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Резиме: Одржавање квалитетне наставе физичког васпитања, каква је предвиђе-
на наставним планом и програмом, свакодневно се сусреће са бројним проблемима и по-
тешкоћама у реализацији. Важан предуслов да физичко васпитање заиста буде у функ-
цији здравог одрастања и припреме ученика за активан животни стил јесте њихова пуна 
ангажованост и активност на часу физичког васпитања. Циљ овог истраживања био је 
утврђивање разлика у мотивацији и физичком селф-концепту ученика у односу на ниво 
њихове физичке активности на часу физичког васпитања. Истраживањем су обухваћена 
423 ученика са територије града Ужица (старости 10±1,3 година), од чега 227 дечака и 196 
девојчица, подељених у три групе према нивоу физичке активности на часу физичког вас-
питања (А – низак; Б – средњи; Ц – висок). За процену мотивационих оријентација ученика 
коришћен је модификовани Упитник саморегулације (енг. Self-Regulation Questionnaire) (Ryan 
& Connell, 1989), а за процену физичког селф-концепта коришћене су одговарајуће супскале 
мерног инструмента Self-perception Profile for Children (SPPC ‒ Harter, 1985; 2012). Физичка 
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Увод

Одржавање квалитетне наставе физич-
ког васпитања, каква је предвиђена наставним 
планом и програмом, свакодневно се сусреће 
са бројним проблемима и потешкоћама у реа-
лизацији. Са једне стране, проблеми произла-
зе из недостатка материјалних средстава за ре-
ализацију часова, а, са друге стране, пробле-
ми су уско везани за квалитет и структуру ча-
сова (Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja 
i vaspitanja, 2008). Важан предуслов да физичко 
васпитање заиста буде у функцији здравог одра-
стања и припреме ученика за активан животни 
стил јесте њихова пуна ангажованост и актив-
ност на часу физичког васпитања. С обзиром на 
чињеницу да је настава физичког васпитања за-
снована на моторичкој активности ученика, по-
моћу које се остварују поједини задаци наставе, 
неопходно је да ученици буду адекватно анга-
жовани. Ту се, пре свега, мисли на обим и ин-
тензитет њихове моторне активности. Препору-
чен ниво умерене до интензивне физичке актив-
ности на часовима физичког васпитања износи 
50% до 60% наставног времена, односно укуп-
ног трајања часа (USDHHS, 2000). Упркос овим 
препорукама, у свакодневној наставној пракси 

ниво активности ученика на часовима физичког 
васпитања је конзистентно низак (Pavlović et al., 
2017; Santos Silva et al., 2019).

Директним посматрањем часова физичког 
васпитања у више од хиљаду школа констатовано 
је да активност ученика достиже у просеку 37% 
наставног времена (McKenzie, 2015). Проблем 
недовољне активности ученика на часовима 
физичког васпитања већ дуго оптерећује наставу 
физичког васпитања. Чак и према доста раније 
спроведеном истраживању (Stanojević, 1961) 
просечно трајање часова физичког васпитања 
износи око 38 минута. Од тога, свега 30 минута 
отпада на вежбање, а ученици активно користе 
само девет минута. Такође, једна давна студија 
спроведена у Немачкој показује да трајање часа 
износи око 35 минута, што такође представља 
значајно одступање од нормативног трајања часа 
(Hoffmann, 1976). Гледано хронолошки и даље у 
свету, недовољна физичка активност ученика 
основних школа констатована је и у Америци, 
где је утврђено да су ученици активни свега 
8,6% времена од укупног трајања часа, и то у 
режиму умереног интензитета, што представља 
значајно мање од прописаних 50% од стране 
националне службе за образовање (Simons-Mor-
ton et al., 1994). Такође, и новија истраживања у 

активност (обим (број корака) и интензитет) ученика на часу физичког васпитања мере-
на је помоћу педометара CoachGear и пулсметара Suunto Memory Belt. Приказани резулта-
ти указују на постојање значајних разлика између група испитаника оба пола у односу на 
ниво физичке активности ученика млађег школског узраста. На основу добијених налаза 
може се констатовати да су изражене разлике веће код дечака него код девојчица. Резул-
тати објављени у овом истраживању подржавају већину добијених налаза који указују на 
разлике у мотивацији и физичком селф-концепту. Даље је утврђено да су мање активна 
деца генерално показала лошије нивое мотивисаности, али исто тако и вредности физич-
ког селф-концепта. Аутори сматрају да се у планирању и програмирању наставе физичког 
васпитања мора ставити акценат на стварање повољне климе за реализацију наставе. 
Иницијално образовање учитеља и васпитача је неопходно иновирати у складу са новим 
захтевима и очекивањима које друштво ставља пред школско физичко васпитање.

