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ВРЕДНОСНА ОЧЕКИВАЊА УЧЕНИКА
ГИМНАЗИЈА ПРИ ИЗБОРУ ФАКУЛТЕТА2
АПСТРАКТ. У психолошкој литератури је доста простора посвећено професионалном опредељењу ученика, при чему је углавном испитивана улога школе, вршњака, родитеља, материјалних и социјалних чинилаца, а мање
улога особина личности, циљева, очекивања, личних и друштвених
вредности.
У овом раду пажња је усмерена на преференцију личних и друштвених вредности које смо дефинисали као одређене циљеве који су значајни у контексту избора факултета, а тиме и будућег занимања. Коришћене су две листе циљева - 18 личних и 18 друштвених, које су примењене на узорку од 497 матураната, при чему је узорак чинило 37,4%
младића и 62,6% девојака. Испитивање је спроведено на терену, крајем
школске 2014/2015.године, у стандардним школским условима. Преференцију и степен важности циљева испитаници су изражавали давањем само једног одговора за сваку личну и друштвену вредност на петостепеној скали Ликертовог типа, што је омогућило да се у статистичкој обради података примене методе дескриптивне статистике, корелационе и дискриминативне анализе.
Резултати истраживања показују да постоје значајне разлике у преференцији појединих циљева, као и повезаност важности циљева са
очекивањима да буду остварени преко избора факултета и будућег занимања. Такође, постоји повезаност између степена жељености бављења преферираним занимањем и степена очекивања да се преко тог за1
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нимања циљеви могу остварити. Такође, показано је да постоје значајне разлике у степену прихватања појединих циљева као вредности, при
чему се већа важност придаје личним него друштвеним вредностима,
што потврђује оправданост полазног става аутора да треба одвојено испитивати личне и друштвене вредности, јер имају различит значај за
професионално опредељење младих.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: вредности, лични и друштвени циљеви, матуранти, професионални
избор.

