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 У првом делу предавања упознаћу Вас са
основним појмовима и теоријама везаним за 
област мотивације.

 У другом делу предавања упознаћу Вас са 
појмовима спољашње и унутрашње мотивације.





 Област мотивације, 
представља кључно поље 
савремене психологије.
Истраживачи који раде 
на овом пољу покушавају 
да пруже одговор на оно 
чувено питање „зашто“ 
које се тиче људског 
понашања, почевши од 
тога зашто уопште 
живимо, па до тога 
зашто волимо или 
мрзимо. 





Три аспекта мотивације: мерење, валенца и  
променљивост



1) Мотивацију је могуће мерити

2) Мотивација се може испољити у одређеном 
степену 

(може бити већа или мања)

3) На мотивацију је могуће утицати (мењати)



Шта је сатијација?

Ниво аспирације



 Временом одређен мотив може 
изгубити своју покретачку активност. 
Ово је посебно значајно у случају
когнитивних мотива, које стичемо
животом у одређеном друштву. Када 
наступи такав случај говоримо о 
сатијацији или засићеноститог
мотива. 

 Код деце се услед тога могу појавити 
значајнија одступања у понашању (нпр. 
бити најбољи ђак временом може
престати да игра покретачку улогу те је
потребно пронаћи нови мотив за 
учење). 

 Тада наступа проблем и за професора 
како (изнова) мотивисати таквог 
ученика. 



 Подразумева доступност и тежину циљева које особа настоји да оствари

 Испитивања су показала да ниво аспирације зависи од:

1) успеха – неуспеха које смо имали обављајући неку активност (успех 
подиже, а ранији неуспех смањује ниво аспирације)

2) Зависи од тога са киме се упоређујемо (ако је та особа мање вредна од нас, 
то подиже ниво аспирације и обрнуто)

3) Зависи од општег нивоа аспирације у одређеној средини (неке средине 
подстичу појединца да има висок ниво аспирације, а друге не)

4) Зависи од заинтересованости за задатак који треба урадити 

5) Зависи од појединих особина личности (неко због страха од неуспеха 
поставља циљеве који су нижи од његових могућности, док други 
прецењују себе и постављају циљеве теже него што су у стању да остваре)



 Представља унутрашњи мотив учења. 

 Позитивне последице учења изазивају раст нивоа аспирације

 Неуспеси у учењу изазвани превисоко постављеним циљевима доводе до 
фрустрација. 

 Закључак: постоји тесна веза између нивоа аспирације и 
успеха у учењу (чести успеси подижу ниво аспирације ученика 
тако да он ствара позитивну слику о себи и развија 
самопоштовање и обрнуто)





 Не постоји једна
свеобухватна и 
општеприхваћена теорија
мотивације, која би могла
да објасни целокупну
психолошку стварност
човека. 

 Представићемо неколико 
модела, који се заснивају 
на различитим 
теоријским приступима :

1. Бихејвиористичка
теорија; 

2. Теорија нагона;
3. Интринзичке теорије 

мотивације.





 Бихејвиористичка учења 
су настала почетком 20. 
века захваљујући 
открићима природних 
наука, првенствено 
биологије и хемије. 
Инспирисани 
резултатима у овим 
областима бихејвиористи 
су покушавали да објасне
понашање човека као 
реакцију на околинске 
дражи.



 Уместо о мотивацији 
бихејвиористи су радије 
говорили о контроли 
понашања. 

 Користили су принцип 
поткрепљења 
(учвршћивање онога што 
је научено) као примарни 
механизам за 
успостављање и 
одржавање одређених 
образаца понашања.



 Једном када 
жељени 
образац 
понашања 
бива 
учвршћен, он 
бива даље 
одржаван 
кроз 
поткрепљива
ње како би се 
одржао његов 
континуитет .

 Сва понашања 
која се не желе у 
оквиру 
жељеног 
понашајног 
обрасца се 
искључују на тај 
начин што неће 
бити 
поткрепљења 
или (уколико је 
неопходно) 
биће сузбијена 
кроз 
кажњавање.





 Теорија нагона као 
алтернатива 
бихејвиоралним теоријама. 

 Оне објашњавају понашање 
као одговор на појаву 
одређених потреба. 
Потребе могу бити урођене 
и универзалне (нпр. глад, 
жеђ) или научене кроз 
искуство (нпр. постигнуће, 
афилијација, моћ).





 У остваривању потреба 
постоји одређени ред или 
приоритет, тако да су потребе 
хијерархијски организоване.  

 Маслов је говорио

о следећим потребама: 

1. Физиолошке 

(нпр. глад, жеђ, сексуална 
жеља)

2. Потребе за сигурношћу 

(нпр. сигурност запослења, 
финансијска сигурност)

3. Потреба за припадањем и 
љубављу (нпр. породица)

4. Потреба да нас други цене и да 
ценимо сами себе 

5. Потреба за само-остварењем 
(самоактуализацијом) 



 Прво се задовољавају потребе нижег нивоа јер 
су оне приоритетне (урођене, инстинктивне), а 
потом потребе вишег нивоа. Потребе вишег 
нивоа се јављају тек када су потребе нижег 
нивоа задовољене.

 Ова хијерархија вреди за сав људски род. 
Начини задовољавања потреба се код људи 
разликује у зависности од тога са ког нивоа 
долазе. Постоје мале разлике међу људима у 
задовољавању потреба које долазе са нижих 
нивоа.



