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Све тла на Б. Бу и шић1

Пе да го шки фа кул тет у Сом бо ру,  
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Дра ган П. Цве јић
Пе да го шки фа кул тет у Сом бо ру, Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Ду шан ка Д. Ћу ру ви ја
ОШ „До си теј Об ра до вић“ Сом бор

МО ТИ ВА ЦИ ЈА ЗА НА СТА ВУ ФИ ЗИЧ КОГ ВАС ПИ ТА ЊА  
УЧЕ НИ КА МЛА ЂЕГ ШКОЛ СКОГ УЗ РА СТА

 

      Веће задовољство школом, као и боље ефекте у настави одређујe и мотивација 
ученика. Циљ истраживања био је да се испитају мотивационе оријентације 

ученика трећег разреда основне школе у настави физичког васпитања, а истраживањем је 
обухваћено 100 ученика (54 дечака и 46 девојчица) две основне школе у Сомбору. Применом 
двостепене кластер анализе добијени резултати указују на више самоодређено понашање 
ученика млађег школског узраста, подстакнуто забавом, уживањем и жељом да науче 
различите спортске вештине, што представља добру основу за ефикасније спровођење 
наставног процеса. У III разреду основне школе доминирају идентификована регулација и 
интринзична мотивација, а резултати мултиваријантне анализе варијансе показују да нема 
полних разлика у самоодређености понашања. Заступљене мотивационе оријентације 
ученика представљају добру основу за ефективнију наставу физичког васпитања у нижим 
разредима основне школе, a  наставници у вишим разредима основне школе треба да их одрже 
кроз актуелније садржаје физичког васпитања, давање ученицима веће могућности избора 
садржаја и активности и кроз флексибилнији предметни програм.

        мотивација, физичко васпитање, самоодређено понашање.

Увод

Да ли је код де це мла ђег школ ског уз ра ста мо ти ва ци ја за на ста ву фи зич ког 
вас пи та ња са мо о дре ђе на (ин трин зич на/уну тра шња – ак тив ност под стак ну та иза зо-
вом, ужи ва њем и за ба вом) или је под стак ну та на гра да ма, ка зна ма, осе ћа јем сти да, 
гри же са ве сти, по ве ћа њем ега (екс трин зич на/спо ља шња)? „Хе гел је, као по след њи 
од глав них пред став ни ка не мач ког иде а ли зма, ве ро вао да без стра сти ни шта ве ли-
ко ни је ство ре но и да се без ње не мо же ни ство ри ти. Та уну тра шња (ин трин зич ка) 
страст од но си се на лич не ци ље ве и же ље и за хва љу ју ћи њој су не ки од њих по не кад 
до сег ну ти, а по тре бе за до во ље не. По ред то га што по кре ће све људ ске ак тив но сти, 
мо ти ва ци ја пред ста вља и ин те грал ни део про це са уче ња. Њо ме се об ја шња ва ју и 
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ус пе си и не у спе си у из вр ша ва њу за да та ка, по зи тив ни и не га тив ни ис хо ди пред у зе-
тих ак тив но сти, уз ла зне и си ла зне ли ни је на ших ак ци ја, ефи ка сност и не е фи ка сност“ 
(Nеdеlјkоvić, 2012: 14).

Мо ти ва ци ја ути че на од нос уче ни ка пре ма шко ли и на став ни ци ма, на то ко ли-
ко ће тру да и вре ме на по све ти ти уче њу и ка кве ће ре зул та те по сти за ти. „С аспек та 
мо ти ва ци је мо гу се об ја сни ти раз ли чи та по на ша ња уче ни ка у на ста ви, од пот пу не 
не за ин те ре со ва но сти и из бе га ва ња на став них ак тив но сти, пре ко уче ство ва ња ко је 
зах те ва над зор и под сти ца ње, до ак тив ног и ис трај ног ан га жо ва ња уче ни ка у на ста-
ви“ (Ko va če vić, 2010: 5). Ви ша мо ти ва ци ја по ве за на је са бо љим школ ским по стиг ну-
ћем и раз у ме ва њем гра ди ва, ве ћим за до вољ ством шко лом, ви шим са мо по у зда њем, 
бо љом со ци јал ном при ла го ђе но шћу и ви шом сто пом за вр ша ва ња шко ле (Us her & 
Ko ber, 2012). Мо ти ва ци ја за шко лу и уче ње има ге не рал ни тренд опа да ња то ком шко-
ло ва ња, а пре ма по да ци ма аме рич ког На ци о нал ног са ве та за ис тра жи ва ње (Engag
ing Schools: Fostering High School Students' Motivation, 2004), око 40% уче ни ка сред ње 
шко ле не учи, не па жљи во је, ма ло се тру ди и до са ђу је се у шко ли. 

Са гле да ва ње ак ту ел ног ста ња мо ти ва ци о них ори јен та ци ја  
у на ста ви фи зич ког вас пи та ња

