истраживачке методе. Корисно би било да се путем систематског посматрања 
и применом других квалитативних метода истраживања добије увид у начине 
рада наставника, мотивационе оријентације и стратегије учења студената, како 
би се боље разумео и сам контекст у којем се одвија процес учења, а за који 
поједини истраживачи тврде да се не сме занемарити (Hadwin, Winne, Stockley, 
Nesbit & Woszczyna, 2001). Ограничење овог истраживања је и у томе што је 
учествовало знатно више студенткиња, у поређењу са студентима. Стога би у 
наредним истраживањима, на уједначеном узорку, било корисно додатно ис-
питати повезаност пола са различитим варијаблима мотивације и стратегијама 
учења. Имајући у виду специфичности онлајн наставе на факултетима током 
пандемије COVID-19, као и чињеницу да у таквим отежаним условима у који-
ма се настава одвијала још више долази до изражаја значај оспособљености 
студената да управљају сопственим процесом учења, препоручује се да у бу-
дућим истраживањима буде размотрен и утицај ових специфичних околности 
на процес наставе и учења. 
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ПРИЛОГ 1. 
Табела П1: Корелације ставки са факторима

Ставке 1 2 3 4 5 6

18. Ако се довољно потрудим, разумећу настав-
не садржаје које учимо.

0,80

 2. Ако се адекватно будем посветио учењу, 
моћи ћу да савладам предвиђене садржаје.

0,69

15. Сигуран/а сам да могу да разумем и најсло-
женије појмове које изнесе наставник на преда-
вањима.

0,61

27. Веома ми је важно да разумем садржаје пред-
мета које учим.

0,60

10. Важно ми је да савладам наставне садржаје 
из предмета које учим.

0,58

6. Сигуран/а сам да могу да разумем и најтеже 
садржаје из наставног градива.

0,56

25. Ако не разумем наставни садржај, то је зато 
што се нисам довољно потрудио/ла.

0,55

41. Кад ми нешто што читам у вези с неким 
предметом није јасно, вратим се и покушам да 
то растумачим.

0,54

29. Сигуран/а сам да могу да овладам вештина-
ма, способностима и знањима којима нас уче на 
факултету.

0,53

23. Мислим да ће ми користити да научим 
наставне садржаје из предмета које тренутно 
учим.

0,52

20. Сигуран/а сам да могу одлично да урадим 
задатке и тестове из предмета које учимо.

0,52

12. Сигуран/а сам да могу да научим основне 
појмове из сваког предмета који учим.

0,51

4. Мислим да ћу оно што тренутно учим моћи 
да искористим и за учење других предмета.

0,48

31. Узевши у обзир тежину предмета које тре-
нутно учим, наставнике и моје знање, мислим да 
ћу постићи успех на испитима.

0,41
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22. Оно што ми доноси највише задовољства на 
предавањима је настојање да разумем градиво 
што је више могуће.

0,40

44. Ако ми је градиво тешко за разумевање, 
променим начин на који га читам.

0,37

17. Веома сам заинтересован/а за тематске обла-
сти које учимо на факултету.

0,37

16. Кад је реч о предметима на факултету, више 
волим наставни садржај који ми буди радозна-
лост, чак иако је тежак за учење.

0,34

42. Кад учим, прелазим белешке са предавања и 
трудим се да пронађем најбитније појмове.

0,75

63. Кад учим, прегледам белешке с предавања и 
сумирам важне појмове.

0,72

67. Кад учим, пишем кратке резимее о основним 
идејама из наставног материјала и белешки с 
предавања.

0,66

46. Кад учим, увек изнова читам белешке и 
писане материјале.

0,62

72. За сваки предмет направим листу важних 
напомена и сачувам их.

0,61

59. Памтим кључне речи да ме подсете на важне 
појмове.

0,56

32. Док учим, правим резиме јер ми то помаже 
да организујем мисли.

0,54

79. Ако се збуним док правим белешке на преда-
вањима, обавезно их касније средим.

0,54

68. Кад не разумем градиво, тражим помоћ од 
другог студента из групе.

0,48

45. Трудим се да радим с другим студентима 
како бих завршио/ла неки задатак.