УВОД
У Eсихолошкој лиMераMури веома чесMо је оKрађивана Mема Eрофесионално; оEре:ељења мла:их, али је Eри Mоме Eажња у;лавном Kила усмерена на исEиMивање уло;е школе, вршњака, ро:иMеља, маMеријалних и социјалних чинилаца, :ок је мање исMраживана уло;а осоKина личносMи, циљева, очекивања, сMавова и
вре:носMи. ЗKо; Mо;а смо у овом исMраживању Eажњу усмерили
на Mај :онекле занемарени асEекM Eрофесионално; оEре:ељивања мла:их, Eри чему се ;лавни циљ о:носи на исMраживање уло;е и значаја вре:носMи у изKору сMу:ија и Kу:уће; занимања. Прецизније речено, у ценMру Eажње су вре:носна очекивања која
имају маMуранMи ;имназија у СрKији о: Kу:уће; занимања, које се
сMиче завршавањем Eланирано; факулMеMа или високе школе. ЗаEраво, EосMавља се EиMање: :а ли је је:ан о: факMора изKора факулMеMа очекивање :а ће се на Mај начин оKезKе:иMи занимање које омо;ућује осMваривање неких важних личних и :рушMвених
циљева, које можемо MреMираMи и као личне и :рушMвене вре:носMи.
ИнсEирацију за ову Mему налазимо у неколико извора. Је:ан о:
њих су неке о: Mеорија изKора занимања, које изKору занимања
EрисMуEају шире, јер ;оворе о сисMемима сEосоKносMи, осоKинама личносMи, EоMреKама и инMересовањима, али се оEрав:ано
може EреMEосMавиMи :а Mи шири сисMеми укључују и сMавове и
вре:носMи, о:носно вре:носне циљеве. У Mом Eо;ле:у, занимљива је Холан:ова Mеорија изKора занимања, ;:е се изKор занимања
EосмаMра, Eре све;а, као израз личносMи (Holland, 1973, Eрема:
Brančić, 1986). Холан: Mеоријски разликује шесM MиEова личносMи, којима о:;овара и шесM о:;оварајућих MиEова сре:ине. ОсоKе
које EриEа:ају о:ређеном MиEу личносMи, у свом Eрофесионалном оEре:ељењу Mраже сре:ину, укључујући и ра:ну сре:ину, у
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оквиру које мо;у :а исEоље своју личносM. Ма:а Холан: не корисMи очекивање као ексEланаMорни Eојам, Mаква и:еја је имEлицирана у Mези :а осоKе са о:ређеним MиEом личносMи Eоказују Mен:енцију :а Mраже о:;оварајуће занимање за које очекују :а ће
KиMи у скла:у са њиховим осоKинама личносMи.
Дру;и важан извор за ово исMраживање је СуEерова развојна
Mеорија (Super, 1973), ;:е је је:ан о: кључних Eојмова 1ојам о се и
(self-concept), а изKор занимања се ви:и као Eроцес реализације
слике о сеKи, Mј. као усклађивање занимања са Mом сликом. Несумњиво је :а су важан :ео Mе слике сMавови и вре:носMи које
Eоје:инац има, шMо је исMицао и СуEер, који се иначе Kавио исEиMивањем ра:них вре:носMи. У конMексMу Mеме која нас ов:е инMересује, изKор занимања се може разумеMи као Eроцена :а се Eреко Eреферирано; изKора факулMеMа и Kу:уће; занимања мо;у
осMвариMи за Eоје:инца важни живоMни циљеви (Mј. вре:носMи)
које Eоје:инац ви:и (или Kи волео :а ви:и) као KиMне елеменMе
и:еалне слике о сеKи.
Као још је:ну Eосре:ну инсEирацију за ово исMраживање можемо навесMи и Врумову ко;ниMивну Mеорију моMивације
(Vroom, 1964), ;:е се Eоре: валенције или вре:носM и инс руменалнос и циља, исMиче значајочекивања као суKјекMивно; уверења или Eроцене :а ће извесно Eонашање :овесMи :о жељено;
циља. Иако се Врумова Mеорија у;лавном везује за оKјашњење
ра:не моMивације и за:овољсMва Eослом, ло;ично је EреMEосMавиMи :а се Eо анало;ији може EримениMи и на оKласM Eрофесионално; оEре:ељивања, јер су EривлачносM циља и очекивање :а
ће се осMвариMи, кон;руенMни са о:ређеним сMавовима и вре:носMима, Mако :а се Eрема овом мо:елу може EосмаMраMи и изKор
факулMеMа о: сMране маMуранаMа као инсMруменMални циљ који
има EозиMивну валенцу и о: ко;а се очекује :а омо;ући осMварење неких :ру;их важних циљева или живоMних вре:носMи.
Најза:, као је:ан о: значајних основа за ово исMраживање су и
нека релеванMна социјално-Eсихолошка исMраживања везана за
вре:носна очекивања мла:их, изве:ена у СрKији. У Mом смислу
значајна су исMраживања о EовезаносMи између вре:носMи и очекивања ученика о: Kу:уће; занимања, која је ко: нас извршио
Нена: Хавелка (Havelka, 1994). УEраво се у оквиру ових исMраживања, као кључан Eојам, корисMе вре носна очекивања. Овај ауMор је
Eошао о: Mезе :а ученици већ Eри завршеMку основно; оKразовања имају формиране вре:носMи и :а у њиховом о:лучивању о
Kу:ућем занимању значајну уло;у и;рају вре:носна очекивања
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о: Mо; занимања. О:аKрано занимање је EуM за осMваривање Mих
вре:носMи. Хавелка је најEре извршио исMраживање на ученицима завршно; разре:а основне школе у СрKији (1989), а касније Eоновио исMраживање на исEиMаницима исMо; узрасMа, као и на
ученицима завршно; разре:а ;имназије (1994). У свим Mим исEиMивањима о:аKрао је 12 вре:носMи, и у вези с њима EосMавио :ирекMно EиMање: „Колико су за MеKе лично значајна сле:ећа очекивања у о:носу на Mвоје Kу:уће занимање”, ну:ећи Eри Mоме
о:;оворе у ви:у краMких формулација у којима је оEерационално
исказао о:ређене вре:носMи. Уз сваки исказ нуђена је EеMосMеEена скала за Eроцену значаја очекивања о: Kу:уће; занимања.
Није еви:енMирано конкреMно занимање за које се исEиMаник
оEре:ељује, Eа сMо;а није ни Kио циљ :а се Mраже евенMуалне разлике у очекивањима о: различиMих занимања. Главни циљ је Kио
;енералне :ескриEMивне Eриро:е и он је и осMварен: Eоказало се
заисMа :а ученици оKа узрасMа имају о:ређена вре:носна очекивања о: својих Kу:ућих занимања. Нека о: Mих очекивања су :оминанMна, шMо значи :а их већина везује за своја занимања – нEр.
мо;ућносM сара:ње и :оKри из;ле:и за лично усавршавање.
Такође, у чиMавој серији исMраживања која су извршили Кузмановић и ПеMровић (2007, 2010, 2013), о:носно ПеMровић и Кузмановић (2010, 2012), исEиMивана је Eреференција личних и :рушMвених циљева, који су EосмаMрани као вре:носMи, а EосеKно је
исEиMивана веза између сMеEена EрихваMања Mих циљева, с је:не
сMране, и сMавова Eрема EолиMичким сMранкама, с :ру;е сMране.
За Mему којом се ов:е Kавимо, ова исMраживања су релеванMна као
аналошки Mеоријски и меMо:олошки мо:ел. ИзKор Kу:уће; занимања, EосмаMран Eреко изKора факулMеMа који ће сMу:ираMи,
може се разумеMи као манифесMација вре:носMи и EозиMивних
сMавова Eрема о:ређеним занимањима и Eрофесијама.
У је:ном исMраживању ПеMровић и Кузмановић су усMановили
:а се сMу:енMи различиMих факулMеMа, сMу:ијских ;руEа и усмерења разликују у сMеEену EрихваMања Eоје:иних личних и :рушMвених циљева (2013), али је осMало оMворено EиMање :а ли су Mе
разлике насMале Eре уEиса на факулMеMе, или Eо: уMицајем сMу:ија. Основано је EреMEосMавиMи :а важи и је:но и :ру;о. У сваком случају, и ово исMраживање је је:ан о: Eо:сMицаја :а се озKиљније EосMави EиMање значаја вре:носMи као факMора у изKору
факулMеMа и Kу:уће; занимања.
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ПРОБЛЕМ, ЦИЉЕВИ И ХИПОТЕЗЕ ИСТРАЖИВАЊА
Полазећи о: Mеоријске и емEиријске основе :аMе у уво:ном :елу
ово; ра:а, формулисали смо исMраживачки EроKлем који се о:носи на уло;у вре:носMи и вре:носних очекивања ко: маMуранаMа ;имназија Eри изKору врсMе сMу:ија, а Mиме и Kу:уће; занимања. Прецизније речено, циљ је :а уMвр:имо :а ли се уз занимање
које се сMиче сMу:ирањем Eланирано; факулMеMа или високе
школе везује очекивање :а се на Mај начин мо;у осMвариMи неке
значајне личне и :рушMвене вре:носMи. У вези са Mим, EосMављено је EеM основних исMраживачких EиMања која се о:носе на ;лавне циљеве исMраживања:
1) За које личне и руш вене вре нос и се ма уран и више о1ре ељују, о носно, које мање 1рихва ају? О:;овор на ово EиMање захMева :а се уMвр:и ран; лисMа личних и ран; лисMа :рушMвених вре:носMи на основу Eросечних оцена важносMи исEиMиваних циљева.
2) Да ли ма уран и у значајно већој мери верују а им 1реферирани
факул е и у уће занимање може омо<ући и ос варивање 1ојеиних циљева не<о нежељено занимање? У о:;овору на ово EиMање очекујемо :а маMуранMи мо;ућносM осMваривања личних
циљева више везују за жељени факулMеM не;о за нежељени,
:ок се мо;ућносM осMваривања оEшMих :рушMвених циљева
може везиваMи и за нежељени факулMеM.
3) Да ли 1ос оји значајна 1овезанос између с е1ена 1рихва ања циљева и с е1ена очекивања а се 1реко 1реферирано< занимања мо<у
ос вари и и циљеви? На основу ово; EиMања се може ;енерисаMи EреMEосMавка :а ће сMеEен значајносMи циљева KиMи Eовезан са сMеEеном веровања :а се Eреко жељено; факулMеMа и
Kу:уће; занимања мо;у осMвариMи.
4) Пос оји ли веза између с е1ена жеље а се с у ира о а рани факул е и с е1ена очекивања а се 1реко занимања које се с иче
с у ирањем о< факул е а мо<у реализова и циљеви? И ов:е се
може EосMулираMи EреMEосMавка о EозиMивној EовезаносMи
између жеље :а се сMу:ира о:ређени факулMеM и очекивања
:а ће Mај изKор исEуниMи осMваривање жељених циљева.
5) Да ли се 1реферираном факул е у и занимању које се 1реко ње<а
с иче 1ри1исује већа мо<ућнос ос варивања личних не<о руш вених циљева? ПосмаMрано у Eросеку, EреMEосMављамо :а маНЕБОЈША Б. ПЕТРОВИЋ, МИЛАНКО Д. ЧАБАРКАПА, БОРА Р. КУЗМАНОВИЋ
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MуранMи имају већа очекивања у Eо;ле:у осMваривања личних
не;о :рушMвених циљева Eреко изаKрано; факулMеMа и Kу:уће; занимања.