Опа да ња мо ти ва ци је код уче ни ка по сто ји и у на ста ви фи зич ког вас пи та ња. Амо-
ти ва ци ја уче ни ка у на ста ви фи зич ког вас пи та ња ис по ља ва се у ви ду из бе га ва ња ча-
со ва, сла бе ан га жо ва но сти на ча су и сла бо из ра же не на ме ре за ба вље ње фи зич ком 
ак тив но шћу у бу дућ но сти  (Nto u ma nis et al., 2004). Ако су уче ни ци не до вољ но мо-
ти ви са ни у на ста ви фи зич ког вас пи та ња, ако рад на ча су пред ста вља по ни жа ва ју ће 
ис ку ство, или ако им је до сад но, фо р ми ра ће не га ти ван став пре ма фи зич ком вас пи-
та њу (Nto u ma nis, 2002: 178). „У слу ча ју да уче ник ни је овла дао основ ним ве шти на-
ма, ак тив но уче ство ва ње на ча су фи зич ког вас пи та ња за ње га ни ка ко не мо же би ти 
по зи тив но ис ку ство“ (Аyers & Sa riscsany, 2013: 27). По сле ди це стра ха и бо ја зно сти од 
при ка зи ва ња еле ме на та у ко ји ма уче ни ци ни су баш ве шти иза зи ва осе ћај сти да и не-
ла год но сти. Та ко ђе, и про мо ци ја спо р та кроз спе ци ја ли за ци ју и се лек тив ност че сто 
од ре ђе ни број де це дис кри ми ни ше, а са мим тим опа да и мо ти ва ци ја за уче ство ва-
ње у оба ве зној на ста ви уче ни ка ко ји ни су баш „ве шти“. Про мо ци ја спо р та на ча со ви-
ма фи зич ког вас пи та ња ко ја ка рак те ри ше на гла сак на так ми че њу и јав но по ре ђе ње 
ре зул та та ме ђу уче ни ци ма те жи ка мо ти ва ци о ној кли ми по стиг ну ћа. Са мим тим што 
ова ква кли ма ути че на по стиг ну ће код уче ни ка ко ји до ми ни ра ју у спо р ту, ка ко би оја-
ча ли его кроз осе ћа ње по но са и лич не вред но сти или би ли на гра ђе ни, ма ње ве шти 
уче ни ци амо ти ви шу се за рад, јер не ма ју мо гућ ност из бо ра, што за по сле ди цу има не-
до вољ ну фи зич ку ак тив ност, као и сла би ју са рад њу и ко му ни ка ци ју са дру ги ма. Кли-
ма по стиг ну ћа про мо ви ше екс трин зич ну мо ти ва ци ју или амо ти ва ци ју (Nto u ma nis & 
Bid dle, 1999). Фи зич ко вас пи та ње тре ба да те жи ра ду ко је при чи ња ва за до вољ ство 
свим уче ни ци ма, без об зи ра на њи хо ве скло но сти и спо соб но сти. Сход но то ме, „сна-
га и смер мо ти ва ци је уче ни ка за фи зич ко вас пи та ње ја ко ва ри ра ју; за не ке уче ни ке 
је то нај о ми ље ни ји део на став ног да на, а за дру ге пред ста вља глав ни узрок стре са и 
не ла го де у шко ли“ (Đоrđić, 2012: 104).  
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Ме ђу тим, про блем мо ти ва ци је по ста је све из ра зи ти ји с по ве ћа њем уз ра ста. С 
ве ћим уз ра стом опа да и ин те ре со ва ње за фи зич ке ак тив но сти, мла ђа де ца има ју ве-
ћу мо ти ва ци ју за уче ње у на ста ви фи зич ког вас пи та ња од ста ри је де це (Хiang et al., 
2003). Уче ни ци се нај ви ше ба ве фи зич ким вас пи та њем од IV до VI раз ре да (66–70%), 
док са од ла ском у ви ше раз ре де про це нат уче ни ка ко ји по ха ђа ју фи зич ко вас пи та ње 
по сто ја но опа да (Qu ick et al., 2010), на ро чи то про це нат ак тив них де вој чи ца (Go rely 
et al., 2011). Ко ва че вић (2010) ис ти че да и у уз ра сту од 11 до 12 го ди на у фи зич ком 
вас пи та њу до ми ни ра ју са мо о дре ђе ни ви до ви мо ти ва ци је (ин трин зич на мо ти ва ци ја 
и иден ти фи ко ва на ре гу ла ци ја), што пред ста вља до бру осно ву за ефек ти ван на став ни 
про цес. Пол и уз раст се ис ти чу кao зна чај ни пре дик то ри мо ти ва ци је у фи зич ком вас-
пи та њу, а у по ре ђе њу са ста ри јим уче ни ци ма, уче ни ци пе тог раз ре да има ју нај ви ши 
ни во мо ти ва ци је (Viš njić i sar., 2011).

Нео п ход но је ис тра жи ти и са гле да ти у ко јим уз ра сним пе ри о ди ма до ла зи до опа-
да ња мо ти ва ци је, као и по тра жи ти раз ло ге по зи тив ног или не га тив ног ста ва уче ни ка 
пре ма фи зич ком вас пи та њу. Код уче ни ка ни жих раз ре да тре ба раз ви ја ти по зи ти ван 
од нос пре ма фи зич ким ак тив но сти ма кроз ра зно вр стан и ин те ре сан тан са др жај ве-
жби и ак тив но сти, као и кре та ња кроз ими та ци ју и дра ма ти за ци ју. У мла ђем школ ском 
уз ра сту уче ни ке тре ба мо ти ви са ти кроз игре ко је су са став ни део про гра ма фи зич ког 
вас пи та ња, јер игра мо ти ви ше уче ни ке (Gi me nez et al., 2009; Griffi n et al., 1997; Thor pe 
et al., 1984), пред ста вља за до вољ ство са мим тим што се од ви ја у фор ми за ба ве ко ја 
је са став ни део де тињ ства. „Чи ње ни ца је да се уче ни ци углав ном из ја шња ва ју да је 
за ба ва при мар ни раз лог ко ји их по кре ће на фи зич ку ак тив ност“ (Blan ken ship, 2008: 
26; пре ма: Аyers & Sa riscsany, 2013: 26). Уче ни ке кроз игру тре ба под сти ца ти, хра бри-
ти, јер по хва ла ути че на мо ти ва ци ју, ве ће за ла га ње, ис трај ност у ра ду и ужи ва ње на 
ча су. Сход но то ме, Са кач (2008) ис ти че да из ме ђу спо ља шњих и уну тра шњих об ли ка 
мо ти ва ци је тре ба да по сто ји рав но те жа. „На по чет ку, ка да де те упо зна је но ву ак тив-
ност, као што је уче ње, из ра же ни ја је екс трин зич на мо ти ва ци ја, од но сно нео п ход но је 
де те ту упу ћи ва ти што ви ше по хва ла и охра бре ња. Ка сни је, ка да де те по стиг не по жељ-
ни сте пен ком пе тент но сти, екс трин зич на мо ти ва ци ја по сте пе но усту па ме сто ин трин-
зич ној, ко ја под ра зу ме ва оба вља ње ак тив но сти (уче ња) ра ди са ме се бе. Тре ба ис та-
ћи чи ње ни цу да ин те лек ту ал но зре ли ја де ца бр же по сти жу ви ши ни во ин трин зич не 
мо ти ва ци је, а она је у ко ре ла ци ји са њи хо вом са мо стал но шћу и оп штом зре ло шћу“ 
(Sаkаč, 2008: 30).

