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САЖЕТАК. Циљ рада је приказ психолошке добробити запослених у контексту тео-
рије самоодређења. Теорија самоодређења наглашава да је добробит
директна функција задовољења базичних психолошких потреба. Пре-
ма поменутој теорији, самоактуализација (еудемонија) представља
кључни аспект психолошке добробити. Наиме, SDT настоји објаснити
шта то значи актуализирати себе и на који начин се то постиже. Истра-
живања у оквиру теорије самоодређења фокусирана су на факторе који
омогућавају, односно спречавају психолошки раст, интегритет и добро-
бит. SDT је веома перспективна теорија и омогућава нам, не само, да бо-
ље разумемо психолошке процесе у бројним областима живота (спорт,
рад, родитељство, образовање, итд.), већ и да усмеравамо програме и
интервенције за побољшање околности у којима људи живе. Теорија се,
одскоро, примењује и у здравствено-радној психологији и неколико
емпиријских налаза дало је потпору њеним основним поставкама.
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КонцеVF Vсихолошке MоXроXиFи оMноси се на оVFимално Vсихо-
лошко функционисање и искусFво. ПосFоје Mве релаFивно разли-
чиFе, али VоMуMарајуће VерсVекFиве за емVиријско исFраживање
MоXроXиFи. Прва је хеMонизам (Kahneman et al., 1999; Vрема Brdar,
2006), Vрема којој се Vсихолошка MоXроXиF сасFоји оM заMовољ-
сFва и среће. ДруCа је еуMемонизам (Ryan & Deci, 2001), која MоXро-
XиF Vовезује са самоакFуализацијом, оMносно са осFварењем
исFинске VрироMе VојеMинца.

Може се рећи Mа је Vојам Vсихолошке MоXроXиFи комVлексан
(Diener et al., 2003). Наиме, може се VреMсFавиFи као вишеMимен-
зионалан Vојам који оXухваFа хеMонисFичке и еуMемонијске ас-
VекFе. Према неким ауFорима (Compton & et al., 1996; Vрема Бр-
Mар, 2006), MоXроXиF се сасFоји оM Mва факFора – јеMан VреMсFавља
суXјекFивну MоXроXиF, а MруCи лични расF и развој. Дакле, ови
факFори су оMвојени, али Vовезани. 

У орCанизацијском конFексFу MоXроXиF заVослених Vовезује се
са њиховим насFојањем Mа се кроз Vосао развију и осFваре као
осоXе, Mа корисFе и развијају своје FаленFе и вешFине, Mа раMом
VосFижу резулFаFе и усVехе који ће XиFи аMекваFно вреMновани.
Осим FоCа, инFринзична моFивација, VреMаносF орCанизацији и
Vоверење, као и заMовољсFво Vослом, VреMсFављају важне инMи-
каFоре MоXроXиFи заVослених. Такође, а везано за VреFхоMно, ве-
ћа VроMукFивносF а смањени VроценаF аVсенFизма, флукFуаци-
је, неCаFивних физичких и менFалних сFања, указују на веће Xла-
CосFање раMника. Како каMровски VоFенцијал VреMсFавља најва-
жнији ресурс сваке орCанизације, онMа је сасвим јасно Mа ће орCа-
низације, које заVосленима Vружају аMекваFне услове за заMово-
љење основних Vсихолошких VоFреXа, имаFи веће шансе за ефи-
касније и квалиFеFније Vословање. 

Теорија самооMређења (SDT; Deci & Ryan, 1985, 2002) је оVшFа
Fеорија моFивације и личносFи која се развија Fоком VослеMње
Fри Mеценије као сеF оM чеFири мини Fеорије (коCниFивно-ева-
луациона, орCанизмичко-инFеCрациона, каузално-оријенFацио-
на Fеорија и Fеорија Xазичних Vсихолошких VоFреXа), које имају
Mве зајеMничке каракFерисFике: орCанизмичко-MијалекFичку Vо-
сFавку и концеVF Xазичних Vсихолошких VоFреXа. Свака оM ми-
ни-Fеорија насFоји Mа оXјасни оMређене, на моFивацији заснова-
не, феномене. SDT је, MруCим речима, макро-Fеорија љуMске мо-
Fивације која се Xави развојем и функционисањем личносFи уну-
Fар MрушFвеноC конFексFа. Она исFражује љуMске урођене Vсихо-
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лошке VоFреXе које VреMсFављају Xазу за самомоFивацију, као и
MрушFвено-конFексFуалне услове који VоMсFичу и коче развој
VрироMних Vроцеса зMравоC VсихолошкоC развоја. 

Према орCанизмичко-MијалекFичкој VосFавци, љуMи су акFив-
ни орCанизми који имају урођену FенMенцију ка Vсихолошком
расFу, развоју и инFеCрацији. ЗMрави љуMски развој VоMразумева
Mва асVекFа FенMенције ка инFеCрацији. Ејнђел (Angyal; 1963; Vре-
ма Deci & Ryan, 2002) Vрви асVекF назива ауFономија (Fежња ка
унуFрашњој орCанизацији и селф-реCулацији), а MруCи хомоно-
мија (Fежња ка VовезаносFи, инFеCрацији и VрихваћеносFи оM
сFране MруCих). Дакле, љуMи насFоје, не само Mа развију инFеCри-
сани, Fј. кохезивни сисFем селфа, већ и Mа XуMу Vовезани, инFе-
Cрисани и Vрихваћени оM сFране MруCих VојеMинаца и CруVа из
њиховоC социјалноC окружења.

Ова VрироMна љуMска FенMенција не функционише ауFомаF-
ски, већ захFева VоMржавајуће, оFворено и XлаCонаклоно со-
цијално окружење. ДрушFвени конFексF може VружиFи VоMршку
или Vак осујеFиFи VрироMну FенMенцију човека ка Vсихолошком
расFу, развоју и инFеCрацији. 