Кључне речи: Еуклидов индекс, физички селф-коцепт, кластер анализа, мотивацио-
на оријентација ученика, настава физичког васпитања.
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Америци опомињу да је стање смањеног нивоа 
активности ученика у школама (13,7% у умереној 
до интензивној активности) и даље актуелан 
проблем, који треба решавати свеобухватним 
деловањем на наставу физичког васпитања (Gill 
et al., 2019). 

Што се тиче обима физичке активности, 
на часовима физичког васпитања подједнако 
су активни и дечаци и девојчице, али је уочено 
да је интензитет наставе генерално низак, и 
да девојчице вежбају нижим интензитетом. 
Ово је, вероватно, последица садржаја наставе 
физичког васпитања, која је у основној школи 
у највећој мери оријентисана на обуку, односно 
елементарно стицање моторичких знања, тако да 
су деца у периоду интензивног раста ускраћена 
за интензивније физичке напоре (Đokić, 2014; 
Pelemiš et al., 2019). У ранијим истраживањима 
је констатовано да ефективно време вежбања 
на часу физичког васпитања износи 15 минута 
(Petrović, 2010; Božović, 2011), надаље, у једном од 
истраживања, где је физичка активност праћена 
помоћу опсервационог инструмента СОФИТ, 
просечно активно време вежбања ученика 
износило је 17 минута и 6 секунди (Marković i 
sar., 2012), тако да се може закључити да је ово 
недовољан период ангажовања да би се постигао 
задовољавајући ниво наставе и планирани 
исходи.

Бројни персонални, бихевиорални, 
социјални и други фактори су узрок разлика 
у нивоу физичке активности деце и младих 
у слободно време, као и на часу физичког 
васпитања (Pathare et al., 2016). Међу персоналним 
факторима, мотивација и физички селф-концепт 
идентификовани су као значајани фактори 
испољавања физичке активности ученика 
на часу физичког васпитања. Мотивација за 
учествовање на часовима физичког васпитања 
представља важан фактор у квалитетној 
реализацији часа и годишњег наставног плана и 
програма. Снага и смер мотивације за физичко 

васпитање јако варирају. За неке ученике је 
физичко васпитање најомиљенији део наставног 
дана, а за друге представља главни узрок стреса 
и повод да изостају из школе (Biddle, 2001). 
Извори мотивације могу бити различити, 
почев од наставника (Ntoumanis & Standage, 
2009), вршњака (Slingerland et al., 2014) и др. 
Важна премиса теорије самоодређења односи 
се на диференцирани приступ мотивацији. 
Наиме, појединци се разликују не само у 
нивоу мотивације (тј. колико мотивације) 
већ и у оријентацији те мотивације (тј. који 
тип мотивације) (Ryan & Deci, 2000). Теорија 
самоодређења разликује типове мотивације 
према степену аутономије, тј. самоодређености, 
при чему најаутономнији типови мотивације 
имају најпозитивније консеквенце. Када су 
унутрашње мотивисани, појединци се ангажују 
у одређеној активности искључиво ради 
задовољства, изазова и уживања иманентних 
самој активности. Интринзична мотивација 
представља прототип самоодређене активности, 
јер је учешће добровољно, унутрашње покренуто 
и регулисано (унутрашњи локус узрочности), 
подржано пријатним доживљајем занимљивости 
и забаве (Ryan & Deci, 2002). Што је појединац 
више унутрашње мотивисан, његово понашање 
је у већем степену самоодређено, што је основа 
психолошког здравља и благостања.

Физички селф-концепт игра важну улогу 
када је реч о ангажованости ученика у настави 
физичког васпитања и њиховом доживљају 
наставе (Navarro-Paton et al., 2020). Према 
теорији мотивације (енг. Theory of Compe-
tence Motivation) Сузан Хартер (Harter, 1985), 
основни циљ успешног понашања је осећање 
компетентности. Примењено у сфери физичке 
активности, то значи да, ако особе опажају 
себе као физички компетентне, учествоваће 
у физичким активностима, и обрнуто. Модел 
претпоставља да стварна компетенција претходи 
опаженој компетенцији, при чему опажена 
компетенција директније утиче на стварну 
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компетенцију. Родне разлике у физичком селф-
концепту показују конзистентан образац у 
већини досадашњих истраживања спроведених 
на различитим узрасним узорцима. Особе 
женског пола показују неповољније перцепције 
у домену физичког селф-концепта кад се ради 
о физичком изгледу и спортској компетенцији 
(Tubić et al., 2012a).