Став пре ма фи зич ком вас пи та њу пред ста вља ва жан аспект мо ти ва ци је, а узро-
ци не до вољ не за ин те ре со ва но сти де це за ве жба ње не мо гу се увек тра жи ти у уче-
ни ку. Де ца су знат но флек си бил ни ја у при хва та њу раз ли чи тих ста во ва, док се са го-
ди на ма жи во та ста во ви све те же ме ња ју. По ред до бро ор га ни зо ва ног ча са, је дан од 
основ них за да та ка на став ни ка фи зич ког вас пи та ња је да оства ре до бар кон такт са 
сво јим уче ни ци ма и да знат но до при не су мо ти ва ци ји за спро во ђе ње фи зич ких ак-
тив но сти у сло бод но вре ме (McDa vid et al., 2012).

Че сто се по ста вља пи та ње ка ко под сти ца ти уну тра шњу мо ти ва ци ју код уче ни ка 
у на ста ви фи зич ког вас пи та ња. Сма тра се да је циљ за до во љи ти ба зич не пси хо ло шке 
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по тре бе за ком пе тен ци јом, ау то но ми јом и по ве за но шћу са дру ги ма ма ни пу ли шу ћи 
со ци јал ним фак то ри ма:

–  Раз у ме ва ње ва жно сти и сми сла – по треб но је да уче ни ци раз у ме ју ко ли ко је 
ва жно уче ство ва ти у на ста ви фи зич ког вас пи та ња;

–  Осе ћа ње до бр о вољ но сти и из бо ра – пру жи ти мо гућ ност уче ни ку да уче ству-
је у до но ше њу од лу ка, од но сно да има мо гућ ност из бо ра;

–  Осе ћа ње по ве за но сти – уче ник кроз фи зич ку ак тив ност тре ба да са ра ђу је и с 
уче ни ци ма и с на став ни ком, да уче ству је у ак тив но сти ма ко је зах те ва ју груп-
ни рад и раз ви је осе ћај по ве за но сти са дру ги ма (Đоrđić, 2012).

„До са да шња ис тра жи ва ња и сва ко днев на прак са су ге ри шу да мо ти ва ци ја уче ни-
ка у на ста ви фи зич ког вас пи та ња пред ста вља кључ ни про блем и иза зов за на став ни-
ка фи зич ког вас пи та ња. По зи тив ни ис хо ди на ста ве фи зич ког вас пи та ња мо гу се оче-
ки ва ти са мо ако уче ни ци ак тив но, ан га жо ва но и ис трај но уче ству ју у на ста ви, од но сно 
ако је њи хо во по на ша ње у ве ли кој ме ри са мо о дре ђе но“ (Đоrđić i Тubić, 2010: 145). 

Ак ту ел но ста ње у на ста ви фи зич ког вас пи та ња у по гле ду мо ти ва ци о них ори јен-
та ци ја пред ста вља и про блем овог ис тра жи ва ња. Не ми нов но је да с ве ћим уз ра стом 
уче ни ци све ма ње ак тив но опа жа ју ве жбе на ча су фи зич ког вас пи та ња и по ка зу ју 
не за ин те ре со ва ност, што за по сле ди цу има сма ње ну фи зич ку ак тив ност. Сход но то-
ме, циљ овог ра да је да ис пи та мо ти ва ци о не ори јен та ци је уче ни ка у тре ћем раз ре ду 
основ не шко ле, ка ко би се са гле да ла и за ин те ре со ва ност уче ни ка за на ста ву, као и у 
ком прав цу је усме ре на њи хо ва мо ти ва ци ја. 

Ме то до ло ги ја ис тра жи ва ња

Ис тра жи ва ње је спро ве де но у ОШ „Аврам Мра зо вић“ и ОШ „До си теј Об ра до-
вић“ у Сом бо ру 2014. го ди не, на узо р ку од 100 уче ни ка тре ћег раз ре да основ не шко-
ле, оба по ла (М=54, Ж=46). 

Про блем ис тра жи ва ња пред ста вља ак ту ел но ста ње у на ста ви фи зич ког вас пи-
та ња у по гле ду мо ти ва ци о них ори јен та ци ја уче ни ка.