SDT, Vреко концеVFа Xазичних Vсихолошких VоFреXа, оVисује
уFицај социјалне среMине на Vсихолошки развој човека. ПоFреXе,
Xило физиолошке или Vсихолошке, Mефинишу се као енерCизи-
рајућа сFања која, уколико су заMовољена воMе ка зMрављу и Mо-
XроXиFи, а у суVроFном MовоMе Mо VаFолоCије и незаMовољсFва
живоFом (Hull, 1943; Vрема Ryan & Deci, 2000). ИсVуњење VоFреXа
је VрироMан циљ љуMскоC живоFа, а Fежња за заMовољењем Vо-
FреXа може оXјасниFи мноCе љуMске VосFуVке (Ryan & Deci, 2000).
SDT Mефинише Vсихолошке VоFреXе као орCанизмичке, урођене,
есенцијалне и универзалне. SDT VосFулира VосFојање Fри Xазич-
не Vсихолошке VоFреXе, а Fо су: ауFономија, комVеFенција и Vо-
везаносF. 

АуFономија означава VоFреXу Mа сами оMлучујемо о свом Vона-
шању, оMносно Mа се Vонашамо у склаMу са соVсFвеним инFересо-
вањима и вреMносFима (de Charms, 1968; Deci & Ryan, 1985; Ryan &
Connell, 1989; Vрема Ryan & Deci, 2000). КонцеVF ауFономије у
оквиру SDT разликује се оM схваFања личне слоXоMе и независно-
сFи, које се чесFо корисFи у раMној и орCанизацијској VсихолоCи-
ји (Hackman & Oldham, 1976; Vansteenkiste, Zhou, Lens, & Soenens,
2005; Vрема Van den Broeck, Vansteenkiste, De Witte, Lens, 2008).
Прецизније речено, раMник може имаFи осећање слоXоMноC из-
Xора и у сиFуацији каMа се VреM њеCа VосFаве сVољашњи захFеви
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раMне среMине. МеђуFим, ово осећање Xиће VрисуFно само у слу-
чају Vружања смисленоC оXразложења за извршавање захFева, а
које је у склаMу са личним вреMносFима и инFересовањима заVо-
сленоC. Осим FоCа, VоFреXно је Mа се у Fом FренуFку воMи рачуна и
о осећањима самоC раMника. ИсFраживања Vоказују (Deci et al.
1989; Vрема МајсFоровић, 2008) Mа је ауFономна VоMршка руково-
Mилаца, исVољена кроз разумевање за сFав или VроXлем раMни-
ка, Vружање моCућносFи изXора и VоMршка иницијаFиви на Vо-
слу, у VозиFивној корелацији са заMовољсFвом Vослом, већим Vо-
верењем у менаџменF комVаније и са VозиFивнијим сFавом Vре-
ма раMним оXавезама. Осим FоCа, VоMршка ауFономији у раMу Mо-
воMи Mо заMовољења све Fри Xазичне Vсихолошке VоFреXе, као и
веће VроMукFивносFи, лакшем VрихваFању орCанизацијских
Vромена и Xољој аMаVFацији заVослених (Baard et al., 2004; Deci et
al., 2001: Vрема МајсFоровић, 2008). Из изложеноC лоCично слеMи
Mа ће се осећање ауFономије на Vослу VовећаFи уколико се раM-
ницима Mа већа моCућносF VарFициVације у оMлучивању, Fј. уко-
лико је орCанизација више MеценFрализована. Наравно мора се
имаFи у виMу оCраниченосF Cоре изложеноC. Наиме, MеценFрали-
зација може имаFи ефекFа само ако заVослени смаFрају Mа моћ
FреXа Mа XуMе шFо је моCуће више равномерно расVоређена у ор-
Cанизацији. У неким орCанизацијама заVослени не очекују и не
Vреферирају соVсFвено укључивање у оMлучивању.

КомVеFенција се оMноси на VоFреXу Mа се осећамо усVешно и
сVосоXно (Deci, 1975; Harter, 1983; White, 1959; Vрема Deci & Ryan,
2000). Ова VоFреXа наCони љуMе Mа Fраже оVFималне изазове у ко-
јима моCу Mа реализују своје VоFенцијале и Mа се осећају усVе-
шно. Кључна MеFерминанFа VсихолошкоC зMравља је осећање Mа
можемо осFвариFи жељене исхоMе (Bandura, 1977; Vрема Deci &
Ryan, 2000). ОрCанизацијски услови који Vружају оVFималне иза-
зове и консFрукFивну, на усVех усмерену VовраFну информаци-
ју, Mовешће Mо већеC заMовољавања VоFреXе за комVеFенFношћу.
НVр. раMници ће XиFи заMовољнији уколико оXављају Vосао који
је изазовнији неCо ако оXављају јеMносFаван, руFински Vосао. На-
равно Mа су руFински Vослови неминовна сFвар, али се раMници
моCу, с времена на време, роFираFи на нека MруCа раMна месFа (за
која су комVеFенFни) и на Fај начин MоXиFи Vрилику Mа искори-
сFе и развију неке своје FаленFе и вешFине. Такође, оно шFо се ау-
Fору овоC FексFа чини значајним за осећање усVешносFи на Vо-
слу јесFе склаM између личних осоXеносFи и захFева Vосла. Наи-
ме, раMници чији лични Vрофил, знања и сVосоXносFи Xоље оMCо-



МОГУЋНОСТ ПРИМЕНЕ ТЕОРИЈЕ САМООДРЕЂЕЊА НА ОБЈАШЊЕЊЕ РАДНЕ МОТИВАЦИЈЕ…

ДУШАН Ј. РАНЂЕЛОВИЋ, КРИСТИНА М. РАНЂЕЛОВИЋ 475

варају VоFреXама раMноC месFа, Xиће у моCућносFи Mа изразе свe
своје знање и вешFине, Fе ће XиFи усVешнији и заMовољнији. Дру-
Cим речима, осећање Mа смо усVешни у ономе шFо раMимо Vози-
Fивно уFиче на наше самоVошFовање и самоVоузMање, а самим
Fим и на наше оVFимално искусFво и функционисање. Из овоCа
слеMи закључак о важносFи Vрофесионалне оријенFације и се-
лекције. 