МЕТОД
ВаријаMле и инс;румен;и: ЦенMрални Eојам у нашем исMраживању су лични и :рушMвени циљеви, Eа је неоEхо:но :а нешMо
:еMаљније кажемо о њиховом значењу. Ка:а је реч о циљевима
као вре:носMима, они мо;у :а се о:носе на крајње конкреMне
оKјекMе, сMања и сиMуације, као и на релаMивно оEшMе класе оKјекаMа и сиMуација, укључујући и врло аEсMракMне каMе;орије.
УоEшMени и аEсMракMни циљеви се с разло;ом MреMирају као
вре:носMи, Kез оKзира шMо осMаје сEорно EиMање :а ли се све
вре:носMи мо;у схваMиMи као циљеви. Неки у;ле:ни исMраживачи вре:носMи (Rokeach, 1973; Schwartz и Bilsky, 1990, 1987; Inglehart, 1977), Eреко уоEшMених и најкраће именованих циљева исEиMују вре:носMи Eоје:инаца и ;руEа, ма:а не корисMе Eојам
циља као кључни Eојам.
Ка:а исEиMују вре:носMи као циљеве, исMраживачи махом не
Eри:ају значај разликовању и раз:вајању циљева ин:иви:уално; живоMа (личних циљева у ужем смислу, као шMо су љуKав, EоEуларносM, моћ) о: EрихваMања (Eреференције) :рушMвених циљева који се Mичу :рушMва у целини (као шMо су – на Eример,
социјална Eрав:а, :емокраMија, EаMриоMизам). МеђуMим, Кузмановић и ПеMровић (2007) смаMрају :а Kи Kило :оKро раз:војиMи Mе
:ве каMе;орије и EосеKно исEиMиваMи сMеEен EрихваMања је:них
и :ру;их, а исMраживања MреKа :а Eокажу каква је евенMуална
веза између EрихваMања циљева из је:не и :ру;е ;руEе. Узимајући у оKзир различиMе Mеоријске и:еје о EоMреKама и моMивима,
заMим разна исMраживања о вре:носMима, и Eолазећи о: и:еје :а
се лични циљеви Mемеље на личним EоMреKама и инMересима,
или њиховим комKинацијама и сисMемима, Кузмановић и ПеMровић су на основу сво; исMраживачко; искусMва формирали
лисMу о: 18 личних циљева (ЛЛЦ) чији су најкраћи називи: у;ле:,
EријаMељи (EријаMељска Eо:ршка), :рушMвена моћ, самоакMуализација, алMруизам, EосMи;нуће, узKу:љив живоM, Eо:ређеносM,
си;урносM, савесносM, љуKав, маMеријални сMан:ар:, знање, уживање (хе:онизам), :рушMвено ан;ажовање, самосMалносM, EоEуларносM и з:рав живоM (:еMаљније о основама изKора циљева у:
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Kuzmanović i Petrović, 2007). ДрушMвени циљеви се Mакође мо;у
MемељиMи на EоMреKама и инMересима, али релеванMним за шири
кру; љу:и, :рушMвене ;руEе и чиMаву заје:ницу. Ло;ично, арMикулисање Mих циљева је Eо: уMицајем разноврсних :рушMвених
чинилаца. Не мо;у се занемариMи ни циљеви који се смаMрају
важним у акMуелном исMоријском времену за о:ређено :рушMво,
као шMо је наше (нEр. улазак у ЕвроEску Унију, као :рушMвени
циљ). АуMори су узели у оKзир разна исEиMивања јавно; мнења и
своја EреMхо:на исMраживања (Kuzmanović, 1990, 1995; Petrović,
1996) и сачинили су лисMу о: 18 :рушMвених циљева (ЛДЦ): јака
Eривре:а, :оKри међунационални о:носи, KорKа EроMив криминала и коруEције, јачање о:KрамKених сна;а земље, хуманији о:носи у :рушMву, еколошки циљеви, заEосленосM, социјална је:накосM, Eравна :ржава, чување Mра:иције, улазак у ЕвроEску
унију, EриваMизација, :ржавни и MериMоријални инMе;риMеM, :емокраMија, живоMни сMан:ар:, развој науке и кулMуре, социјална
Eрава и EолиMички сисMем.
У овом исMраживању сви наве:ени лични и :рушMвени циљеви су оEерационализовани Eреко краMких, јез;ровиMих исказа –
нEр. социјална 1рава Eреко исказа: „Да :ржава оKезKе:и KесEлаMно
оKразовање, з:равсMвену и социјалну зашMиMу”, или у<ле као лични циљ, Eреко реченице: „Да ме :ру;и љу:и EошMују, :а уживам
у;ле: међу љу:има”. ПошMо се вре:носни циљеви у;лавном EрихваMају, само у различиMом сMеEену (зKо; че;а се ;овори о Eреференцијама), уз сваки исказ Eонуђено је EеM сле:ећих мо:алиMеMа
о:;овора: „мало је важно”, „осре:ње је важно”, „Eрилично је важно”, „јако је важно” и „изузеMно мно;о је важно”. ИсEиMаници су
замољени :а овај Eосле:њи о:;овор уEоMреKљавају само он:а ка:а смаMрају :а је неки циљ за њих изузеMно значајан. О:;овори су
у оKра:и Eо:аMака MрансEоновани у Kројеве, Eа је Mако :оKијена
скала Eроцене у расEону о: 1 :о 5. То је омо;ућило :а се у сMаMисMичкој анализи нека Eоређења оKављају Eреко Eросечних вре:носMи, а EовезаносM Eреко коефицијенаMа корелације.
Очекивања маMуранаMа везана за Kу:уће занимање су исEиMивана Mакође Eреко скале о: EеM мо:алиMеMа о:;овора, са сле:ећим значењима: „нимало”, „мало”, „осре:ње”, „Eрилично” и
„веома мно;о”. И ови о:;овори су Mрансформисани у EеMосMеEну
нумеричку скалу.
УEиMник је, наравно, укључио EиMање о Mоме који факулMеM
или високу школу исEиMаник намерава :а уEише, као и сMеEен
жеље (EеMосMеEена скала) :а се Kави занимањем које му изаKраНЕБОЈША Б. ПЕТРОВИЋ, МИЛАНКО Д. ЧАБАРКАПА, БОРА Р. КУЗМАНОВИЋ
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ни факулMеM или школа омо;ућује, али и EиMање којим занимањем везаним за високо оKразовање ниEошMо не Kи желео, или
најмање жели, :а се Kави. Ово је Kило EоMреKно :а Kи се усMановиле евенMуалне разлике у очекивањима између жељено; и нежељено; занимања, а у вези с мо;ућношћу осMваривања циљева.
УEиMник је укључио и уоKичајена EиMања о :емо;рафским и социјалним оKележјима исEиMаника: Eол, смер у ;имназији, Eросек оцена, Eроцена маMеријално; сMања Eоро:ице, оKразовање
оца и мајке, као и Eо:аMак :а ли је неко о: чланова Eоро:ице
осMао Kез Eосла у Eосле:њих EеM ;о:ина. Ова оKележја су укључена Eо: EреMEосMавком :а мо;у имаMи функцију инMервенишућих
варијаKли на о:нос између важносMи циљева и очекивања :а
Kу:у исEуњени Eреко изаKрано; факулMеMа.