Циљ ис тра жи ва ња је био да се утвр де мо ти ва ци о не ори јен та ци је уче ни ка тре-
ћег раз ре да основ не шко ле.

Мо ти ва ци о не ори јен та ци је или ре гу ла ци ја по на ша ња уче ни ка у на ста ви фи зич-
ког вас пи та ња про це ње на је по мо ћу мо ди фи ко ва ног упит ни ка са мо ре гу ла ци је (Self
Re gu la tion Qu e sti on na i re, Ryan & Con nel, 1989), ко ји су за по тре бе ис пи ти ва ња мо ти ва-
ци је уче ни ка у на ста ви фи зич ког вас пи та ња адап ти ра ли Гу дас и са рад ни ци (Go u das 
et al.,1994). Упит ник је са ста вљен од 18 ај те ма ко ји се од но се на мо ти ва ци ју уче ни ка 
у на ста ви фи зич ког вас пи та ња, а од ис пи та ни ка се оче ку је да ис ка жу сво је ста во ве 
пре ма тврд ња ма у упит ни ку на пе то сте пе ној Ли кер то вој ска ли (Пот пу но се сла жем; 
Углав ном се сла жем; Нео д лу чан сам; Углав ном се не сла жем; У пот пу но сти се не сла-
жем). Упит ник се са сто ји од пет суп ска ла (Амо ти ва ци ја, Екс тер на ре гу ла ци ја, Ин тр о-
јек то ва на ре гу ла ци ја, Иден ти фи ко ва на ре гу ла ци ја и  Ин трин зич на мо ти ва ци ја). 

С об зи ром на при ро ду ис пи ти ва них фе но ме на, ка рак те ри сти ке ко ри шће них 
мер них ин стру ме на та и због уо че них од сту па ња у ди стри бу ци ји по да та ка од нор мал-
не ди стри бу ци је, по ред ста ти стич ких про це ду ра из про сто ра па ра ме триј ских тех ни ка 
уни ва ри јацио не ана ли зе ва ри јан се (АNOVА) и мул ти ва ри јационе ана ли зе ва ри јан се  
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(MA NO VA), па ра лел но је ко ри шће на и не па ра ме триј ска тех ни ка Mann-Whit ney тест, 
ра ди до дат не про ве ре до би је них на ла за у основ ним ста ти стич ким ана ли за ма. У окви-
ру де скрип тив не ста ти сти ке од ре ђе ни су: ми ни мал ни (Мин.) и мак си мал ни (Макс.) 
ре зул тат, арит ме тич ка сре ди на (АС), стан дард на де ви ја ци ја (СД), ко е фи ци јент ва ри-
ја бил но сти (КВ), и ме ре об ли ка ди стри бу ци је – скју нис (Skew.) и кур то зис (Kurt.). Као 
за вр шна ана ли за, спро ве де на је дво сте пе на кла стер ана ли за (Two Step Clu ster), ко ја је 
при ме ње на ка ко би кла си фи ко ва ла ис пи та ни ке пот пу но сло бод но, без од ре ђи ва ња 
циљ них кла сте ра. 

Ре зул та ти ис тра жи ва ња и ди ску си ја

Основ ни де скрип тив ни ста ти стич ки по да ци ај те ма по суп ска ла ма (та бе ла 1) по-
ка зу ју да су нај ви ши про сеч ни ско ро ви при сут ни у суп ска ла ма Иден ти фи ко ва на ре-
гу ла ци ја и Ин трин зич на мо ти ва ци ја, а за тим Екс тер на ре гу ла ци ја и Ин тр о јек то ва на 
ре гу ла ци ја. Нај ни жи ско ро ви опа же ни су код суп ска ле Амо ти ва ци ја. На осно ву ко е-
фи ци јен та ва ри ја ци је из ра же ног у про цен ти ма, мо же мо кон ста то ва ти да је нај ве ћа 
ва ри ја бил ност у од го во ри ма ис пи та ни ка би ла код суп ска ла Амо ти ва ци ја и Екс тер на 
ре гу ла ци ја, док је нај ма ња код суп ска ле Иден ти фи ко ва на ре гу ла ци ја. Кроз из у зет но 
ви со ке про сеч не вред но сти арит ме тич ких сре ди на ај те ма, уче ни ци тре ћег раз ре да 
су нам пре до чи ли сво јим од го во ри ма (та бе ла 1) да ра де фи зич ко за то што ми сле да 
је ко ри сно за њи хо во здра вље (4,78) – што об ја шња ва да су ипак и у тим го ди на ма 
на не ки на чин све сни ути ца ја ве жба ња на соп стве ни ор га ни зам, за то што им је уз бу-
дљи во да ве жба ју на ча су (4,60), хо ће да на у че раз ли чи те ве шти не (4,47), и же ле да 
на пре ду ју у на ста ви фи зич ког вас пи та ња (4,46).