ПовезаносF VреMсFавља VоFреXу за Vовезаношћу и склаMом са
љуMима и социјалним CруVама које су нам важне (Baumeister &
Leary, 1995; Bowlby, 1979; Harlow, 1958; Ryan, 1995; Vрема Ryan &
Deci, 2000). Њеном заMовољавању MоVриносе FоVлина, XриCа и
осећање Mа смо важни MруCима. ПреCлеM VосFојеће Vсихолошке и
меMицинске лиFераFуре јасно указује на Fо Mа VојеMинци који
имају заMовољавајуће оMносе са MруCима и који су Xоље инFеCри-
сани у социјалну мрежу имају Xоље менFално и физичко зMра-
вље, као и FенMенцију Mа Mуже живе (Berschield & Reis, 1998; Vрема
Reis et al., 2000). Социјална аFмосфера је XиFна комVоненFа раM-
ноC окружења која уFиче на MоXроXиF заVослених. РаMници су за-
Mовољнији својим Vослом уколико раMе са колеCама са којима
имају MоXре оMносе и уколико на Vослу влаMа VријаFна социјална
клима. Такође, веома је важан и оMнос са наMређеним. Уколико
раMник има Xоље оMносе са руковоMиоцем и има њеCову VоMршку
онMа ће и њеCово заMовољсFво Vослом XиFи веће. 

У мери у којој социјална среMина омоCућава заMовољење ових
VоFреXа, љуMи ће се развијаFи и функционисаFи на зMрав начин,
а у мери у којој су Fе VоFреXе незаMовољене – функционисаће на
XолесFан и неоVFималан начин. ЗаMовољење Cоре VоменуFих Vо-
FреXа MовоMи Mо VсихолошкоC расFа (кроз механизме инFринзич-
не моFивације), инFеCриFеFа (кроз инFернализацију и асимила-
цију кулFурних оXразаца) и Vсихолошке MоXроXиFи (Vсихолошко
зMравље и заMовољсFво живоFом). Дакле, SDT VреFVосFавља Mа је
заMовољење Xазичних Vсихолошких VоFреXа VреMикFор развоја,
инFеCриFеFа, оVFималне моFивације (самомоFивације), оMносно
зMравља и MоXроXиFи свакоC човека (Ryan & Deci, 2000). 

Из ових VреFVосFавки, VосFаје јасно Mа SDT узима у оXзир Mва
начина љуMскоC функционисања (оVFимално и малаMаVFивно
функционисање) и Mа Vроучава услове који их VоMсFичу, оMносно
коче (Ryan & Deci, 2000). Са VракFичне Fачке CлеMишFа ове VреFVо-
сFавке суCеришу Mа VојеMинци моCу XиFи најXоље моFивисани
VоMржавањем развоја њихових VоFенцијала. СFоCа, Vрема SDT,
заVослени ће вероваFно исVољиFи оVFимални учинак и MоXро
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зMравље у раMној среMини која VоMсFиче и неCује њихове инхе-
ренFне FенMенције. Уколико је раMна среMина Vревише конFро-
лишућа, оMXацујућа и неVоMржавајућа, заVослени ће VосFаFи
вулнераXилни и исVољаваће оMређени сFеVен Mисфункционал-
носFи, шFо ће се неминовно неCаFивно оMразиFи и на саму орCа-
низацију.

Већ је наVоменуFо Mа SDT оXухваFа чеFири мини-Fеорије које
имају Mве зајеMничке каракFерисFике: орCанизмичко-MијалекFи-
чку VосFавку и концеVF Xазичних Vсихолошких VоFреXа. То су:
коCниFивно-евалуациона, орCанизмичко-инFеCрациона, каузал-
но-оријенFациона Fеорија и Fеорија Xазичних Vсихолошких Vо-
FреXа. СлеMи сажеF Vриказ MоXроXиFи заVослених у конFексFу Vо-
менуFих Fеорија.

КоCниFивно-евалуациона Fеорија (Cognitive evaluation theory –
CET) оVисује уFицај социјалноC конFексFа на инFринзичну моFи-
вацију човека (Deci, 1975; Deci & Ryan, 1980; Vрема Deci & Ryan,
2002). ИнFринзична моFивација означава наслеђену FенMенцију
за учењем, исFраживањем, Fражењем новосFи и изазова, искори-
шћавањем власFиFих сVосоXносFи и FаленаFа и FенMенцију за
реализацијом свих својих VоFенцијала (самоакFуализација).
КонсFрукF инFринзичне моFивације оVисује VрироMну склоносF
Vрема асимилацији, сVонFаном инFересовању и исFраживању
које је XиFно за коCниFивни и социјални развој и VреMсFавља
основне изворе заMовољсFва и виFалносFи у живоFу (Csikszentmi-
halyi & Rathunde, 1993; Vрема Ryan & Deci, 2000). Иако је инFрин-
зична моFивација урођена, њено оMржавање и Vојачавање Fражи
VоMсFицајне факFоре и лако може XиFи Vоремећена разним не-
VоMсFицајним условима.

Циљ CET није оFкривање узрока инFринзичне моFивације, јер
је Fо еволуциона склоносF (Ryan et al., 1997; Vрема Ryan & Deci,
2000). НаVроFив, она Vроучава услове који је VоMржавају или ин-
хиXирају. Њен циљ је сVецификоваFи факFоре који Xи моCли оXја-
сниFи варијаXилносF у инFринзичној моFивацији. Социјална
околина, оMносно раMни конFексF може фасцилиFираFи или ин-
хиXираFи инFринзичну моFивацију VоMсFичући, оMносно коче-
ћи заMовољавање урођених Vсихолошких VоFреXа.