Позитивно самовредновање спортске 
компетенције код гојазне и мање спретне деце 
може бити угрожено на часовима физичког вас-
питања. Зато ови ученици преферирају мање 
активне улоге на часу, нпр. да буду голмани у 
фудбалу или рукомету. У физичком васпитању 
улога опажене компетенције је од кључног зна-
чаја, јер неки ученици немају никакво претход-
но искуство у многим спортским активности-
ма (Pavlović, 2017). Ученици који имају претход-
на позитивна искуства, који се осећају физички 
компетентним, склонији су да сматрају физич-
ко васпитање интересантним и забавним и желе 
да учествују у физичком васпитању, да би даље 
развијали своје спортске вештине (тј. имају са-
модетерминисану мотивацију). Ова студија би 
требало да да одговоре на питања шта се деша-
ва са мотивацијом и физичким селф-концептом 
код деце млађег школског узраста након процене 
њиховог нивоа физичке активности на часовима 
физичког васпитања. 

Циљ овог истраживања биће утврђивање 
разлика у мотивацији и физичком селф-концеп-
ту ученика у односу на ниво њихове физичке ак-
тивности на часу физичког васпитања.

Методолошки приступ

Истраживањем су обухваћена 423 учени-
ка са територије града Ужица (старости 10±1,3 
година), од чега 227 дечака и 196 девојчица, по-
дељених у три групе по нивоима физичке актив-
ности на часу физичког васпитања (А – низак; 
Б – средњи; Ц – висок). Сви испитаници су ре-

довно похађали наставу у школама, као и наста-
ву физичког васпитања три пута недељно. Часо-
ви су одржавани према прописаном наставном 
плану и програму. Надлежни у школама и ро-
дитељи су били упознати са циљем и садржајем 
истраживања и обезбеђена је њихова писана са-
гласност, у складу са конвенцијом о заштити и 
правима детета. Родитељима деце је пре реали-
зације истраживања подељен анкетни упитник 
у којем су били наведени план и ток студије, а 
својим потписима одобрили су истраживања на 
њиховој деци (Declaration of Helsinki, 2013). 

За процену мотивационих оријентација 
ученика коришћен је модификовани Упитник 
саморегулације (енг. Self-Regulation Questionnaire; 
Ryan & Connell, 1989), који су за потребе испи-
тивања мотивације ученика у настави физич-
ког васпитања адаптирали Гудас и сарадници 
(Goudas, Biddle & Fox, 1994). Овај упитник је на-
шао широку примену на школској популацији 
и може се сматрати релевантним упитником за 
потребе овог истраживања (Murcia et al., 2009). 
Упитник су ученици попуњавали у учионицама, 
након што су претходно добили упутства за по-
пуњавање. Упитник се састоји од пет супскала, 
са по три или четири ајтема, при чему се ајтеми 
свих пет супскала наизменично смењују. Супска-
ла амотивације обухвата три ајтема: 1) Заиста не 
знам зашто радим физичко; 2) Не видим зашто 
су нам потребни часови физичког васпитања; 3) 
Заиста осећам да губим време на часовима фи-
зичког васпитања. Супскала екстерне регулације 
обухвата четири ајтема: 1) Зато што ћу имати 
проблема ако не радим физичко; 2) Зато што се 
то очекује од мене; 3) Радим физичко да настав-
ник не би викао на мене; 4) Зато што сви морају 
да раде физичко. Супскала интројектоване ре-
гулације има четири ајтема: 1) Зато што хоћу да 
наставник физичког мисли да сам добар/добра 
ученик/ученица; 2) Зато што бих мислио/мисли-
ла лоше о себи ако не бих радио/радила физич-
ко; 3) Било би ме срамота када не бих радио/ра-
дила физичко; 4) Зато што бих осећао/осећала 
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грижу савести када не бих радио/радила физич-
ко. Супскала идентификоване регулације има 
четири ајтема: 1) Зато што хоћу да научим раз-
личите спортске вештине; 2) Зато што ми је важ-
но да будем успешан/успешна у физичком вас-
питању; 3) Зато што хоћу да напредујем у наста-
ви физичког васпитања; 4) Зато што мислим да 
је физичко васпитање корисно за моје здравље. 
Супскала интринзичне мотивације има три ајте-
ма: 1) Зато што уживам у учењу нових спортских 
вештина; 2) Зато што ми је интересантно и узбу-
дљиво да вежбам на часу физичког; 3) Зато што 
је вежбање на часу физичког васпитања забавно. 

Испитаници исказују своје слагање са твр-
дњама које се односе на одређени тип мотива-
ције на петостепеној скали Ликертовог типа 
(потпуно се слажем – углавном се слажем – ни-
сам сигуран – углавном се не слажем – у потпу-
ности се не слажем).

За сваку од ових супскала рачуна се засе-
бан скор. Скор се добија тако што се саберу од-
говори испитаника на сва питања у оквиру суп-
скале и добијени збир се подели са бројем ајте-
ма. Сви ајтеми (тврдње) формулисани су у истом 
смеру (веће слагање са тврдњом значи и више 
изражен одређени тип мотивације).