Та бе ла 1. Основ ни де скрип тив ни ста ти стич ки по да ци ај те ма за узо рак у це ли ни
Суп ска ла АС СД КВ%
Амо ти ва ци ја 
За и ста не знам за што ра дим фи зич ко 1,65 1,01 61,2
Не  ви дим за што су нам по треб ни ча со ви фи зич ког вас пи та ња 1,63 1,02 62,6
За и ста осе ћам да гу бим вре ме на ча со ви ма фи зич ког вас пи та ња 1,47 0,88 59,9
Екс тер на ре гу ла ци ја 
Ра дим фи зич ко за то што ћу има ти про бле ма ако не ра дим фи зич ко 2,63 1,49 56,6
Ра дим фи зич ко за то што се то оче ку је од ме не 3,07 1,31 42,7
Ра дим фи зич ко да на став ник не би ви као на ме не 1,87 1,22 65,2
Ра дим фи зич ко за то што сви мо ра ју да ра де фи зич ко 2,18 1,34 61,5
Ин тро јек то ва на ре гу ла ци ја 
Ра дим фи зич ко за то што хо ћу да на став ник фи зич ког ми сли да  
сам до бар/до бра уче ник/уче ни ца

2,92 1,35 46,2

Ра дим фи зич ко за то што бих ми слио/ми сли ла ло ше о се би  
ако не бих ра дио/ра ди ла фи зич ко

2,34 1,28 54,7

Би ло би ме сра мо та ка да не бих ра дио/ра ди ла фи зич ко 2,09 1,24 59,3
Ра дим фи зич ко за то што бих осе ћао/осе ћа ла гри жу са ве сти  
ка да не бих ра дио/ра ди ла фи зич ко

2,76 1,35 48,9
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Иден ти фи ко ва на ре гу ла ци ја 

Ра дим фи зич ко за то што хо ћу да на у чим раз ли чи те спорт ске ве шти не 4,47 0,81 18.1

Ра дим фи зич ко за то што ми је ва жно да бу дем успе шан/успе шна  
у фи зич ком вас пи та њу

4,25 0,97 22,8

Ра дим фи зич ко за то што хо ћу да на пре ду јем у на ста ви  
фи зич ког вас пи та ња

4,46 0,84 18,8

Ра дим фи зич ко за то што ми слим да је фи зич ко вас пи та ње  
ко ри сно за мо је здра вље

4,78 0,58 12,1

Ин трин зич на мо ти ва ци ја 

Ра дим фи зич ко за то што ужи вам у уче њу но вих спорт ских ве шти на 4,31 0,96 22,3

Ра дим фи зич ко за то што ми је ин те ре сант но и уз бу дљи во  
да ве жбам на ча су фи зич ког

4,60 0,89 19,3

Ра дим фи зич ко за то што је ве жба ње на ча су фи зич ког вас пи та ња за бав но 4,41 0,96 21,8

Ле ген да: АС – арит ме тич ка сре ди на; СД – стан дард на де ви ја ци ја;  
                   КВ% – ко е фи ци јент ва ри ја ци је из ра жен у %

Уви дом у та бе лу 2 на осно ву основ них де скрип тив них ста ти сти ка и ка рак те ри-
сти ка ди стри бу ци је мо же мо кон ста то ва ти да су ис пи та ни ци нај ви ше про сеч не ско ро-
ве оства ри ли код суп ска ла Иден ти фи ко ва на ре гу ла ци ја и Ин трин зич на мо ти ва ци ја, а 
нај ни же код суп ска ле Амо ти ва ци ја. То ука зу је на ве ли ку при сут ност са мо о дре ђе ног 
по на ша ња код уче ни ка тре ћег раз ре да основ не шко ле и сла га ња са ај те ми ма ко ји 
опи су ју ова два ви да мо ти ва ци је. Ко е фи ци јен ти ва ри ја ци је кре ћу се у ра спо ну од 11,6 
до 37,3% и ука зу ју на за до во ља ва ју ћу дис кри ми на тив ност при ме ње них ска ла про це-
не, осим код ва ри ја бле Амо ти ва ци ја, где је ва ри ја бил ност ви ше из ра же на. Из ра же на 
по зи тив на аси ме три ја код ва ри ја бле Амо ти ва ци ја по ка зу је да се ре зул та ти ис пи та ни-
ка на ла зе у зо ни ни жих вред но сти, што ука зу је на ма лу при сут ност не са мо о дре ђе ног 
по на ша ња код уче ни ка тре ћег раз ре да основ не шко ле у кон тек сту на ста ве фи зич ког 
вас пи та ња (уче ни ци се не сла жу са ај те ми ма ко ји ка рак те ри шу ову суп ска лу). Ме ђу-
тим, ве ли ко сла га ње по ка зу ју са ај те ми ма суп ска ла Иден ти фи ко ва на ре гу ла ци ја и 
Ин трин зич на мо ти ва ци ја, што по твр ђу ју по да ци скју ни са при ка за ни кроз не га тив ну 
аси ме три ју. У ва ри ја бла ма Иден ти фи ко ва на ре гу ла ци ја и Ин трин зич на мо ти ва ци ја 
при сут на је и леп то кур тич ност ди стри бу ци је, ко ја ука зу је на ве ћу хо мо ге ност ре зул-
та та ис пи та ни ка око арит ме тич ке сре ди не. Због уо че них ве ћих од сту па ња ва ри ја бли 
од нор мал не ди стри бу ци је код ва ри ја бли Иден ти фи ко ва на ре гу ла ци ја и Ин трин зич-
на мо ти ва ци ја, па ра лел но са па ра ме триј ским ме то да ма, ко ри шће на је и не па ра ме-
триј ска ана ли за МаnnWhit ney тест, ка ко би се до дат но про ве ри ли до би је ни на ла зи у 
основ ним ста ти стич ким ана ли за ма.
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Та бе ла 2. Основ ни де скрип тив ни ста ти сти ци и ка рак те ри сти ке ди стри бу ци је  
ана ли зи ра них ва ри ја бли мо ти ва ци о них ори јен та ци ја уче ни ка

Ва ри ја бле Мин. Макс. АС СД КВ Skew. Kurt.