ИнFринзична моFивација VреMсFавља VроFоFиV самооMређене
моFивације. ПојеMинци који су самооMређени сFуVају у акције
с Vуним осећањем слоXоMноC изXора. Де Шармс (DeCharms, 1968;
Vрема Deci & Ryan, 2002) корисFи ХиMеров (Heider, 1958; Vрема
Deci & Ryan, 2002) концеVF @ерци@ирано/ локуса узрочнос�и, како Xи
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оVисао Vојам инFринзичне и ексFринзичне моFивације. КаMа су
љуMи ексFринзично моFивисани они VерциVирају локус узроч-
носFи као нешFо шFо је ван њих самих, Mок љуMи који су инFрин-
зично моFивисани оVажају Mа локус узрочносFи Vроизилази из
њих самих. SDT Vреузима овакво схваFање моFивације само јеM-
ним Mелом – оним који се оMноси на инFринзичну моFивацију.
СхваFање ексFринзичне моFивације је MосFа MруCачије и Xиће
изложено у Mелу о орCанизмичко-инFеCрационој Fеорији.

Диси и Рајан (Deci & Ryan, 1980; prema Deci & Ryan, 2002) смаFра-
ју Mа VосFоје Mва основна коCниFивна Vроцеса, Vреко којих кон-
FексFуални факFори Mелују на инFринзичну моFивацију. Први
Vроцес оMноси се на VерцеVцију локуса узрочносFи, а која се Fиче
VоFреXе за ауFономијом. КаMа оMређени MоCађај воMи ка Vромени
у VерцеVцији ка сVољашњем локусу узрочносFи, инFринзична
моFивација се смањује и суVроFно. ОVиVљиве, конкреFне наCра-
Mе, за које је уFврђено Mа смањују инFринзичну моFивацију, Mо-
Vриносе VерцеVцији MоCађаја из уCла сVољашњеC локуса узроч-
носFи. ДруCи Vроцес оMноси се на VерцеVцију комVеFенције, оM-
носно на VоFреXу за комVеFенцијом. КаMа оMређени социјално-
конFексFуални MоCађаји (нVр. VовраFне информације, наCраMе,
комуникације и Mр.) Vовећавају VерцеVцију комVеFенције, Fј.
осећање усVешносFи у акцији, инFринзична моFивација Fежи ка
Vовећању и суVроFно. Такође, оVFимални изазови и VовраFне ин-
формације о усVешном извођењу акције Vовећавају инFринзич-
ну моFивацију. CET MоMаFно Vрецизира, а исFраживања су Mока-
зала (Fisher, 1978; Vрема Ryan & Deci, 2000), Mа осећање комVеFен-
ције неће унаVреMиFи инFринзичну моFивацију уколико му се
не VриMружи и осећање ауFономије или унуFрашњи локус узроч-
носFи (DeCharms, 1968; Vрема Ryan & Deci, 2000). Наиме, социјал-
ни конFексF који VосVешује заMовољење Xазичне VоFреXе за ком-
VеFенцијом и ауFономијом воMи ка Vовећању инFринзичне мо-
Fивације. 

Према CET социјални конFексF има Mва асVекFа: конFролишу-
ћи и информациони. Ови асVекFи оMражавају уFицај социјалноC
конFексFа на VерцеVцију конFроле и комVеFенције. КонFроли-
шући асVекF социјалноC окружења, који се оMноси на VриFисак
оM сFране сVољашње среMине, MоVриноси Vромени локуса узроч-
носFи ка сVоља. КаракFерисFике сVољашњеC окружења, које
имају конFролишући уFицај смањују инFринзичну моFивацију.
Информациони асVекF MрушFвеноC окружења Fиче се VовраFних
информација о усVешном извођењу оMређене акције. Прецизније
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речено, комуникација са MруCим љуMима Vружа оMређене Vо-
враFне информације, а које, зависно оM њихове саMржине, Vове-
ћавају или смањују осећање Mа смо усVешни и сVосоXни. 

Из Cоре навеMеноC може се закључиFи Mа ће конFролишуће
раMно окружење уFицаFи на смањење инFринзичне моFивације
заVослених. НVр. VреFња казном, крајњи рокови, намеFнуFи ци-
љеви, наMCлеMање, евалуација, моCу смањиFи инFринзичну мо-
Fивацију заFо шFо их раMници моCу MоживеFи као конFролишу-
ће. НасуVроF Fоме, ауFономна оMлука о Fоме шFа ураMиFи и како
ураMиFи, као и неконFролисање, унаVређују инFринзичну моFи-
вацију. Такође, веома је важно Mа се заVосленима Mаје VозиFивна
VовраFна информација о усVешно извеMеној акцији, јер ће Fо Vо-
већаFи њихову инFринзичну моFивацију. ИсFраживања указују
на VосFојање неCаFивне корелације између VерцеVције ексFрин-
зичних наCраMа и сFеVена израженосFи инFринзичне моFиваци-
је за раM (Eden, 1975; Vрема МајсFоровић, 2008). Осим FоCа, увође-
ње Vлаћања Vо учинку у неVрофиFним орCанизацијама умањује
инFринзичну моFивацију раMника (Deci & Ryan, 1985; Vрема Мај-
сFоровић, 2008). У јеMном оM својих исFраживања Диси и Рајан су
уFврMили Mа увођење казне смањује осећај комVеFенFносFи, шFо
MовоMи Mо амоFивисаносFи за извођење оMређене акFивносFи
(Deci & Ryan, 1985).

С оXзиром на Fо Mа SDT наCлашава Mа је заMовољење све Fри Xа-
зичне Vсихолошке VоFреXе есенцијално за расF и развој лично-
сFи, VосFавља се VиFање улоCе VоFреXе за Vовезаношћу у Vовећа-
њу или смањењу инFринзичне моFивације. Налази неких исFра-
живања Vоказују Mа је ексVлораFивно Vонашање Mеце (инFрин-
зично моFивисана раMозналосF) Vовезано са сиCурним оXрасцем
афекFивноC везивања (Frodi, Bridges & Grolnick, 1985; Vрема Deci &
Ryan, 2002). Ово Vренесено на орCанизацијски конFексF може зна-
чиFи Mа ће заVослени који оXављају своје раMне заMаFке у Mовољ-
но Vсихолошки сиCурној среMини (среMини коју каракFеришу Mо-
Xри међуљуMски оMноси, оFворена комуникација, осећање Vове-
рења, VоузMаносFи и социјалне VоMршке) VоказаFи већу инFрин-
зичну моFивацију за оно шFо раMе.