УЗОРАК ИСПИТАНИКА И ПОСТУПАК
ИСПИТИВАЊА
ИсEиMивањем је оKухваћено 497 ученика завршно; разре:а ;имназија (маMуранMи) у Бео;ра:у и неколико ;ра:ова у унуMрашњосMи СрKије. У Бео;ра:у су исEиMани маMуранMи Прве, Треће, ДевеMе, ДесеMе и ПеMнаесMе ;имназије, а у унуMрашњосMи маMуранMи
;имназија у Нишу, Чачку и Лозници, Mако :а се може ;овориMи о
релаMивно реEрезенMаMивном узорку исEиMаника, с оKзиром на
Mо :а се ;имназије значајно не разликују Eо сMрукMури ученика и
условима школовања. СMрукMура узорка Eо ;имназијама, усмерењу и Eолној EриEа:носMи Eриказана је у MаKелама 1, 2 и 3.
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ГИМНАЗИЈА

Ф

%

ДЕВЕТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА

115

23.1

ЧАЧАНСКА ГИМНАЗИЈА

42

8.5

ДЕСЕТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА

52

10.5

ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА

59

11.9

ПЕТНАЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА

64

12.9

НИШКА ГИМНАЗИЈА

80

16.1

ЛОЗНИЧКА ГИМНАЗИЈА

65

13.1

ТРЕЋА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА

20

4.0

УКУПНО

497

100.0

ТАБЕЛА 1: СТРУКТУРА УЗОРКА ПО ГИМНАЗИЈАМА
ИЗАБРАНИ СМЕР

Ф

%

ПРИРОДНИ

203

40.8

ДРУШТВЕНИ

241

48.5

ОПШТИ

53

10.7

УКУПНО

497

100.0

ТАБЕЛА 2: СТРУКТУРА УЗОРКА ПО СМЕРОВИМА
ПОЛ

Ф

%

ЖЕНСКИ

311

62.6

МУШКИ

186

37.4

УКУПНО

497

100.0

ТАБЕЛА 3: СТРУКТУРА УЗОРКА ПО ПОЛУ

ТреKа рећи :а наве:ена оEшMа сMрукMура узорка и Kрој исEиMаника Eо Eоје:иним каMе;оријама :онекле варирају ка:а је реч о
изKору Eоје:иних факулMеMа, јер сви исEиMаници (497) нису о:;оварали на сва Mражена EиMања, Mако :а узорак варира у скла:у са
Eоје:иним варијаKлама и меMо:ама сMаMисMичке анализе која је
коришћена Eрема EосMављеним хиEоMезама. Тако се о: укуEно;
НЕБОЈША Б. ПЕТРОВИЋ, МИЛАНКО Д. ЧАБАРКАПА, БОРА Р. КУЗМАНОВИЋ
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Kроја анкеMираних за изKор Eожељно; факулMеMа оEре:елило
494, а за изKор најмање Eожељно; факулMеMа 473 исEиMаника. Као
свој изKор исEиMаници су укуEно навели 54 факулMеMа, о: че;а су
најзасMуEљенији: Економски (10,1%), Правни (8,2%), ФОН (8,2%),
ЕлекMроMехнички (7,8%), Филозофски (6,4%), Филолошки (5,8%),
Ме:ицински (5,0%) и ПолиMичке науке (4,8%). За осMале факулMеMе се оEре:ељује исEо: 5% исEиMаника, Mако :а их не Eриказујемо
у овој сMрукMури.
ИсEиMивање је сEрове:ено крајем школске ;о:ине са маMуранMима наве:ених ;имназија, у школским условима (учионицама),
шMо можемо узеMи као Eре:носM за ову врсMу исEиMивања везано;
за Eрофесионално оEре:ељивање мла:их, јер су маMуранMи на
крају завршне ;о:ине већ имали јасно формиране сMавове и оEре:ељење које факулMеMе ће уEисаMи. Примењена је Mехника
;руEно; исEиMивања Eо разре:има о: сMране исMраживача и
школско; Eсихоло;а, уз о:;оварајуће оKјашњење и EозиMивну
моMивацију ученика за учешћем у исMраживању. Током исEиMивања није Kило оMEора и нере;уларносMи које Kи мо;ле уMицаMи
на резулMаMе исEиMивања.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
СТЕПЕН ПРИХВАТАЊА (ПРЕФЕРЕНЦИЈЕ) ЛИЧНИХ
И ДРУШТВЕНИХ ЦИЉЕВА

Прво EиMање EосMављено у нашем исMраживању о:носило се на
Eреференцију личних и :рушMвених циљева, који су исEиMивани
Eреко :ве о:војене лисMе. У MаKели 4 Eриказана је Eреференција
личних циљева, који су наве:ени Eрема Eросечном сMеEену EрихваћеносMи, Mако :а њихов ре:осле: Eре:сMавља и ран; лисMу
значаја које им исEиMаници Eри:ају.
ЛИЧНИ ЦИЉЕВИ

АС

СД

ЛИЧНИ ЦИЉЕВИ

АС

СД

ПРИЈАТЕЉИ

4.49

0.82

АЛТРУИЗАМ

3.77

1.02

ЉУБАВ

4.36

0.89

УГЛЕД

3.57

1.02

САМОСТАЛНОСТ

4.43

0.82

ПОСТИГНУЋЕ

3.47

1.07

ТАБЕЛА 4: СТЕПЕН ПРИХВАТАЊА ЛИЧНИХ ЦИЉЕВА
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САМОАКТУАЛИЗАЦИЈА

4.34

0.81

ЗДРАВ ЖИВОТ

3.45

1.25

МАТЕРИЈАЛНИ СТАНДАРД

4.17

0.93

САВЕСНОСТ

3.38

1.25

ЗНАЊЕ

4.09

0.86

ДРУШТВЕНО АНГАЖОВАЊЕ

3.26

1.04

УЗБУДЉИВ ЖИВОТ

4,00

0.98

ДРУШТВЕНА МОЋ

2.62

1.23

СИГУРНОСТ

3.95

1,00

ПОДРЕЂЕНОСТ

2.05

1.05

УЖИВАЊЕ/ХЕДОНИЗАМ

3.78

1.03

ПОПУЛАРНОСТ

2.04

1.19

ТАБЕЛА 4: СТЕПЕН ПРИХВАТАЊА ЛИЧНИХ ЦИЉЕВА

На основу сре:ње вре:носMи EрихваMња, може се рећи :а маMуранMи већину личних циљева EрихваMају у значајној мери, с Mим
шMо EосеKно исMичу: EријаMељсMво, романMичне везе (љуKав), самосMалносM и независносM, самоакMуализацију, маMеријални
сMан:ар:, знаје и узKу:љив живоM. НасуEроM Mоме, из исMе MаKеле
се може ви:еMи :а су најмање Eреферирани лични циљеви који
се везују за EоEуларносM, EослушносM, Eо:ређеносM и :рушMвену
моћ и ан;ажовање. Из;ле:а :а се лични циљеви ко: маMуранаMа
;имназија не EоклаEају са неким схваMањима EрисуMним у новије време, Eо којима се очекује :а су мла:и оријенMисани на корисM, EресMиж, комEеMиMивносM, усEех, :рушMвену Eромоцију и
у;ле: (Кузмановић, ПеMровић, 2013; Јоксимовић, 1999), већ Eрема
изKору личних циљева више о:;оварају MиEичном Eрофилу а:олесценаMа EознаMом из ранијих исMраживања (Ериксон, 1976;
Врањешевић, 2001). Очи;ле:но је :а :оминирају они циљеви који
су више засновани на емоционалним и инMелекMуалним EоMреKама, шMо се уклаEа у ширу слику MиEично; а:олесценMа, али и са
исMицањем маMеријалних EоMреKа везаних за лични и Eоро:ични сMан:ар:, шMо се може EриEисаMи уMицају акMуелне :рушMвено-економске кризе у нашем :рушMву.
ДРУШТВЕНИ ЦИЉЕВИ:

АС

СД

ДРУШТВЕНИ ЦИЉЕВИ:

АС

СД

СОЦИЈАЛНА ПРАВА

4.43

0.87

СОЦИЈАЛНА ЈЕДНАКОСТ

3.66

1.16

ЗАПОСЛЕНОСТ

4.24

0.99

ДОБРИ МЕЂУНАЦИОНАЛНИ

3.59

1.16

РАЗВОЈ НАУКЕ И КУЛТУРЕ

4.24

0.93

ДРЖАВНИ И ТЕРИТОРИЈАЛНИ

3.57

1.17

ЖИВОТНИ СТАНДАРД

4.20

0.88

ДЕМОКРАТИЈА

3.42

1.18

ХУМАНИЈИ ОДНОСИ

4.06

1.02

ЈАКА ПРИВРЕДА

3.27

1.31
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ЕКОЛОШКИ ЦИЉЕВИ

3.97

1.04

ЈАЧАЊЕ ОДБРАМБЕНИХ СНАГА

3.14

1.22

ПРАВНА ДРЖАВА

3.86

1.06

ЈЕДНОПАРТИЈСКИ СИСТЕМ

2.54

1.29

3.83

1.21

ПРИВАТИЗАЦИЈА

2.46

1.11

3.81

1.14

УЛАЗАК У ЕУ

2.17

1.14

БОРБА ПРОТИВ КРИМИНАЛА И
КОРУПЦИЈЕ
ЧУВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ

ТАБЕЛА 5: СТЕПЕН ПРИХВАТАЊА ДРУШТВЕНИХ ЦИЉЕВА

Ка: је реч о :рушMвеним циљевима, маMуранMи Eреферирају
оне који Kи се мо;ли EовезаMи са социјалним вре:носMима, као
шMо су: социјална Eрава, оKразовање, наука, Eосао, оKезKеђење
Kоље; сMан:ар:а и хуманији о:носи међу љу:има, шMо се може
MумачиMи као знак њихове хуманосMи, :емокраMичносMи и зрелосMи. ИсMовремено, Mо о:;овара оEшMој слици мла:их љу:и који
Mеже равноEравносMи, Eрав:и, економски и социјално сMаKилном :рушMвеном окружењу. Овакав изKор :рушMвених циљева се
не уклаEа сасвим у MренуMно Eреовлађујућа :рушMвена, а нарочиMо EолиMичка, очекивања и вре:носMи које се везују за Mржишну и лиKералну економију, EошMо се у Eрви Eлан исMичу социјалне и :емокраMске вре:носMи, као шMо су социјална Eраве:носM,
:осMуEносM оKразовања, си;урносM Eосла и за:овољавајући маMеријални сMан:ар:. НасуEроM оEшMим очекивањима и веровањима :а су мла:и више оEре:ељени за инMернационалне инMе;рације, ЕУ и Mржишну Eривре:у, Eрема овом исMраживању Mо су
најмање EрихваMљиви циљеви ко: наших маMуранаMа. Разло; Mоме вероваMно MреKа MражиMи у чињеници :а су Eосле:ице Mранзиције и EриваMизације у нашој земљи, као и услови које ЕУ EосMавља СрKији у Eроцесу Eри:руживања, осMавили не;аMивну
слику у свесMи мла:их љу:и, Mако :а се Mакви циљеви :оживљавају као мање EрихваMљиви у о:носу на осMале :рушMвене циљеве. Уз Mо MреKа :о:аMи и њихово ниско вре:новање је:ноEарMијско; EолиMичко; сисMема као :рушMвено; циља или вре:носMи,
шMо Kи мо;ло :а ;овори :а мла:и не EрихваMају је:ну и:еолошку
:окMрину, :о;маMизам и ауMориMарносM. У целини ;ле:ано, Eрема Eреференцијама :рушMвених вре:носMи, мо;ло Kи се ;овориMи :а су мла:и оријенMисани ка :емокраMским и социјалним
вре:носMима, али са националном коноMацијом (зKо; ниско;
вре:новања уласка у ЕУ као :рушMвено; циља). То указује :а су
мла:и оMворени за хумане и :емокраMске вре:носMи, али :а Eо14
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лиMичке и :рушMвене циљеве више везују за националне оквире
у којима вероваMно ви:е више EросMора за исEољавање личних
EоMреKа и циљева, али и оEшMих :рушMвених вре:носMи као шMо
су хуманизам, Eрав:а, слоKо:а и независносM.

РАЗЛИКЕ У ОЧЕКИВАЊИМА ОД ЖЕЉЕНОГ И НЕЖЕЉЕНОГ ЗАНИМАЊА
Како је наве:ено у меMо:оло;ији, о: исEиMаника смо Mражили
:а у уEиMнику наве:у не само који факулMеM или високу школу
Eланирају :а уEишу, већ и који факулMеM, Mј. Kу:уће занимање Kи
најмање желели. Такође су имали за:аMак :а на EеMосMеEеној
скали оцене колико жељено занимање (које се сMиче Eреко
о:аKрано; факулMеMа) омо;ућава осMваривање свако; о: наве:ених 18 личних циљева, али исMе Mакве Eроцене исEиMаници су :авали и ка:а је реч о нежељеном занимању. Ове Eроцене смо назвали „очекивање” о: жељено; и нежељено; (најмање жељено;)
занимања. СMаMисMичка анализа Eо:аMака је извршана Eреко Mо:носа, Mј. уMврђивана је значајносM разлика у Eросечним очекивањима о: Eреферирано; и нежељно; занимања.

АС

АС
Т

СИГ.