Амо ти ва ци ја 1.00 3.67 1.58 0.70 44,3 1.21 0.83

Екс тер на ре гу ла ци ја 1.00 4.75 2.44 0.91 37,3 0.25 –0.49

Ин тро јек то ва на ре гу ла ци ја 1.00 5.00 2.53 0.86 34,0 0.52 0.23

Иден ти фи ко ва на ре гу ла ци ја 2.00 5.00 4.49 0.52 11,6 –1.47 2.92

Ин трин зич на мо ти ва ци ја 1.33 5.00 4.44 0.68 15,3 –1.73 3.68

Ле ген да: Мин. – ми ни мал на вред ност; Макс. – мак си мал на вред ност; АС – арит ме тич ка сре ди на; 
СД – стан дард на де ви ја ци ја; КВ – ко е фи ци јент ва ри ја ци је (%); Skew. – скју нис; Kurt . –кур то зис.

Те сти ра ње раз ли ка ис пи та ни ка по по лу у ана ли зи ра ним ва ри ја бла ма, при ме-
ном мул ти ва ри јацио не ана ли зе ва ри јан се (MA NO VA) при ка за ни у та бе ли 3, по ка за ло 
је да не ма ста ти стич ки зна чај них раз ли ка из ме ђу уче ни ка у од но су на пол (F = 0.717; 
p = 0.612). Ста ти стич ки зна чај не раз ли ке у по је ди нач ним ва ри ја бла ма ни су до би је не 
ни уни ва ри јацио ном ана ли зом ва ри јан се (ANO VA), а на ла зе па ра ме триј ских ана ли за 
по твр ди ло је и те сти ра ње МаnnWhit ney те стом. 

Та бе ла 3. Основ ни ста ти сти ци и ана ли за зна чај но сти раз ли ка у мо ти ва ци о ним ори јен та ци ја ма уче ни ка по по лу

Варијабле Пол АС СД F p MW pmw

Амотивација
М 1.64 0.70

0.815 .369
53.19
47.35

.29
Ж 1.51 0.70

Екс тер на ре гу ла ци ја
М 2.53 0.95

1.272 .262
53.36
47.14

.28
Ж 2.33 0.86

Ин тро јек то ва на ре гу ла ци ја
М 2.63 0.93

1.814 .181
52.94
47.63

.36
Ж 2.40 0.77

Иден ти фи ко ва на ре гу ла ци ја
М 4.54 0.40

1.141 .288
51.12
49.77

.81
Ж 4.43 0.64

Ин трин зич на мо ти ва ци ја
М 4.45 0.63

0.028 .868
50.83
50.11

.90
Ж 4.43 0.74

F= 0.717           P=0.612

Ле ген да: Пол: М – де ча ци; Ж – де вој чи це; АС – арит ме тич ка сре ди на; СД – стан дард на де ви ја ци ја; 
f – вред ност f те ста; p – зна чај ност f те ста; MW – сред њи ранг за Mann-Whit ney тест; p

mw
–зна-

чајност Mann-Whit ney те ста; F – вред ност мул ти ва ри јант не ана ли зе ва ри јан се; p – зна чај ност 
мул ти ва ри јант не ана ли зе ва ри јан се
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При ме на дво сте пе не кла стер ана ли зе (Two  Step  Clu ster) у пот пу но не за ви сном 
про це су кла си фи ко ва ла је ис пи та ни ке на осно ву при ме ње них ва ри ја бли у две кла-
стер гру пе (та бе ла 4). На осно ву при ка за них по да та ка мо же се кон ста то ва ти да су 
из дво је на два кла сте ра. Пр ву кла стер гру пу ка рак те ри ше ма њи број ис пи та ни ка (29), 
19 де ча ка и 10 де вој чи ца, код ко јих је при сут на ма ња са мо о дре ђе на мо ти ва ци ја, а 
ви ша не са мо о дре ђе на. Ови уче ни ци, у од но су на дру гу кла стер гру пу, има ју ви ше 
про сеч не вред но сти арит ме тич ких сре ди на (та бе ла 5) суп ска ла Амо ти ва ци је, Екс тер-
не и Ин тро јек то ва не ре гу ла ци је, а ни же код суп ска ла Иден ти фи ко ва не ре гу ла ци је и 
Ин трин зич не мо ти ва ци је. У дру ги кла стер из два ја се ве ћи број ис пи та ни ка (71), 35 
де ча ка и 36 де вој чи ца, ко ји су нај ви ше ско ро ве оства ри ли у суп ска ла ма Иден ти фи-
ко ва на ре гу ла ци ја и Ин трин зич на мо ти ва ци ја, а нај ни же на суп ска ла ма Амо ти ва ци ја, 
Екс тер на и Ин тро јек то ва на ре гу ла ци ја. Са мим тим, мо же мо да кон ста ту је мо да пр ви 
кла стер чи не спо ља шње мо ти ви са ни (под стак ну ти на гра да ма, или ра де ка ко би из-
бе гли ка зну) и амо ти ви са ни уче ни ци (не за ин те ре со ва ни уче ни ци ко ји ма час пред-
ста вља до са ду), за раз ли ку од дру гог, број ни јег кла сте ра ко ји чи не уну тра шње мо ти-
ви са ни уче ни ци (ко ји на ча су до бро вољ но уче ству ју из за ба ве, иза зо ва и ужи ва ња). 
Ве ћи број ис пи та ни ка (71%) уче ни ка тре ћег раз ре да основ не шко ле, од но сно мла ђег 
школ ског уз ра ста, уну тра шње су мо ти ви са ни уче ни ци и ак тив но сти на ча со ви ма фи-
зич ког вас пи та ња за њих пред ста вља ју пре све га за до вољ ство, за ба ву, иза зов и ужи-
ва ње. У ма њој ме ри уче ству ју у на ста ви фи зич ког вас пи та ња ра ди до би ја ња на гра де 
или из бе га ва ња ка зне и њи хо во уче ство ва ње је ма ње по кре ну то осе ћа њем сти да и 
гри же са ве сти. Раз ли чи ти ти по ви мо ти ва ци је уче ни ка у на ста ви фи зич ког вас пи та ња 
мо гу се до ве сти у ве зу са њи хо вим за ла га њем на ча су, на ме ра ма да бу ду ак тив ни и 
фи зич ком ак тив но шћу у сло бод но вре ме, при че му је уну тра шња мо ти ва ци ја нај кон-
зи стент ни ји пре дик тор ових ис хо да (Taylor et al., 2010).