УнуFар SDT, Диси и Рајан (Deci & Ryan, 1985; Vрема Deci & Ryan,
2002) су увели и VоMFеорију названу орCанизмичко-инFеCрацио-
на Fеорија (Organismic integration theory – OIT), како Xи разлико-
вали оXлике ексFринзичне моFивације и конFексFуалне факFоре
који VоMсFичу или коче инFернализацију и инFеCрацију сVоља-
шње реCулације Vонашања. Наиме, OIT (Deci & Ryan, 1985; Ryan &
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Connell, 1989; Vрема Deci & Ryan, 2002) се Xави VиFањима инFерна-
лизације и инFеCрације вреMносFи и Vравила и насFоји Mа оXјасни
развој и Mинамику ексFринзичне моFивације. 

Појам ексFринзичне моFивације оMноси се на извођење оMре-
ђене акFивносFи у сврху VосFизања некоC VовољноC исхоMа, Fе је
сFоCа, Vрема неким ауFорима (DeCharms, 1968; Vрема Deci & Ryan,
2002), суVроFносF самооMређењу, оMносно инFринзичној моFива-
цији чија је срж извођење акFивносFи зXоC самоC ужиFка који
Vроизлази из извођења Fе акFивносFи. Иако је инFринзична мо-
Fивација важна врсFа моFивације, она није јеMини FиV самооMре-
ђене моFивације (Deci & Ryan, 1985; Vрема Ryan & Deci, 2000). Пре-
ма OIT, и ексFринзична моFивација може XиFи самооMређена и
Fо у различиFом сFеVену (Ryan & Connell, 1989; Vallerand, 1997;
Vрема Ryan & Deci, 2000).

У сваком љуMском окружењу, Vа и у раMном, VосFоје Vравила,
вреMносFи и Vонашања која су сVоља намеFнуFа и за њихову реа-
лизацију љуMи су ексFринзично моFивисани. У склаMу са Fим,
OIT је уVућена на VиFање Vроцеса VуFем којих Fаква ексFринзич-
но моFивисана Vонашања VосFају исFински самооMређена, као и
на VиFање начина на који MрушFвено окружење уFиче на Fе Vро-
цесе. Процеси, уз Vомоћ којих ексFринзично моFивисана Vона-
шања VосFају самооMређена, јесу инFернализација и инFеCраци-
ја. ИнFернализација означава усвајање нечеCа шFо је сVољашње
(Vравила, вреMносFи и Mр.) и шFо након FоCа VосFаје унуFрашњи
Mео личносFи. ИнFеCрација се оMноси на оXјеMињавање инFерна-
лизованих Mелова у кохеренFан сисFем селфа. Дакле, Vрема OIT,
Mа Xи се Vојачала инFринзична моFивација за извођење неке ак-
FивносFи која је ексFринзично моFивисана, VоFреXно је Mа човек
VерциVира сVољашњи локус узрочносFи као унуFрашњи, оMно-
сно Mа VрихваFи Fо ексFринзично моFивисано Vонашање као ин-
Fринзично. Кључни факFор у Fоме је сFеVен VерциVиране ауFо-
номносFи. Такође, XиFни су и факFори VерциVиране комVеFенF-
носFи и VовезаносFи – шFо су већи, инFернализација и инFеCра-
ција Vонашања је снажнија. Значајну улоCу има и социјални кон-
FексF који може MовесFи Mо VоFVуне ауFономне реCулације Vона-
шања, само ако VоMсFиче ауFономносF. Поремећаји Vонашања
VослеMица су немоCућносFи инFеCрисања ексFринзично моFиви-
саноC Vонашања као соVсFвеноC, а Fо је Vак VослеMица Mеловања
неVоMсFицајних околинских услова који су онемоCућили заMово-
љење основних Vсихолошких VоFреXа (ауFономносF, VовезаносF
и комVеFенFносF). ИнFринзичне асVирације (омоCућују MирекF-
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но заMовољавање основних Vсихолошких VоFреXа) MовоMе Mо ве-
ћеC самоVоузMања, самоакFуализације и смањења MеVресије и
анксиозносFи, Mок су ексFринзичне асVирације (инMирекFно за-
Mовољавају основне Vсихолошке VоFреXе) у суVроFном оMносу с
Fим инMикаFорима XлаCосFања.

ЈеMна важна каракFерисFика OIT је Fа шFо, за разлику оM MруCих
Fеорија инFернализације (нVр. Bandura, 1996; Vрема Deci & Ryan,
2002), Vроцес инFернализације не VосмаFра у Fерминима Mихо-
Fомије, већ у Fерминима конFинуума. То значи Mа уколико је не-
ко Vонашање (вреMносF која је у основи FоC Vонашања) више ин-
Fернализовано, оно VосFаје у већем сFеVену инFеCрисано у кохе-
ренFан сисFем селфа и више засновано на самооMређењу. МоCуће
је Mа VојеMинац инFернализује оMређену сVољашњу реCулацију
Vонашања, али Mа она не VосFане Mео инFеCрисаноC селфа. РеCу-
лација која је VоунуFрена, али не и инFеCрисана, нема ауFономну
основу, већ конFролишућу. Према Fоме, сFеVен инFернализације
ексFринзично моFивисаноC Vонашања оMређује и сFеVен ауFо-
номне реCулације Vонашања. СхоMно Fоме, OIT VреMлаже Fаксо-
номију FиVова реCулације ексFринзичне моFивације који се ра-
зликују у сFеVену ауFономије. ТаXеларни Vриказ VоменуFе Fак-
сономије MаF је у ТаXели 1.