За процену физичког селф-концепта ко-
ришћене су одговарајуће супскале мерног ин-
струмента Self-perception Profile for Children 
(SPPC ‒ Harter, 1985; 2012). SPPC је мерни ин-
струмент проверених метријских својстава и 
широко је коришћен у сличним истраживањима 
(Kolovelonis et al., 2013), тако да се може сматра-
ти одговарајућим избором за реализовано ис-
траживање.

Овај мерни инструмент, иначе, намењен је 
процењивању пет одвојених, специфичних об-
ласти самовредновања деце, као и општег са-
мовредновања (укупно шест супскала). Супска-
ле коришћене за процену физичког селф-кон-
цепта (Физички изглед, Спортска компетенција) 
садрже по шест ајтема (тврдњи). Свака тврдња 

је формулисана као дводелна реченица; један 
део реченице односи се на компетентно пона-
шање детета, а други део на некомпетентно (нпр. 
„Нека деца су веома добра у свим врстама спор-
това, али друга деца сматрају да нису јако добра 
кад је реч о спорту“). Испитаник најпре треба да 
се определи да ли га боље описује први или дру-
ги део реченице, а затим за одабрани део рече-
нице треба да процени да ли се тај опис у потпу-
ности односи на њега или само делимично. 

Скор на свакој супскали представља арит-
метичку средину одговора испитаника на поје-
диначне тврдње, при чему 1 означава најмању 
компетентност у посматраном домену, а 4 нај-
већу.

Физичка активност (обим (број корака) 
и интензитет) ученика на часу физичког васпи-
тања мерена је помоћу педометара CoachGear и 
пулсметара Suunto Memory Belt. Овај уређај је 
новије генерације и представља поуздан апарат 
за мерење срчане фреквенце. Његова употреба је 
једноставна. Пре примене у уређај се унесу вред-
ности: узраст, телесна маса и телесна висина. На-
кон тога уређај се причврсти у пределу грудног 
коша, електродом на средини. Након звучног 
сигнала се потврђује да је уређај у функцији. По 
завршетку мерења подаци са уређај се очитавају 
помоћу читача и директно преносе у рачунар. 
Уређај поседује графички запис вредности пулса 
током физичке активности, као и време прове-
дено у различитим зонама интензитета.

 Зоне интензитета су одређене тако да су 
дефинисане три категорије (зоне) физичке ак-
тивности: зона ниског интензитета (енг. Light 
Physical Activity, скр. LPA = пулс у миру+x<25% 
вредности пулса у миру); зона средњег интен-
зитетa (енг. Moderate Physical Activity, скр. MPA 
= пулс у миру+25%<x< 50% вредности пулса у 
миру); зона високог интензитета (енг. Vigorous 
Physical Activity, скр. VPA = пулс у миру+x>50% 
вредности пулса у миру). Као репрезентативан 
показатељ интензитета физичке активности 
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ученика на часу за даље анализе је коришћено 
укупно време које је ученик провео у зони ин-
тензивне физичке активности (VPA).

Када се постави уређај на средишњи део 
грудног коша и стави у функцију, бележи се 
вредност срчане фреквенције у миру. На осно-
ву тих вредности одређују се зоне интензите-
та за вежбање. Свака зона интензитета односи 
се на одређени степен оптерећења, које учени-
ци постижу током активности на часу физичког 
васпитања. Горња граница зоне ниског интен-
зитета (LPA) добија се када се вредност пулса у 
миру сабере са вредношћу која је мања од 25% од 
пулса у миру. Затим, зона средњег интензитета 
(MPA) добија се када се саберу вредности пулса 
у миру и вредности пулса у опсегу од 25% до 50% 
од пулса у миру, док се зона интензивног физич-
ког вежбања добија сабирањем вредности пул-
са у миру и вредностима већим од 50% од пулса 
у миру.

Истраживање је спроведено школске 
2018/2019. године, током марта, априла и маја. 
У оквиру редовне наставе физичког васпитања 
испитаници су анкетирани и попуњавали упит-
нике о мотивацији за учешће у настави физич-
ког васпитања и физичког селф-концепта. Затим 
се приступило мерењу физичке активности ис-
питаника на часовима физичког васпитања, та-
кође током редовне наставе. Наставне јединице 
су биле базиране највећим делом на кинезиоло-
гију комплексних активности (спортске игре, и 
то кошарка, одбојка и фудбал). Током свих ак-
тивности ученика на часу физичког васпитања 
водило се рачуна о томе да се директан утицај 
наставника на степен ангажовања, односно фи-
зичку активност ученика сведе на најмању мо-
гућу меру. Сходно томе, биране су одговарајуће 
методе и облици физичког вежбања на часови-
ма физичког васпитања. Акценат је стављен на 
кретне задатке који омогућавају ученицима да 
самостално одреде колико ће бити активни на 
часу.