Та бе ла 4. Струк ту ра кла стер гру па

Пол Кла стер 1 Кла стер 2 Укуп но 
Де ча ци  

број (%)  ис пи та ни ка
19 (35,2%) 35 (64,8%) 54 (54%)

Де вој чи це
број (%)  ис пи та ни ка

10 (21,7%) 36 (78,3%) 46 (46%)

29 (29%) 71 (71%) 100 (100%)

Та бе ла 5. Арит ме тич ке сре ди не (АС) ско ро ва ва ри ја бли за кла стер гру пе

Ва ри ја бле АС Кла стер 1 АС Кла стер 2

Амо ти ва ци ја 2.24 1.31

Екс тер на ре гу ла ци ја 3.03 2.20

Ин тро јек то ва на ре гу ла ци ја 2.98 2.34

Иден ти фи ко ва на ре гу ла ци ја 4.09 4.65

Ин трин зич на мо ти ва ци ја 4.05 4.60
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На и ме, ин трин зич на и екс трин зич на мо ти ва ци ја, као и амо ти ва ци ја, по сто је на 
три ни воа оп што сти: гло бал ном, кон тек сту ал ном и си ту а ци о ном ни воу (Val le rand, 
2007). Мо ра се на гла си ти при ту ма че њу ре зул та та да је у на шем ис тра жи ва њу ис пи-
ти ва на мо ти ва ци о на ори јен та ци ја у кон тек сту на ста ве фи зич ког вас пи та ња. Ако уче-
ник до жи вља ва се ри ју не га тив них ис ку ста ва на си ту а ци о ном ни воу (час фи зич ког 
вас пи та ња), то мо же не по вољ но ути ца ти на кон тек сту ал ну мо ти ва ци ју уче ни ка, тј. на 
ње го ву мо ти ва ци ју пре ма фи зич ком вас пи та њу и спо р ту (Val le rand & Ra tel le, 2002). 
Ин те ре сант ни и за ни мљи ви са др жа ји у на ста ви фи зич ког вас пи та ња, ко ји пру жа ју 
за до вољ ство и ужи ва ње, а са мим тим и мо тор не ве шти не ко је не ства ра ју ба ри је ру 
и не пру жа ју от пор, до ступ ни су у на ста ви фи зич ког вас пи та ња уче ни ка тре ћег раз-
ре да основ не шко ле, ко је пла ни ра учи тељ. Са мо о дре ђе но по на ша ње уче ни ка под-
сти че на став ник ко ји по др жа ва ау то но ми ју уче ни ка, пре у зи ма њи хо ву пер спек ти ву, 
ува жа ва њи хо ва осе ћа ња, омо гу ћа ва уче ни ци ма из бор (Black & De ci, 2000). Учи те љи 
ко ји ре а ли зу ју на ста ву у ни жим раз ре ди ма основ не шко ле че сто уче ни ци ма пру жа-
ју мо гућ ност из бо ра и сло бод ну ор га ни за ци ју на ча су фи зич ког вас пи та ња ко ја им 
пред ста вља за до вољ ство (игре на отво ре ним те ре ни ма, игре по из бо ру уче ни ка и 
сл.). Сво јим ути ца јем (ди рект ним) на став ник мо же да иза зо ве про ме не у мо ти ва ци о-
ним ори јен та ци ја ма уче ни ка и да ути че на ин трин зич но мо ти ви са но по на ша ње, од-
но сно ин ди рект ним ути ца јем ства ра кли му у оде ље њу (Bu i šić, 2015). Са мим тим, учи-
те љи има ју и ве ли ку од го вор ност у кре и ра њу оп ти мал не сре ди не за уче ње, као и у 
раз ви ја њу све сти код уче ни ка о ва жно сти фи зич ке ак тив но сти за дуг и здрав жи вот. 
„Мо ти ва ци о ну кли му у оде ље њу кре и ра пре све га на став ник фи зич ког вас пи та ња и 
она ути че на мо ти ва ци ју и циљ не ори јен та ци је уче ни ка“ (Đоrđić, 2012: 110). Зна чај на 
по др шка учи те ља и уме ће у ус по ста вља њу кли ме у оде ље њу по ве за ни су са мо ти ва-
ци јом у фи зич ком вас пи та њу (Cox & Wil li ams, 2008). 

За кљу чак

Мо же мо за кљу чи ти да је ве ћи на уче ни ка тре ћег раз ре да основ не шко ле уну-
тра шње мо ти ви са на, што по твр ђу је ово ис тра жи ва ње. На ча су фи зич ког вас пи та ња 
под стак ну ти су за ба вом, ужи ва њем и же љом да на у че раз ли чи те спорт ске ве шти не, 
што пред ста вља до бру осно ву за ефи ка сни је спро во ђе ње на став ног про це са, и све-
сни су и ути ца ја фи зич ке ак тив но сти на здра вље. У по ме ну том уз ра сту са ужи ва њем 
ра де и де ча ци и де вој чи це, што нам су ге ри ше да не ма зна чај них пол них раз ли ка, ко је 
су већ с по ве ћа њем уз ра ста ви дљи ве. 