0,45

76. Кад учим, покушавам да утврдим који су то 
појмови које не разумем добро.

0,45

69. Покушавам да разумем градиво тако што 
правим паралелу између онога што стоји у 
уџбенику и појмова о којима је било речи на 
предавањима.

0,42
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36. Док читам наставни садржај , постављам 
себи питања како бих се фокусирао/ла на оно 
што читам.

0,42

78. Када учим, постављам себи циљеве како 
бих знао/ла које активности треба да обавим у 
одређеном временском периоду.

0,42

55. Постављам себи питања да будем сигуран/а 
да разумем садржај који проучавам.

0,41

80(Р). Ретко проналазим времена да прегледам 
белешке или материјал пре испита.

0,39

53. Кад учим, информације црпим из разли-
читих извора, као што су предавања, писани 
материјал и дискусије.

0,38

50. Кад учим, често одвојим време да продиску-
тујем о наставним садржајима са студентима из 
групе.

0,35

66. Покушавам да експериментишем са сопстве-
ним идејама у вези с оним што учим из конкрет-
ног предмета.

0,79

71. Кад год прочитам или чујем неку тврдњу или 
закључак, мислим о могућим алтернативама.

0,76

51. Наставни садржај третирам као почетну 
тачку и трудим се да развијем сопствене идеје.

0,71

47. Кад се на предавањима или у наставном 
материјалу представља нека теорија, тумачење 
или закључак, покушавам да утврдим да ли има 
доказа који их потврђују.

0,71

24. Кад имам прилику, бирам оне задатке на 
часовима из којих могу нешто да научим, чак и 
кад знам да неће бити оцењени.

0,52

38. Често ми се догоди да преиспитујем ствари 
које чујем или прочитам да бих могао/ла да 
одлучим да ли су ми уверљиве.

0,51

62. Покушавам да повежем идеје из једног пред-
мета с идејама из других предмета кад год је то 
могуће.

0,47
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81. Покушавам да оно што сам научио читајући 
писане материјале за одређени предмет приме-
ним током других активности на часу као што 
су предавања и дискусија.

0,40

1. Волим када су садржаји на часовима изазов-
ни за мене како бих могао/ла да научим нешто 
ново.

0,33

7. Добијање добре оцене је оно што ме тренутно 
највише испуњава.

0,77

13. Када год је то могуће, желим да добијем боље 
оцене од већине других студената.

0,72

11. Оно што ми је најбитније је да поправим 
просек, па је ми је код предмета које тренутно 
учим најважније да добијем добру оцену.

0,69

5. Мислим да ћу добити одличне оцене из пред-
мета које тренутно учим.

0,53

21. Очекујем да ћу добро проћи на испитима из 
предмета које учим.

0,47

48. Вредно радим како бих био/ла успешна из 
неког предмета чак иако ми се не свиђа оно што 
радимо.

0,46

30. Желим да будем успешан/а на студијама јер 
ми је важно да покажем породици, пријатељима, 
послодавцу и другима да сам способан/а.

0,45

75. Покушавам да препознам оне студенте у 
групи од којих могу да тражим помоћ ако ми 
затреба.

0,34

19. Осећам се нелагодно и узнемирено кад пола-
жем испит.

0,67

28. Осећам како ми срце убрзано куца кад пола-
жем испит

0,64

 3. Када радим тест на испиту, размишљам о 
томе како ми слабо иде у поређењу с другим 
студентима.

0,60

14. Када полажем испит, размишљам о последи-
цама које следе ако не положим.

0,57
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8. Кад радим тест на испиту, размишљам о 
другим деловима теста на које не умем да одго-
ворим.

0,45

77(Р). Често ми се дешава да не проводим 
довољно времена на предавањима због других 
активности.

0,61

33(Р). Током предавања, често пропустим важне 
чињенице јер мислим о другим стварима.

0,59

73. Редовно присуствујем предавањима. 0,50

37(Р). Често осећам лењост и досаду кад учим, 
па одустанем пре него што завршим оно што 
сам планирао/ла да урадим.

0,41

57(Р). Често ми се дешава да читам наставни 
материјал, али не знам о чему се ради.

0,37

Напомена. Рекодиране ставке обележене су словом Р након броја ставке.
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