Пошто варијабле обим и интензитет фи-
зичке активности ученика на часу физичког вас-
питања долазе из различитих метријских про-
стора, неопходна је њихова стандардизација. 
Групе су утврђене помоћу мера квадрата Еукли-
довог индекса удаљености обе претходно поме-
нуте варијабле са Вардовом хијерархијском ме-
тодом кластер анализе. За све варијабле били 
су утврђени основни дескриптивни статисти-
ци. Од мера централне тенденције: аритметичка 
средина (AS); од мера варијабилности: стандар-
дна девијација (S). За утврђивање полних разли-
ка у целокупном моторичком статусу примењи-
вала се мултиваријатна (MANOVA) анализа ва-
ријансе, а појединачне статистички значајне раз-
лике биле су тестиране униваријатном (ANOVA) 
анализом варијансе.

Резултати

Целокупан узорак испитаника је подељен 
у две групе (227 дечака и 196 девојчица), а потом 
у оквиру поделе по полу на три групе у односу на 
ниво физичке активности ученика на часу фи-
зичког васпитања. У табелама 1 и 2 дат је приказ 
поделе по групама применом Вардове хијерар-
хијске кластер процедуре груписања испитани-
ка. Разлике у мотивацији и физичком селф-кон-
цепту између формираних група у оквиру поло-
ва су утврђене применом мултиваријатне ана-
лизе варијансе, а појединачно за сваку варија-
блу применом униваријатне анализе варијансе. 
Приказани резултати из табела 1 и 2 указују на 
постојање разлика између група испитаника код 
оба пола, те су обе табеле сажете и приказане у 
што је могуће краћем облику.  
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Табела 1. Дескриптивни статистици и разлике између група дечака.

A Б Ц
Варијабле (N=63) (N=81) (N=83) f p

   AS    S    AS    S   AS    S
Aмотивација 3,45 1,14 3,03 0,69 2,79 0,44  0,74  0,39
Екстерна регулација 3,33 1,02 3,21 0,95 2,77 0,55  0,02  0,89
Интројектована регулација 4,33 0,86 4,01 0,59 5,88 0,74  1,75  0,02

Идентификована регулација 3,14 0,22 3,52 0,74 5,99 0,12  8,05  0,01

Интринзична мотивација 3,66 0,36 3,89 0,45 5,25 0,39 2,76 0,00

Спортска компетенција 2,19 0,88 2,87 0,59 3,86 0,47 8,08 0,01

Физички изглед 2,14 1,01 3,46 0,60 3,73 0,66 2,99 0,08
F=7,89 P=0,00

Легенда: AS – аритметичка средина, S – стандардна девијација, f – униваријатни ф-тест; p – ниво статистичке значај-

ности униваријатног ф-теста; F – мултиваријатни Вилксов Ф-тест; P – статистичка значајност мултиваријатног 

Ф-теста.

Као што се може констатовани на основу 
добијених резултата из Табеле 1, дечаци из групе 
А показали су најмање просечне вредности мо-
тивације и физичког селф-концепта у односу на 
преостале две групе (Б и Ц), изузев у интројек-
тивној регулацији, која је већа него код групе Б, 
али ипак мања него код групе Ц. Група Б је по-

Табела 2. Дескриптивни статистици и разлике између група девојчица.

A Б Ц
Варијабле (N=59) (N=71) (N=66) f p

   AS    S    AS    S   AS    S
Aмотивација 3,51 1,44 3,59 1,09 3,33 0,39  0,74  0,39
Екстерна регулација 3,39 0,88 3,47 0,23 3,45 0,80  0,02  0,89
Интројектована регулација 3,71 0,71 3,81 0,99 4,56 0,29  1,75  0,03

Идентификована регулација 3,15 0,17 3,52 0,62 4,87 0,09  8,05  0,01

Интринзична мотивација 3,92 0,75 4,01 0,55 5,11 0,13 2,76 0,00

Спортска компетенција 2,67 0,97 2,81 0,57 2,88 0,74 8,08 0,09
Физички изглед 3,12 0,39 3,24 0,69 3,94 0,61 2,99 0,01

F=5,95 P=0,00

Легенда: AS – аритметичка средина, S – стандардна девијација, f – униваријатни ф-тест; p – ниво статистичке значај-

ности униваријатног ф-теста; F – мултиваријатни Вилксов Ф-тест; P – статистичка значајност мултиваријатног 

Ф-теста.