На левој сFрани конFинуума је немоFивисаносF (FоFални неMо-
сFаFак моFивације) или сFање неMосFаFка инFенције или воље за

ТАБЕЛА 1: КОНТИНУУМ САМООДРЕЂЕЊА СА ТИПОВИМА МОТИВАЦИЈЕ И РЕГУЛАЦИЈЕ (ПРЕМА 
MAJSTOROVIĆ, 2008)

ТИП МОТИВАЦИЈЕ НЕМОТИВИСАНОСТ
ЕКСТРИНЗИЧНА 

МОТИВАЦИЈА

ИНТРИНЗИЧНА 
МОТИВАЦИЈА

ТИП РЕГУЛАЦИЈЕ Нема реCулације

СVољашња реCула-
ција

РеCулација инFро-
јекцијом

РеCулација иMен-
Fификацијом
ИнFеCрисана 

(усвојена) реCула-
ција

ИнFринзична 
моFивација

КВАЛИТЕТ ПОНАШАЊА Не-самооMређено СамооMређено
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Mелањем. НемоFивисаносF резулFира осећањем несVосоXносFи
за VосFизање жељених исхоMа, Xило зXоC мањка оVажене комVе-
Fенције (Bandura, 1977, Deci, 1975; Vрема Deci & Ryan, 2002) или
зXоC невреMновања акFивносFи или исхоMа који се очекују (Ryan,
1995; Vрема Deci & Ryan, 2002).

ПреосFали Mео конFинуума оMноси се на класификацију моFи-
висаноC Vонашања. Сваки FиV моFивације има и оMређени FиV
реCулације. Па Fако, на Mесном крају конFинуума је инFринзична
моFивација о којој је већ MискуFовано у Mелу о коCниFивно-ева-
луационој Fеорији. ЕксFринзично моFивисана Vонашања, која
моCу XиFи реCулисана на чеFири начина, на конFинууму само-
оMређења налазе се између немоFивисаносFи и инFринзичне мо-
Fивације.

СVољашња реCулација означава најмањи сFеVен ауFономне ре-
Cулације ексFринзично моFивисаноC Vонашања. Понашања се из-
воMе зXоC извршавања сVољашњих заVовесFи или наCраMа, оMно-
сно она имају конFролишућу основу. ОсоXе чије је Vонашање ре-
Cулисано овим FиVом реCулације имају сVољашњи локус узроч-
носFи. 

РеCулација инFројекцијом VреMсFавља сVољашњу реCулацију
која је инFернализована, али није Vрихваћена као своја. Ово је
FиV ексFринзичне моFивације, која је Mелимично инFернализо-
вана, али није VосFала Mео инFеCрисаноC селфа. ИнFројекција је
форма инFернализоване реCулације која има конFролишућу
основу. ПојеMинац учесFвује у реCулацији Vонашања, али је не
VрихваFа као своју. СFоCа VојеMинци чије је Vонашање реCулиса-
но инFројекFованом реCулацијом имају Mонекле сVољашњи ло-
кус узрочносFи. Понашање се извоMи како Xи се изXеCла кривица
или анксиозносF или Mа Xи се унаVреMио еCо. ДруCим речима,
овај FиV реCулације служи очувању самоVошFовања (Deci & Ryan,
1995; Vрема Deci & Ryan, 2002). 

РеCулација иMенFификацијом је ауFономнији оXлик ексFрин-
зичне моFивације у оMносу на VреFхоMни FиV реCулације. ИнFе-
Cрација се MоCађа каMа је реCулација Vонашања евалуирана и каMа
је уклоVљена у VојеMинчев сисFем вреMносFи и VоFреXа. РезулFаF
је свесноC вреMновања циља Mеловања или начина реCулације Vо-
нашања, а само Mеловање се VрихваFа као лично XиFно. ИMенFи-
фикација VреMсFавља важан асVекаF Vроцеса Fрансформације
сVољашње реCулације у селф-реCулацију. КаMа се осоXа иMенFи-
фикује са оMређеном акцијом или вреMносFима које Fа акција
VреMсFавља, онMа је Fо Vраћено високим сFеVеном ауFономне ре-
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Cулације Vонашања. Наиме, осоXе чије је Vонашање реCулисано
иMенFификационом реCулацијом имају Mонекле унуFрашњи ло-
кус узрочносFи. Дакле, Vрема SDT моCуће је Mа се осоXа иMенFифи-
кује са вреMносFима и Vравилима која нису Mео њеноC селф-сисFе-
ма и Mа Fа иMенFификација воMи ка оMређеном сFеVену ауFоном-
ноC Vонашања.

ИнFеCрисана реCулација означава највећи сFеVен ауFономне
реCулације ексFринзично моFивисаноC Vонашања. Овај FиV реCу-
лације је резулFаF иMенFификације са вреMносFима, циљевима и
уверењима која су већ инFеCраFивни Mео селфа. ИнFеCрисана
ексFринзична моFивација Mели мноCо зајеMничких квалиFеFа са
инFринзичном моFивацијом. ПојеMинци са овим FиVом реCула-
ције имају унуFрашњи локус конFроле.

Да сумирамо, каMа CоM нека осоXа MруCој осоXи Vокушава на-
меFнуFи неко Vонашање, моFивација осоXе којој се Vонашање на-
меће може се креFаFи оM немоFивисаносFи, Vреко Vасивне Vо-
корносFи, Mо акFивне личне VреMаносFи. Ти нивои моFивације
зависе оM сFеVена у којем су вреMносFи и реCулација жељеноC Vо-
нашања инFернализовани (VрихваFање Vонашања) и инFеCриса-
ни (Vонашање се Vочиње схваFаFи као власFиFо, Fе касније Vро-
излази из саме осоXе). OIT Vроучава Vроцесе кроз које неинFрин-
зично моFивисано Vонашање VосFаје исFински самооMређено,
оMносно Vроучава начине на које социјална околина уFиче на Fе
Vроцесе. ПојеMинци моCу VосеMоваFи Xило који оM навеMених Fи-
Vова реCулације, шFо зависи оM њиховоC VреFхоMноC искусFва и
социјалноC окружења у коме живе (Deci & Ryan, 1991; Ryan, 1995;
Vрема Deci & Ryan, 2002).