0.43

3.49

.001

3.28

0.67

11.43

.000

3.09

2.99

0.10

1.61

.107

САМОАКТУАЛИЗАЦИЈА

4.36

3.22

1.14

17.20

.000

АЛТРУИЗАМ

3.68

3.25

0.43

5.18

.000

ПОСТИГНУЋЕ

3.79

3.28

0.51

7.11

.000

УЗБУДЉИВ ЖИВОТ

3.81

2.74

1.07

11.16

.000

ПОДРЕЂЕНОСТ

2.71

3.22

-0.51

-7.52

.000

СИГУРНОСТ

3.85

3.15

0.70

9.83

.000

САВЕСНОСТ

3.55

2.99

0.56

7.92

.000

ЛИЧНИ ЦИЉЕВИ - ВРЕДНОСТИ

ПРЕФЕРИРАНОГ НЕЖЕЉЕНОГ
ЗАНИМАЊА

ЗАНИМАЊА

РАЗЛИКЕ

УГЛЕД

3.76

3.33

ПРИЈАТЕЉИ

3.95

ДРУШТВЕНА МОЋ
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ЉУБАВ

3.80

3.24

0.56

9.69

.000

МАТЕРИЈАЛНИ СТАНДАРД

4.15

3.50

0.65

9.90

.000

ЗНАЊЕ

4.15

3.20

0.95

15.40

.000

ХЕДОНИЗАМ

3.64

2.82

0.82

12.50

.000

ДРУШТВЕНО АНГАЖОВАЊЕ

3.35

3.03

0.34

4.26

.000

САМОСТАЛНОСТ

4.33

3.44

0.89

14.55

.000

ПОПУЛАРНОСТ

2.32

2.49

-0.17

-2.22

.027

ЗДРАВ ЖИВОТ

3.38

3.02

0.36

5.06

.000

ТАБЕЛА 6: РАЗЛИКЕ У ОЧЕКИВАЊИМА ОД ЖЕЉЕНОГ И НЕЖЕЉЕНОГ ЗАНИМАЊА

На основу резулMаMа Eриказаних у MаKели 6. уочава се јасна
Mен:енција :а EосMоји значајна разлика ко: већине личних
циљева у Eо;ле:у очекивања њихово; исEуњења Eреко жељено;
и нежељено; занимања. ОчиMо је :а маMуранMи више верују :а
жељено не;о нежељено занимање омо;ућује реализацију наве:ених личних циљева. МеђуMим, изузеMак су Mри циља. Први циљ
се о:носи на моћ и руковођење ру<им љу има („Да руково:им :ру;им љу:има, :а имам значајну :рушMвену моћ”) – ;:е нема сMаMисMички значајних разлика у Eроцени мо;ућносMи осMваривања
ово; циља ко: Eреферирано; и нежељено; занимања. Дру;и циљ
се о:носи на 1о1уларнос као личну вре:носM („Да EосMанем EознаM и EоEуларан, :а се о мени зна и Eрича у јавносMи”), али је у
овом случају :оKијена не;аMивна разлика, јер се Eроцењује :а се
Mакав циљ Eре може осMвариMи Eреко нежељено; не;о Eреко
жељено; факулMеMа, Mј. занимања. Такође, и ка:а је реч о Mрећем
циљу – 1о ређенос и 1ослушнос („Да EросMо ра:им свој Eосао и
извршавам о:луке онако како захMевају EреMEосMављени, сMарији и моћнији”), :оKијена је не;аMивна разлика у корисM нежељено; занимања. Дакле, ова :ва циља се више везују за неEоEуларно или најмање EрихваMљиво занимање, а на основу
Eреференције личних циљева (MаKела 5) ви:имо :а су Mо исMовремено и циљеви који су у узорку најмање Eрихваћени.
Имајући у ви:у :оKијене разлике у Eреференцији циљева ка:а
се уEоређује жељено и нежељено занимање, може се закључиMи
:а се Eреферирано занимање Eовезују са већим мо;ућносMима
осMварења скоро свих личних циљева, изузев Mри најмање EрихваMљива циља, о: којих се :ва више Eовезују са неEожељним занимањем. У овом случају, из;е:а :а маMуранMима није KиMно :а
16

НЕБОЈША Б. ПЕТРОВИЋ, МИЛАНКО Д. ЧАБАРКАПА, БОРА Р. КУЗМАНОВИЋ

ВРЕДНОСНА ОЧЕКИВАЊА УЧЕНИКА ГИМНАЗИЈА ПРИ ИЗБОРУ ФАКУЛТЕТА
ли се неки за њих неважан (или мало важан) циљ може више осMвариMи Eреко жељено; факулMеMа и занимања не;о Eреко нежељено; занимања. ШMавише, сEремни су :а Eризнају :а се неки
мање вре:ан циљ може у већој мери осMвариMи Eреко нежељено;
факулMеMа и занимања, шMо Kи се мо;ло инMерEреMираMи као Eорука: циљеви које не желим (на Eример – EоMчињавање или EослушносM) мо;у се више осMвариMи Eреко занимања које не волим,
али EошMо ја и не Mежим (или мало Mежим) Mим циљевима, он:а
је Mо мож:а и разло; више :а не желим Mо занимање. То Kи :аље
мо;ло :а значи :а Eоје:инац неће изаKраMи оне факулMеMе и занимања која се Eовезују са оним циљевима којима не Mежи, и оKраMно, изаKраће онај факулMеM и занимање које жели и чему EриEисује мо;ућносM осMварења већине личних циљева. Чини нам се
:а оваква ло;ика очекивања о: жељено; и нежељено; занимања
има оEрав:ања у инсMруменMалном каракMеру занимања и EозиMивној или не;аMивној валенци о:ређених циљева, шMо се уклаEа
у неке Mеоријске мо:еле о којима смо ;оворили у уво:ном :елу
ово; ра:а.

ПОВЕЗАНОСТ ВАЖНОСТИ ЦИЉЕВА И ОЧЕКИВАЊА ДА СЕ ТИ ЦИЉЕВИ МОГУ ОСТВАРИТИ ПРЕКО ИЗАБРАНОГ ЗАНИМАЊА

Ако је на нивоу узорка у целини усMановљено :а се уз жељено занимање више не;о уз нежељено везује очекивање :а се мо;у осMвариMи значајни циљеви, а :а ко: најмање значајних циљева нема разлика, или :а се чак јављају у корисM нежељених занимања,
оEрав:ано је EосMавиMи EиMање :а ли се и на ин:иви:уалном нивоу и само ко: жељених занимања већа очекивања везују уз ин:иви:уално значајније циљеве. Дру;им речима, EосMавља се EиMање :а ли се јавља корелација између сMеEена важносMи циља и
сMеEена очекивања :а се Eреко Eреферирано; занимања Mај циљ
може осMвариMи.
ЦИЉЕВИ