 Масловљева хијерархија 
потреба имлицира да 
деца која дођу у школу 
гладна или жедна неће 
бити мотивисана да 
активно учествују у 
настави. 

 Слично томе, 
ученици који се 
осећају анксиозно
или одбачено
тешко ће 
покушавати бити
креативни радећи 
на школским 
задацима. Ово је 
нарочито случај 
уколико је реч о 
хроничној 
фрустрацији. 



 Маслов је оштро критиковао школу када је у 
питању креативност и самоактуализација. Сматрао 
је да школа гуши креативност недопуштањем 
ученицима да се баве задацима у којима су 
најуспешнији.



 Маслов је наглашавао да је потребно 
мењати систем образовања. Опште 
образовње је потребно свести на 
минимум. Предност треба дати 
факултативним и изборним
предметима. 

 Следећи Маслова, наставник може увести 
један "принцип личне 
флексибилности", по коме би, пратећи 
ученика, установио његове склоности. 
Ако те склоности не коинцидирају са 
наставним предметом који он предаје, 
потребно је да ублажи захтеве према том 
ученику.





 Теорије 
интринзичке 
мотивације описују 
људе као 
индивидуе које 
следе сопствене 
развојне планове –
чинећи оно што 
чине зато што тако 
желе.



 Оснивач ове теорије био је 
М.Чиксентмихаљи. Овај амерички 
психолог полази од људских 
активности за које је неоспорно да 
се обављају под дејством високе 
мотивације (нпр. шах, алпинизам, 
плес, компоновање,). Људи за 
време бављења овим активностима 
осећају посебно екстатичко 
узбуђење или обузетост.



 Овај осећај Чикзентмихаљи назива "флоу-
доживљај" (енгл флоw = ток, проток, плима). 

 Ради се о снажној концентрацији пажње, о 
искључивању других дражи осим оних које се 
односе на саму активност. 

 Поље сензорне стимулације се сужава, лични 
проблеми се потискују, нестају бриге и 
анксиозност, а уместо њих наступа флоу-доживљај 
који омогућује урањање човека у активност и 
брисање граница између њега и околине.



ТЕОРИЈСКИ ПОГЛЕД НА ЧОВЕКА ИМПЛИКАЦИЈЕ НА МОТИВИСАЊЕ УЧЕНИКА ДА УЧЕ

Бихејвиоризам Поткрепљивање жељеног понашања и 
кажњавање нежељеног понашања

Теорије потреба
Обезбедити контекст у коме су основне 

потребе задовољене како би  се омогућио 
развој виших потреба

Интринзичке потребе

Увођење игре у наставу; нагласак је на 
наставном садржају и активностима учења која 

су повезана са интересовањима ученика; 
обезбеђује им се могућност  да доносе одлуке о 

томе шта желе да чине и да вежбају своју 
аутономију у раду на тим задацима.





Први пример
 Дечак Иво Андрић, на 

узрасту од 13 година, се 
из петних жила труди да 
прође на поправном 
испиту из математике. 
Не интересују га 
бројеви,  децимале и 
мерења али покушава да 
поправи оцену из 
мрског му предмета, да 
не би разжалостио своју 
мајку.

Његова мотивација за 
учење лежи ван садржаја
предмета који учи и 
везана је за спољашњу 
награду. 

 Ученица Милева Марић , на 
узрасту од 15 година, матурира у 
Сремској Митровици као 
најбоља из математике и 
физике. Њен отац прибавља 
посебну дозволу  државног 
министарства како би Mилева 
могла да упише школу коју су до 
тада уписивали само дечаци. 

Милева воли бројеве, размишља 
о њима и прави је питагорејац у 
души. 

Њена мотивација за учење 
математике је унутрашња.

Други пример



 Појмови спољашње и унутрашње мотивације су
важни појмови психологије учења. Разлика између
споменутих појмова огледа се у следећим
аспектима:
1) Емотивни однос према садржају учења

2) Структура активности

3) Квалитет и трајност наученог градива



Спољашња мотивација

Процес учења је само

средство за постизање 
другог циља :

 добре оцене

 одобравања 
наставника 

 статус најбољег у 
одељењу

Или пак средство за
избегавање неугодности:

 грдње одраслих, 

 подсмеха другова. 

 Ученик истрајава
у учењу зато што
је заинтересован
за продубљивање
сопственог знања, 
независно од тога
хоће ли за то
добити још нешто
осим самог знања. 
Њему је довољна
награда
активност којом 
се бави.  

Унутрашња мотивација



Спољашња мотивација

 Ради се само оно што је 
неопходно, што се 
споља тражи да би се 
постигао жељени 
ефекат, без удубљивања 
у проблем.

 Трага се за 
најадекватнијим 
стратегијама за 
решавање задатака и 
врши се дубља обрада 
информација.

Унутрашња мотивација



Спољашња мотивација

 Знање је механичко, 
површније, 
нееластично, тешко 
примењиво, што га 
чини и краткотрајним.

 Продубљено знање 
стечено  с разумевањем 
и стога еластично и 
примењиво. 

Унутрашња мотивација



КАРАКТЕРИСТИКЕ СПОЉАШЊА МОТИВАЦИЈА УНУТРАШЊА 
МОТИВАЦИЈА

Емоционали однос 
према садржају и 
активности учења

Садржај и активност учења су 
одбојни

Садржај и активност учења су 
привлачни

Структура активности Механичка и површна обрада 
информација

Продубљена обрада 
информација

Квалитет наученог Неповезано и нееластично 
знање

Смислено, повезано и 
еластично знање

Трајност наученог Мала Велика