стигла боље резултате у проценама мотивације 
(изузев интројективне регулације) и физичког 
селф-концепта у односу на групу А, али слабије 
у односу на групу Ц. Група Ц у свим тестираним 
варијаблама показује боље резултате у односу на 
А и Б групу испитаника када су у питању дечаци.
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На основу добијених резултата из Табеле 
2 може се констатовати да су девојчице из гру-
пе Б карактеристичне по највећим вредностима 
амотивације, али с обзиром на чињеницу да се у 
овој тестираној варијабли ради о инверзној ме-
трици, што подразумева мање вредности резул-
тата – бољу вредност, ову групу испитаница ка-
рактерише најлошији резултат. Група Ц девојчи-
ца је показала најбоље вредности на проценама 
у свим тестираним варијаблама, док је група А 
показала најслабије резултате у односу на остале 
групе испитаница.

Дискусија

Сврха овог истраживања је била да ана-
лизира разлике у мотивацији и физичком селф-
концепту деце млађег школског узраста про-
сечне старости 10±1,3 година, у односу на ниво 
њихове физичке активности на часу физичког 
васпитања. Приказани резултати указују на по-
стојање значајних разлика између група испита-
ника код оба пола у односу на ниво физичке ак-
тивности ученика млађег школског узраста. Ове 
разлике су више изражене код дечака него код 
девојчица. Може се претпоставити, да су кине-
зиолошки садржаји комплексних активности 
на часовима физичког васпитања били довољ-
но јаки стимуланси, да би те разлике биле веће 
код њих. Када је у питању мотивација код испи-
таника оба пола, амотивација и екстерна регу-
лација нису представљале предикторске варија-
бле у којима су биле уочене разлике између гру-
па испитаника у односу на ниво физичке актив-
ности ученика. Када је у питању физички селф- 
-концепт, односно физички изглед, разлике нису 
уочене код дечака, а код девојчица разлике нису 
уочене у спортској компетенцији. Интересантно 
је напоменути да су и код дечака и код девојчи-
ца успостављене разлике у четири предикторске 
варијабле. У табелама 1 и 2 може се запазити да 
је група Ц испитаника оба пола постигла најпо-

вољније вредности резултата у свим посматра-
ним варијаблама. Интересантан показатељ овог 
истраживања јесте то што се испитаници оба 
пола нису разликовали у варијабли амотивација, 
иако се претпостављало да су разлике могуће, и 
то у корист групе А, која је била најмање активна. 
Добра позадина резултата је у томе што су вред-
ности скорова амотивације на минималном ни-
воу, тј. да су деца показала да не припадају гру-
пи која сматра да не види ништа позитивно ни 
корисно учествовањем на настави физичког вас-
питања. Изостајање разлика између група испи-
таника је дефинисано и у екстерној регулацији. 
С обзиром на чињеницу да се ради о испитани-
цима млађег школског узраста, мало је вероват-
но очекивати било какав вид незаинтересовано-
сти, досаде и летаргије за учешће у настави фи-
зичког васпитања, без обзира на ниво физичке 
активности. Ово потврђују налази истраживања 
(Telama, 2009; Pavlović et al., 2017) који указују на 
чињеницу да дете у овом узрасту има природну 
потребу за кретањем, те да га та потреба прати и 
кроз даљи развој све до адолесцентске фазе, где 
се тај однос значајно мења.