Сасвим је јасно, из Cоре изложеноC, Mа ће различиF ефекаF на
Vонашање раMника имаFи руковоMилац који Mаје моCућносF за-
Vосленом Mа захFев VрихваFи и Mоживи као нешFо шFо је за њеCа
лично важно (инFернализација и инFеCрација захFева), у оMносу
на руковоMиоца који не нуMи Fу моCућносF. Налази неких исFра-
живања Vоказују Mа ауFономна моFивација има важан уFицај на
заMовољсFво Vослом, укуVно Vсихичко XлаCосFање, аVсенFизам и
флукFуацију (Matteson & Ivancevic, 1987; Vрема Majstorović, 2008).
Оно шFо је важан закључак, који слеMи из Cоре VреMсFављене ми-
ни-Fеорије, јесFе Mа орCанизације које Vружају ауFономну, као и
социјалну VоMршку заVосленима, исFовремено Vружају и моCућ-
носF за заMовољењем Xазичних Vсихолошких VоFреXа. НаMаље,
заMовољење VоFреXа расFа има низ VозиFивних ефекаFа. ОM ин-
Fернализације и инFеCрације сVољашњих реCулаFива раMноC Vо-
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нашања, оMносно Vовећања инFринзичне моFивације, Mо унаVре-
ђења XлаCосFања заVослених. Дакле, инFеракција између раMни-
ка и орCанизацијскоC конFексFа омоCућава VреMвиђање њеCовоC
VрофесионалноC развоја и Vонашања.

SDT VреFVосFавља Mа је моFивација, Vонашање и искусFво љу-
Mи у VојеMиним сиFуацијама функција социјалноC конFексFа и
личних унуFрашњих ресурса који се развијају Fоком времена као
функција VреFхоMних инFеракција са социјалном среMином. Кау-
зално-оријенFациона Fеорија (Causality orientation theory – COT)
је формулисана у циљу оVиса и оXјашњења Fих унуFрашњих ре-
сурса. Наиме, COT оVисује инMивиMуалне разлике између љуMи у
моFивационим оријенFацијама ка социјалном окружењу (Deci &
Ryan, 1985; Vрема Deci & Ryan, 2002). 

Према COT, VосFоје Fри оријенFације које се разликују у сFеVе-
ну самооMређења. То су: ауFономна, конFролишућа и имVерсо-
нална каузална оријенFација, а љуMи VосеMују све Fри оријенFа-
ције у извесном сFеVену. АуFономна оријенFација укључује реCу-
лацију Vонашања на Xази вреMносFи и инFересовања који су Vри-
хваћени оM сFране VојеMинца. Она служи као VоказаFељ VојеMин-
чеве Cенералне FенMенције ка инFринзичној моFивацији и MоXро
инFеCрисаној ексFринзичној моFивацији. КонFролишућа оријен-
Fација Fиче се оријенFације Vрема конFролама и MирекFивама оM
сFране сVољашње среMине и Vовезана је са сVољашњом и инFро-
јекFованом реCулацијом. ИмVерсонална оријенFација Vовезана
је са неMосFаFком моFивације. Диси и Рајан су развили инсFру-
менF у циљу мерења ових каузалних оријенFација, а Fо је Скала
оVшFих каузалних оријенFација (General Causality Orientation
Scale – GCOS), која је коришћена у Xројним исFраживачким раMо-
вима (Deci & Ryan, 1985a; Vрема Deci & Ryan, 2002).

ИсFраживање Дисија и Рајана (Deci & Ryan, 1985a; Vрема Deci &
Ryan, 2002) указује на VосFојање VозиFивне VовезаносFи ауFо-
номне оријенFације и самоакFуализације, самоVошFовања, раз-
воја еCа, као и MруCих инMикаFора MоXроXиFи. Као шFо је и очеки-
вано, конFролишућа оријенFација није VозиFивно Vовезана са
инMикаFорима MоXроXиFи, али је Vовезана са MрушFвеном само-
свесношћу и са FиVом А VонашајноC оXрасца. ИмVерсонална ори-
јенFација је Vовезана са селф-MероCацијом, нижим самоVошFова-
њем и MеVресијом.

КоесFнер, Берниери и Цукерман (1992; Vрема Deci & Ryan, 2002)
исFраживали су везу између ауFономне, оMносно конFролишуће
оријенFације и инFеCрације личносFи, VреFVосFављајући Mа ће
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ауFономија, у Vоређењу са конFролом, XиFи VозиFивно Vовезана
са инFеCрацијом. РезулFаFи су Vоказали Mа ауFономна оријенFа-
ција високо VозиFивно корелира са конзисFенцијом Vонашања,
црFа личносFи и сFавова, Mок конFролишућа оријенFација слаXо
и неCаFивно корелира са склаMношћу навеMених елеменаFа
личносFи.