Р

ЦИЉЕВИ

Р

ЦИЉЕВИ

Р

УГЛЕД

.477**

УЗБУДЉИВ ЖИВОТ

.371**

ЗНАЊЕ

.471**

ПРИЈАТЕЉИ

.459**

ПОДРЕЂЕНОСТ

.545**

ХЕДОНИЗАМ

.515**
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ДРУШТВЕНО

ДРУШТВЕНА МОЋ

.567**

СИГУРНОСТ

.416**

САМОАКТУАЛИЗАЦИЈА

.407**

САВЕСНОСТ

.581**

САМОСТАЛНОСТ

.457**

АЛТРУИЗАМ

.514**

ЉУБАВ

.443**

ПОПУЛАРНОСТ

.634**

ПОСТИГНУЋЕ

.503**

.486**

ЗДРАВ ЖИВОТ

.616**

МАТЕРИЈАЛНИ
СТАНДАРД

АНГАЖОВАЊЕ

.513**
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Из MаKеле 7. се може ви:еMи :а се ре:овно Eојављују очекиване
корелације и :а су оне Eрилично високе. Већина Eоје:иначних
корелација се креће изна: 0.40, а неколико и Eреко 0.60, шMо Eоказује :а EосMоји значајна EовезаносM између сMеEена EрихваMања
већине личних циљева и очекивања :а се Eреко изаKрано; занимања Mи циљеви мо;у и осMвариMи. Мож:а из;ле:а неоKично, али
највиши је сMеEен EовезаносMи између оцене значаја 1о1уларноси и сMеEена очекивања :а се Eреко о:аKрано; факулMеMа и
жељено; занимања Mај циљ може реализоваMи (0,63). Ви:ели смо
:а EоEуларносM сEа:а међу најниже вре:новане циљеве и :а у
целини маMуранMи верују :а њихово Eреферирано занимање
мање не;о нежељено омо;ућује осMваривање EоEуларносMи. Намеће се EиMање - Како оKјасниMи овај нови резулMаM? Несумњиво
је :а већина исEиMаника ниMи нарочиMо цени EоEуларносM, ниMи
верује :а се Eреко жељено; занимања може Mај циљ осMвариMи,
али извесна коваријација у оценама Mе :ве варијаKле EосMоји (о:
изразиMо ниских :о умерено ниских). С :ру;е сMране, сMан:ар:на
:евијација (СД = 1,19) све:очи :а мањи :ео маMуранаMа EоEуларносM иEак ви:и као важан лични циљ (или му Kар EриEисује изна:Eросечни значај), Eа вероваMно и већина у оквиру Mе каMе;орије исMовремено верује :а се Eреко о:аKрано; факулMеMа и
Kу:уће; занимања може осMвариMи EоEуларносM којој Mеже. Такве Mен:енције омо;ућују :а се осMвари Eрилично висок коефицијенM корелације. Дакле, у целини важи EравилносM: уколико је
неки циљ за маMуранMе важнији, уMолико више очекују :а се он
може осMвариMи Eреко Eреферирано; занимања и оKраMно.
Најмању корелацију између важносMи циља и очекивања :а се
Eреко изаKрано; факулMеMа и Kу:уће; занимања осMвари има
циљ који се о:носи на - уз у љив живо (Р=0,37), шMо указује :а је
Mо значајан циљ за маMуранMе, али :а ;а не EраMи исMо Mако висо18
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ко очекивање :а ће Mоме :оEринеMи изаKрани факулMеM и Kу:уће
занимање.
Значајна EовезаносM између сMеEена EожељносMи циља и очекивања :а ће Kу:уће занимање омо;ућиMи осMварење Mих циљева
у;лавном важи за личне, живоMне циљеве, :ок су ко: :рушMвених циљева корелације у;лавном ниске, Mако :а их и не Eриказујемо EосеKно. ИсMо Mако, корелације са сMеEеном очекивања :а
се Eреко нежељених занимања мо;у осMвариMи исEиMивани
циљеви су знаMно ниже (већина се креће исEо: 0.20), а најчешће
су и EоMEуно незначајне.

ПОВЕЗАНОСТ СТЕПЕНА ЖЕЉЕ ЗА БАВЉЕЊЕМ ПРЕФЕРИРАНИМ ЗАНИМАЊЕМ И ОЧЕКИВАЊА ДА СЕ ПРЕКО ТОГ ЗАНИМАЊА МОГУ ОСТВАРИТИ
ЛИЧНИ ЦИЉЕВИ

Прво су :аMе Eоје:иначне корелације између жељеносMи занимања и очекивања :а ће се Eреко Mо; занимања осMвариMи о:ређени циљ, а EоMом је ре;ресионом анализом уMврђена EовезаносM између свих, заје:но узеMих циљева и жељеносMи Kављења
Eреферираним занимањем.
ПОЈЕДИНАЧНЕ КОРЕЛАЦИЈЕ
УГЛЕД

.181**

УЗБУДЉИВ ЖИВОТ

.097*

ЗНАЊЕ

.232**

ПРИЈАТЕЉИ

.100*

ПОДРЕЂЕНОСТ

-.068

ХЕДОНИЗАМ

.129**

ДРУШТВЕНА МОЋ

.059

СИГУРНОСТ

.094*

САМОАКТУАЛИЗАЦИЈА

.350**

САВЕСНОСТ

.162**

САМОСТАЛНОСТ

.160**

АЛТРУИЗАМ

.102*

ЉУБАВ

.071

ПОПУЛАРНОСТ

.113*

ПОСТИГНУЋЕ

.178**

.113*

ЗДРАВ ЖИВОТ

.074

МАТЕРИЈАЛНИ
СТАНДАРД

ДРУШТВЕНО
АНГАЖОВАЊЕ

.128**

ТАБЕЛА 8: КОРЕЛАЦИЈЕ ИЗМЕЂУ ЖЕЉЕНОСТИ ЗАНИМАЊА И ОЧЕКИВАЊА ОСТВАРЕЊА ЦИЉЕВА

Р

Р2

КОРИГОВАНИ Р2

СТД. ГРЕШКА ПРОЦЕНЕ

.414А

.171

.137

.87560

ТАБЕЛА 9: РЕГРЕСИЈА - ЛИЧНИ ЦИЉЕВИ КАО ПРЕДИКТОРИ ЖЕЉЕНОСТИ ЗАНИМАЊА
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У целини EосмаMрано, корелациона ре;ресиона анализа (MаKела 9) Eоказује :а EосMоји EовезаносM (Р= 0.41), између сMеEена
жеље маMуранаMа :а се Kаве о:ређеним занимањем и очекивања
:а се Eреко Mо; занимања мо;у осMвариMи о:ређени циљеви, али
је сMеEен оKјашњења варијансе криMеријумске варијаKле релаMивно низак. Ка:а се EосмаMрају KеMа коефицијенMи он:а се заEажа :а Mој EовезаносMи највећи :оEринос :ају корелације које се
о:носе на циљеве – самоакMуализација (:а се искажу своје сEосоKносMи и осMваре мо;ућносMи) и савесносM (:а се живоM Eроживи савесно и мирно). ВероваMно је :а ;лавни разло; релаMивно
ниске укуEне корелације у Mоме шMо је сMеEен жеље :а се Kави
Eреферираним занимањем не:овољно варијаKилан, јер су сви
исEиMаници наво:или :а Kрају неко занимање (факулMеM) којим
желе :а се Kаве више о: осMалих. МеђуMим, ка:а се Eо;ле:ају
оKичне линеарне корелације Eо Eоје:иним ајMемима (MаKела 8.)
може се заEазиMи :а су све Eоје:иначне корелације значајне, изузев за циљеве који се везују за :рушMвену моћ, EослушносM, љуKав и з:рав живоM. Очи;ле:но је :а исEиMаници верују :а се ови
циљеви, у Eоређењу са :ру;им, мо;у мање осMвариMи Eреко Eреферирано; занимања, :ок се жеља :а се Kаве изаKраним занимањем значајније Eовезује са очекивањем :а ће :оEринеMи осMварењу већине осMалих личних циљева. То још је:ном EоMврђује
нашу Eолазну EреMEосMавку :а су вре:носни циљеви и очекивања Eовезани са изKором факулMеMа и Kу:уће; занимања.