Полазећи од мотивације као континуу-
ма на чијем се једном крају налази спољашња, 
а на другом унутрашња мотивација (Harter, 
1985), резултати овог истраживања показују да 
се испитаници разликују, како у спољашњој (ек-
стринзичној) (интројективној и идентификова-
ној), тако и унутрашњу (интринзичној) моти-
вацији, у односу на физичку активност на часу 
физичког васпитања, у чему се група Ц (која је 
била најактивнија) значајно издваја у постигну-
тим резултатима. Може се донекле рећи да у ре-
алним животним ситуацијама, а самим тим и у 
настави физичког васпитања, модели спољашње 
и унутрашње мотивације се јављају ретко изоло-
вано један од другог, тј. у основи физичких ак-
тивности постоје елементи само једног модела 
(спољашња или унутрашња) (Аntonijević, 2010). 
Разлоге оваквих резултата овог истраживања 
можда треба тражити у чињеници да су испита-
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ници ученици трећег и четвртог разреда основ-
не школе, који наставу физичког васпитања ре-
ализују из потреба за личним, исконским задо-
вољством, али и из потреба за спољашњом на-
градом, која може бити у виду оцене или похва-
ле. Код интројектоване регулације понашање се 
изводи из обавезе, да би се избегло осећање кри-
вице, стида, или да би се ојачали его и осећање 
личне вредности. На пример: „Кад не бих уче-
ствовао у настави физичког васпитања, осећао 
бих грижу савести због тога.“ Не треба прене-
брегнути и то да се оцењивање као вредновање 
постигнућа увелико редовно примењује у поме-
нутим разредима, па су ученици вероватно ви-
сину жељене оцене и тежњу за остваривањем тог 
циља имали кроз спољашњу мотивацију. Споља-
шње и интројективне регулације настају као по-
следица претежно доминантног спољашњег пер-
ципираног локуса контроле, док се напреднији 
облици екcтринзичне мотивације заcнивају на 
перципирању унутрашње контроле. То се види 
управо у разликама по групама у нивоу физич-
ке активности, где група Ц, која је постигла нај-
боље резултате, значајно предњачи у свим те-
стираним варијаблама. Када је у питању најауто-
номнији вид мотивације, интринзична мотива-
ција, испитаници групе Ц оба пола показали су 
највише вредности и значајне разлике у односу 
на преостале две групе испитаника. Још знатно 
ранији налази истраживања (Vallerand & Losier, 
1999) указују да у контексту физичке активности 
висока интринзична мотивација, а ниска амоти-
вација су повезане са најадаптивнијим когни-
тивним, афективним и бихевиоралним исходи-
ма. Управо испитаници групе Ц су били усред-
сређени на задатак, чиме се подстиче потреба 
за аутономијом, а не за поређењем са другима. 
Фокусирање и усредсређивање на задатак пози-
тивно утичу на учествовање на часу из унутра-
шњих разлога (забава и уживање), што такође 
потврђују налази истраживања (Đorđić, Tubić, 
2010). 

Разлике у физичком селф-концепту су из-
ражене код испитаника оба пола, али у разли-
читим варијаблама. Многа досадашња истра-
живања на ову и сличне теме указују да су пол-
не разлике најчешће углавном у корист дечака 
(Radisavljević-Janjić, 2009; Fernández-Bustos et al., 
2019). Доминантност Ц групе, најактивнијих ис-
питаника, и овде је изражена. Разлике се огледају 
у томе што су се дечаци разликовали у варијабли 
спортска компетенција, а девојчице у варијабли 
физички изглед. Дечаци из групе Ц су показали 
најбоље резултате у процени спортских компе-
тенција. У истраживању које су спровели Хагер 
и сарадници (Hagger et al., 2005) доказано је да 
дечаци имају виши физички селф-концепт у до-
менима спортска компeтетенција, физичка кон-
диција и физичка снага. Сличне налазе истра-
живања везано за опажање спортске компетен-
ције и физичког селф-концепта у корист деча-
ка износе и други аутори (Asci, 2002; Shapka & 
Keating, 2005). Дечаци који су се показали као 
најактивнији (група Ц) на часу физичког васпи-
тања проценили су своје спортске компетенције 
на значајно вишем нивоу него преостале две 
групе испитаника (групе А и Б). Може се рећи да 
се залагање на часовима, што се огледа у већем 
обиму и интензитету физичке активности, де-
чацима даје самопоуздање, па себе процењују на 
вишим нивоима спортске компетенције (Jekauc 
et al., 2017). Не треба изоставити чињеницу да 
су наставне јединице биле оријентисане на еле-
менте кинезиологије комплексних активности, 
тј. на активности које захтевају виши ниво мо-
торичких умења. Одатле управо произилази на-
глашеност моторичких компетенција по који-
ма су се разликовали дечаци у односу на обим 
и ниво физичке активности на часу физичког 
васпитања. Такође, социјални контекст фаво-
ризује самовредновање мушкараца у спортском 
домену, јер се у складу са традиционалном „ма-
скулином улогом“ подржава и посебно вреднује 
бављење дечака спортом, од којих се очекује да 
буду снажнији, активни, а затим се и усмера-
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вају на бављење спортом и развијање спортских 
компетенција, што није случај са девојчицама 
(Neisen et al., 2007). 