По треб но је са гле да ти ак ту ел но ста ње у по гле ду мо ти ва ци о них ори јен та ци ја 
ве ћег бро ја ис пи та ни ка свих уз ра ста и на вре ме по ку ша ти утвр ди ти раз ло ге због ко-
јих с ве ћим уз ра стом опа да и мо ти ва ци ја уче ни ка за фи зич ку ак тив ност. „Да би се 
про ме нио овај не га тив ни тренд ан га жо ва но сти ко ји на сту па са го ди на ма, по треб-
но је при сту пи ти ис пи ти ва њу свих фак то ра ко ји ути чу на ни во фи зич ке ак тив но сти“ 
(Аyers & Sa riscsany, 2013: 21). Од мо ти ва ци је за ви си и уче шће уче ни ка на ча су фи зич-
ког вас пи та ња, као и њи хо ва фи зич ка ак тив ност. Цве јић и Бу и шић (2012) та ко ђе ис ти-
чу да је у на шим шко ла ма нео п ход но на чи ни ти из ве сне про ме не ка ко би се по ве ћао 
ни во фи зич ке ак тив но сти де це, ко ји је све ни жи и због из ме ње ног на чи на жи вље ња.
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За сту пље на иден ти фи ко ва на ре гу ла ци ја и ин трин зич на мо ти ва ци ја уче ни ка 
мла ђег школ ског уз ра ста, као ре зул тат овог ис тра жи ва ња ко ји не иден ти фи ку је за-
сту пље не пол не раз ли ке у мо ти ва ци о ним ре зул та ти ма, тре ба да охра бри на став ни ке 
ви ших раз ре да основ не шко ле да одр же за сту пље не мо ти ва ци о не ори јен та ци је кроз 
ве ћу мо гућ ност из бо ра за ни мљи ви јих са др жа ја од стра не уче ни ка и флек си бил ни-
ји ку ри ку лум, у ци љу уна пре ђе ња на ста ве фи зич ког вас пи та ња и по ве ћа ња ни воа 
фи зич ке ак тив но сти де це. Ко ри сти од школ ског фи зич ког вас пи та ња и ње го вог би-
о ло шког и пе да го шког ути ца ја, као и де ло твор ност ду го трај ни јег ве жба ња мо гу се 
оче ки ва ти са мо од уче ни ка ко ји су уну тра шње мо ти ви са ни. Осо бе са раз ви је ни јом 
уну тра шњом мо ти ва ци јом уче ству ју у ак тив но сти због ужи ва ња, из лич ног за до вољ-
ства и ком пе тент но сти, за то што им ак тив ност пред ста вља иза зов, и ис трај ни ји су и 
до след ни ји у же ље ном по на ша њу (Аyers & Sa riscsany, 2013).
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MO TI VA TION FOR PHYSI CAL EDU CA TION CLAS SES AMONG  
JU NI OR ELE MEN TARY-SCHOOL STU DENTS

    Students’ motivation is important for the feeling of satisfaction with school as well as for 
enhancing teaching effects. The aim of our research was to examine motivational orintations 

of the thirdyear elementaryschool students for Physical Education classes. The research included 100 
students (54 boys and 46 girls) from two elementary schools in Sombor. By using the double cluster 
analysis we got the results which indicate higher selfdetermined behavior of younger school age, 
stimulated by fun, enjoyment and wish to learn various sport activities, which is a solid basis for 
conducting the teaching process more efficiently. Identified regulation and intristic motivation dominate, 
and the results of multivariant variance analysis show that there are no gender differences in  behavior 
selfdetermination. Represented motivational orientations are a good base for more efficient teaching of 
Physical Education in junior classes of elementary school, while teachers in senior classes should uphold 
it by using more current contents of physical education, more possibilities for chosing the contents and 
activities by students and a more flexible teaching curriculum.

  motivation, physical education, selfdetermination.

МОТИВАЦИЯ В ОБУЧЕНИИ ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ УЧЕНИКОВ  
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

    Получение полного удоволствия от школы и повышение эффективности обучения 
определяются и мотивацией учащихся. Целью данного исследования было изучение 

мотивационных ориентаций учеников третьего класса в области обучения физическому 
воспитанию. Исследование проведено на примере 100 учеников (54 мальчиков и 46 девочек) из 
двух начальных школ в Сомборе. Результаты, полученные на основе применения двухэтапного 
кластерного анализа, свидетельствуют о хорошем самоопределении поведения учеников 
младшего школьного возраста, которые с радостью и желанием стремятся приобрести  
различные спортивные умения и навыки, что является хорошей основой для более 
эффективного осуществления учебного процесса. В третьем классе начальной школы 
доминируют Идентифицированная регуляция и Внутренняя мотивация, а результаты 
мультивариантного анализа дисперсии указывают на отсутствие половых различий в 
самоопределении поведения. Представленные мотивационные ориентации учащихся 
являются хорошей основой для более эффективного преподавания физического воспитания в 
младших классах основной школы, а учителя, работающие в старших классах восьмилетней 
школы должны поддерживать данные ориентации через выбор более актуальных учебных 
содержаний и включение учащихся в выбор желаемых активностей на уроках физического 
воспитания, что подразумевает разработку более гибкой программы    образования.

  мотивация, физическое воспитание, самоопределение,   поведение.
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