РАЗЛИКЕ У ОЦЕНИ МОГУЋНОСТИ ОСТВАРИВАЊА
ЛИЧНИХ И ДРУШТВЕНИХ ЦИЉЕВА
На основу Eоређења укуEних Eросечних скорова за :ве лисMе
циљева (MаKела 10), можемо консMаMоваMи :а исEиMаници више
верују :а ће им изаKрано занимање омо;ућиMи осMваривање личних не;о :рушMвених циљева (M = -24.422, си; 0.000). У Eрило; Mоме и:у и величине корелација између жељеносMи личних циљева и мо;ућносMи осMварења Mих циљева, шMо је Eриказано у
MаKели 7.
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ЦИЉЕВИ - ВРЕДНОСТИ

АС

СД

ЛИЧНИ ЦИЉЕВИ

3.64

.54

ДРУШТВЕНИ ЦИЉЕВИ

2.73

.89

ТАБЕЛА 10:МОГУЋНОСТ ОСТВАРЕЊА ЦИЉЕВА

На основу значаја личних циљева за свако:невни живоM и EоMреKе мла:их :а шMо Kрже и неEосре:није за:овољавају своје EоMреKе, није Mешко разумеMи и оKјасниMи зашMо се Eреферирано занимање више везује за осMваривање личних, живоMних циљева,
не;о :рушMвених. ВероваMно је :а се маMуранMи Eри изKору факулMеMа и Eрофесионално; оEре:ељења више руково:е личним,
живоMним циљевима (вре:носMима) не;о :рушMвеним циљевима, очекујући :а ови циљеви више зависе о: њих самих и њихово; Kу:уће; ра:но; Eоложаја, не;о шMо је Mо случај са ширим
циљевима, који зависе о: ширих :рушMвених околносMи и који се
о:носе на целокуEно :рушMво.
ЗАКЉУЧАК

РезулMаMи ово; исMраживања у целини Eоказују :а су вре:носна очекивања маMуранаMа о: Kу:уће; занимања KиMан чинилац у
изKору факулMеMа (о:носно високе школе) и замишљено; занимања које се жели сMећи Eреко изаKрано; факулMеMа. За 15 о: 18
личних циљева маMуранMи значајно више верују :а се они мо;у
осMвариMи Eреко жељено; не;о Eреко неко; замишљено; нежељено; занимања.
ВажносM вре:носних очекивања о: жељено; занимања EоMврђује и налаз :а EосMоје Eрилично високе EозиMивне корелације (око 0,50, Eа и 0,60) између сMеEена значаја личних циљева за
Eоје:инца и очекивања :а се :аMи циљеви мо;у осMвариMи Eреко
о:аKрано; факулMеMа и занимања. То важи за свих осамнаесM
личних циљева. Генерално EосмаMрано, уколико је живоMни циљ
за маMуранMе важнији уMолико више верују :а се он може осMвариMи Eреко жељено; занимања.
ПосMоје значајне, ма:а у;лавном ниске, корелације изме:ју
вре:носних очекивања везаних за Eоје:ине циљеве (укуEно 14) и
сMеEена жељеносMи Kављења Eреферираним занимањем. Ре;ресиона анализа Eоказује :а је мулMиEла корелација сMаMисMички
значајна, али не нарочиMо висока (Р = 0,41). Разло; ниске корелације може KиMи у чињеници шMо сMеEен жељеносMи има о;рани-
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чен оEсе; варијације, Kу:ући :а оEре:ељење за неко занимање
укључује криMички ниво жељеносMи.
УMврђено је :а EосMоји значајна разлика у Eо;ле:у очекивања
:а се Eреко жељено; занимања мо;у осMвариMи лични и :рушMвени циљеви, у корисM личних циљева. По Eриро:и сMвари, у изKору занимања мла:и се више руково:е личним, живоMним
циљевима (вре:носMима) не;о :рушMвеним циљевима. Лични
циљеви су више засновани на Eоје:иним Kазичним EоMреKама
или комKинацијама EоMреKа, које Eоје:инац жели :а за:овољи
кроз изKор факулеMеMа и Kу:уће; занимања, а мање оKраћа Eажњу на значај оEшMијих :рушMвених EоMреKа и циљева.
У целини EосмаMрано, :оKијени налази ;оворе о значају вре:носMи и вре:носних очекивања за изKор факулMеMа и занимања
које се Eреко ње;а сMиче. Ми нисмо исEиMанике :ирекMно EиMали
:а ли су имали у ви:у о:ређене вре:носне циљеве ка:а су се оEре:ељивали за факулMеM, већ смо :о налаза о значају циљева :ошли Eосре:но, сMаMисMичким укршMањем и анализом Eо:аMака.
Мо;уће је :а су маMуранMи имали у ви:у само неке важне циљеве
Eри изKору факулMеMа или високе школе, а :а се неки :ру;и
Eојављују као сMаMисMички значајни заMо шMо су Eовезани са
Eрвим, а мож:а и заMо шMо мла:и :онекле и несвесно Kирају занимање за које верују и инMуиMивно осећају :а Eреко ње;а мо;у
:а осMваре мно;е личне циљеве и вре:носMи.
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SUMMARY

THE VALUES EXPECTATIONS OF HIGH SCHOOL GRADUATES AT THE CHOICE
OF THE FACULTY AND FUTURE OCCUPATION

There are many psychological references to professional orientation of pupils. However, mainly studied predictors were the role of
school, peers, parents, socio-economics factors, and less the role of
personality traits, goals, expectations, personal and social values.
In this paper the focus is on personal goals and social values
defined as specific objectives that are significant for a faculty choice,
and therefore a future profession. We use two lists of goals - 18
personal and 18 social, applied to the sample of 497 high school
pupils in fourth grade. The study was conducted in school settings.
Preference and level of importance of the objectives of respondents
have been expressed on the 5-point scale of Likert type, which
allowed the statistical analysis of applied methods.
The research results show significant differences in individual
preferences of the goals and values, as well as the significantly
connection of the goals with expectations to be fulfilled by faculty
and future career choice. In addition, it was shown that the higher
importance is given to personal than social values, which justified
starting assumption of the authors, to examine personal and social
values separately, since they were shown to have a different significance for professional orientation of young people.
KEY WORDS: values, personal and social goals, high school students, professional
orientation.
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