Код испитаних девојчица спортска компе-
тенција није била значајан предиктор у испоља-
вању разлика у односу на ниво физичке актив-
ности на часу физичког васпитања. Међутим, 
када је у питању физички изглед, појављују се 
разлике између девојчица у односу на ниво фи-
зичке активности. Те разлике су, можемо рећи, у 
корист испитаника Ц групе. Резултати овог ис-
траживања указују да девојчице групе Ц, које су 
биле најактивније, имају највише процене соп-
ственог физичког изгледа, значајно више у од-
носу на преостале две групе девојчица, али и 
целокупног узорка дечака, мада истраживање 
ауторке Тубић и сарадница (Tubić et al., 2012b) 
указује на постојање ипак другачијих резултата. 
Наиме, испољене разлике у самовредновању фи-
зичког изгледа у односу на ниво физичке актив-
ности могу се довести у везу са разликама у на-
метнутим идеалима мушке и женске лепоте. Ау-
торке наводе да спортско тело са доминантном 
мишићном масом може изазвати задовољства 
физичким изгледом за дечаке, мада не значи да 
ће то бити и задовољство за девојчице. Често је 
присутан и притисак стандарда које намећу ме-
дији, а огледа се у промоцији манекенске грађе 
женског тела у поређењу са спортском (Gentile 
et al., 2009), што свакако не би требало да буде 
приоритет за популацију деце млађег школског 
узраста. Може се речи да позитивно самоопа-
жање физичког изгледа девојчица има на неки 
начин заштитничко деловање када је реч о при-
тиску да се уклопе у постојећи идеал наглаше-
не витости (Đorđić & Tubić, 2008). Резултати 
појединих истраживања (Lazarević i sar., 2008) 
указују на значајну разлику у карактеристикама 
физичког селф-концепта у корист групе ученика 
која је, осим наставе физичког васпитања, 
додатно ангажована и подвргнута неким од 
кинезиолошких третмана. Разлике су се више 
манифестовале у димензијама физичког селф- 

-концепта у узорку девојчица него код дечака у 
односу на степен њиховог ангажовања. Такође, 
треба напоменути да је физички изглед, као 
део физичког селф-концепта, стално изложен 
посматрању других, мада и самопосматрању. 
Управо због тога може се претпоставити да су 
најактивније девојчице имале највише скорове у 
процени сопственог физичког изгледа.

Закључак

Добијени резултати објављени у овом ис-
траживању подржавају већину резултата који 
указују на разлике у мотивацији и физичком 
селф-концепту када је у питању ниво физичке 
активности ученика. Најактивнија деца су ге-
нерално показала највећи степен мотивисано-
сти, а по питању физичког селф-концепта били 
су подељени. За дечаке спортска компетенција је 
значајнији фактор у испољавању разлика, док је 
код девојчица физички изглед. Сходно горе на-
веденим чињеницама, неопходно је извршити 
одређену анализу реализације наставе физичког 
васпитања и њеног адекватног планирања јер да-
нашњи ученици све више исказују назадовољст-
во према традиционалном вежбању (Šekeljić, 
Stamatović, 2018). У планирању и програмирању 
наставе физичког васпитања акценат се мора 
ставити на стварање повољне климе за реали-
зацију наставе, јер само тако се може радити на 
јачању мотивације и генерално селф-концепта 
код ученика. Иницијално образовање учитеља 
и васпитача неопходно је иновирати у складу 
са новим захтевима и очекивањима које друш-
тво ставља пред школско и предшколско физич-
ко васпитање. Они морају бити оспособљени да 
креативно и ефикасно подстичу активност уче-
ника у настави физичког васпитања ради оства-
рења заједничког циља, а то је здраво одрастање 
деце и припрема за активан животни стил.
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Summary

Maintaining quality physical education classes, as provided for in the curriculum, encounters 
numerous problems and difficulties in implementation on a daily basis. Pupils’ full engagement and 
activity in the physical education class is an important precondition for physical education to really 
be in the function of healthy growing up and preparation of pupils for an active lifestyle. The aim of 
this research was to determine the differences in the motivation and physical self-concept of pupils 
relative to the level of their physical activity in the physical education class. The research included 
423 students from the territory of the city of Užice (aged 10 ± 1.3 years), 227 boys and 196 girls, 
organized in three groups according to the level of physical activity in physical education class (A-low; 
B-medium; C- high). A modified Self-Regulation Questionnaire (Ryan & Connell, 1989) was used 
to assess pupils’ motivation orientations, and appropriate subscales of the Self-Perception Profile for 
Children measuring instrument (SPPC, Harter, 1985; rev. 2012) were used to assess physical self-
concept. Physical activity (scope (number of steps) and intensity) of pupils in physical education class 
was measured using the CoachGear pedometer and the Suunto Memory Belt heart rate monitor. The 
presented results indicate the existence of significant differences among the groups of respondents of 
both sexes in relation to the level of physical activity of pupils of younger school age. Based on the 
obtained findings, it can be concluded that the expressed differences are greater in boys than in girls. 
The results published in this study support most of the findings indicating differences in motivation 
and physical self-concept. It was further determined that less active children generally show lower 
levels of motivation, as well as the values   of the physical self-concept. The authors believe that in the 
planning and programming of physical education classes, emphasis must be placed on creating a 
favorable “climate” for teaching. Initial education of preschool and primary school teachers must be 
innovated in accordance with the new requirements and expectations that society puts before school 
physical education.

Keywords: Euclidean index, physical self-concept, cluster analysis, motivational orientation of 
pupils, physical education classes.
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