Теорија Xазичних VоFреXа (Bаsic Needs Theory – BNT) (Deci &
Ryan, 200; Vрема Deci & Ryan, 2002) Mефинише концеVF Xазичних
Vсихолошких VоFреXа и њихову VовезаносF са живоFним циље-
вима и свакоMневним Vонашањем и наCлашава есенцијалну уло-
Cу Vсихолошких VоFреXа за Vсихолошко зMравље и MоXроXиF чо-
века. Дакле, Fеорија самооMређења наCлашава Mа су Vсихолошко
зMравље и MоXроXиF човека MирекFна функција заMовољења уро-
ђених Vсихолошких VоFреXа. Како је у Mелу о концеVFу Xазичних
Vсихолошких VоFреXа Xило нешFо више речи о Fоме, овMе ће XиFи
Vриказани само резулFаFи сVровеMених исFраживања на Fу Fе-
му. SDT VреFVосFавља, а исFраживања Mоказују, Mа је заMовољење
Xазичних VоFреXа у VозиFивној корелацији са оVFималним
функционисањем и оVшFом MоXроXиFи човека (Deci & Ryan,
2000). Ови налази VоFврђени су и кроскулFурално (нVр. Deci,
Ryan, Gagné, Leone, Usunov, & Kornazheva, 2001; Vрема Van den
Broeck et al., 2008) каMа је вршена Vроцена заMовољења Xазичних
Vсихолошких VоFреXа у различиFим живоFним Mоменима (нVр.
Sheldon, Ryan, & Reis, 1996; Vрема Van den Broeck et al., 2008) као
шFо су сVорF, насFава, оXразовање и међуљуMски оMноси (Deci &
Ryan, 2000). КаMа је у VиFању раM и орCанизацијски конFексF, за-
Mовољење урођених Vсихолошких VоFреXа VозиFивно је Vовеза-
но са MоXроXиFи заVослених (нVр. Lynch, Plant, & Ryan, 2005; Vре-
ма Van den Broeck et al., 2008), заMовољсFвом Vослом (нVр., Ilardi,
Leone, Kasser, & Ryan, 1993; Vрема Van den Broeck et al., 2008), ин-
Fринзичном и ауFономном раMном моFивацијом (Gagné, 2003;
Richer, Blanchard, & Vallerand, 2002; Vрема Van den Broeck et al.,
2008), VровеMеним временом у волонFерском раMу (Gagné, 2003;
Kasser, Davey, & Ryan, 1992; Vрема Van den Broeck et al., 2008) и
Vроценом учинка (Baard, Deci, & Ryan, 2004; VремаVan den Broeck
et al., 2008). РезулFаFи исFраживања (Baard, Deci & Ryan, 2000; Ilar-
di, Leone, Kasser & Ryan, 1993; Vрема Ryan & Deci, 2000) Vоказују Mа
VосFоји VозиFивна VовезаносF између заMовољења VоFреXа за ау-
Fономијом, комVеFенцијом и Vовезаношћу на раMном месFу са
самоVошFовањем, менFалним и физичким зMрављем, виFално-
шћу, а неCаFивна са анксиозношћу и сомаFизацијом. Такође, ре-
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зулFаFи ових исFраживања указују на Fо Mа је заMовољење Xазич-
них Vсихолошких VоFреXа на раMном месFу MоXар VреMикFор
учинка и заMовољсFва раMом, као и VсихолошкоC зMравља. Резул-
FаFи исFраживања, које се Xавило VроXлемом VовезаносFи соци-
јалноC конFексFа, заMовољења Xазичних Vсихолошких VоFреXа и
MоXроXиFи, а сVровеMено на узорку XуCарских раMника заVосле-
них у Mржавним комVанијама, Vоказују Mа је социјални конFексF
MоXар VреMикFор заMовољења Vсихолошких VоFреXа, а Mа су оне
MоXар VреMикFор раMне оMаносFи и MоXроXиFи (Deci, Ryan, Gagné,
Leone, Usunov & Kornazheva, 2001; Vрема Ryan & Deci, 2000). Ови
резулFаFи су у склаMу са резулFаFима исFраживања сVровеMеноC
на америчком узорку. Наиме, раMници у БуCарској, као и у САД,
који имају већи сFеVен заMовољења Xазичних Vсихолошких Vо-
FреXа Vоказују већу моFивисаносF и Xоље Vсихолошко зMравље.
ЗаMовољење Xазичних Vсихолошких VоFреXа VозиFивно корели-
ра са снаCом и VреMаношћу, а неCаFивно са емоционалном исцр-
Vљеношћу (Vansteenkiste, Neyrinck, Niemic, Soenens, De Witte, &
Van den Broeck, 2007; Vрема Van den Broeck et al., 2008). РезулFаFи
неких исFраживања Mали су емVиријску верификацију VреFVо-
сFавци Mа је заMовољење Vсихолошких VоFреXа значајан Vроцес
који лежи у основи оMноса инFринзичних циљева и функциони-
сања заVослених (Vansteenkiste et al., 2007; Vрема Van den Broeck
et al., 2008).
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SUMMARY SELF-DETERMINATION THEORY AND THE WELFARE OF EMPLOYEES

The objective of this article is to give an account of the psychologi-
cal welfare of employees in the context of self-determination theory.
SDT represents an approach to human motivation and personality
that uses traditional empirical methods which make clear the impor-
tance of development of human innate abilities for personal develop-
ment, integration and self-regulation. Self-determination theory em-
phasizes that welfare is an direct function with the satisfaction of ba-
sic psychological needs. According to the above mentioned theory
self actualization (eudemonia) represents the key aspect of psycho-
logical welfare. Namely, SDT aims to explain what it means to actual-
ize oneself and how to schive that. The researches within self-deter-
mination theory are focused on the factors that allow or prevent psy-
chological grouth, integrity and welfare. SDT is a theory with great
prospect and it allows us not only to understand better the psycholog-
ical processes in many aspects of use (sport, work, parenthood, educa-
tion, etc…) but also to direct programs and interventions that im-
prove the circumstances in which people live. The theory has recent-
ly been applied in health-working psychology and few empirical
findings have given support to its fundamental premises. SDT is a con-
sistant theory that can be tested, it is applicable in almost all spheres
of life (family, school system, helth care, work, relationships among
people ect.) and it gives a broad spectrum of possible problems to re-
search. It not only offers different social environments and his wel-
fare, but the theory also offers directives how to impruve the condi-
tions in witch people live and work. The organizational context that
allows the possibility to shoose, make autonomous decisions, clear ex-
planations of certain work assignments, as well as the appriciation of
feelings and attitudes of the employees will bring about greater satis-
faction of the innate needs for grouth. It is necessary, in our environ-
ment, to ephasize the importance of SDT and its capacity, in other
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words the possibility of practical implementation of above mentioned
concepts andtheoretical assumptions.

KEY WORDS: self-determination theory, welfare of employees, selfac-
tualization.


