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ИМПЛИЦИТНE ТЕОРИЈE ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ  
И МОТИВАЦИЈa ЗА учЕЊЕ МАТЕМАТИКЕ  

КОД учЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
 

      У фокусу овог рада је улога имплицитних становишта о природи интелектуалних 
способности у мотивацији за учење математике код ученика средњих школа. 

Циљеви истраживања били су утврђивање доприноса две супротстављене концепције о 
природи интелигенцијe, различитим аспектима мотивисаности у учењу математике, као и 
испитивање латентног простора Скале мотивације за учење математике. Узорак је чинило 
514 ученика, од којих је 45,4% мушког пола, који похађају средњу школу. Инструменти који су 
коришћени у истраживању су Скала имплицитних теорија интелигенције и Скала мотивације 
у учењу математике. Компонентна анализа указује на постојање четири фактора Скале 
мотивације за учење математике: Задовољство, Интересовање, Немотивисаност и 
Корисност. Резултати четири вишеструке регресионе анализе упућују на закључак да 
ентитетско становиште о природи интелигенције позитивно доприноси само фактору 
Немотивисаност, док инкременталне теорије интелигенције имају позитиван утицај на 
остале аспекте мотивисаности за учење математике код средњошколаца. С обзиром на то 
да је познавање структуре мотивације и фактора који утичу на њу веома важно за образовне 
исходе, чини се да улога мотивационих програма у контексту математичке успешности има 
посебан значај за ученике који интелигенцију сматрају непроменљивом карактеристиком.

        инкременталне теорије интелигенције, ентитетске теорије интелигенције, 
мотивација за учење математике, средња школа.

увод

Истраживања у области психологије образовања могу бити усмерена како на 
форму наставе тако и на њен садржај. Курикулуми савременог образовања и школ-
ских програма подразумевају научно заснивање циља, задатака, плана и програма, 
али и самог садржаја наставе (Previšić, 2007). Међутим, индивидуалне карактеристике 
ученика умногоме могу да обликују наставу. Истраживања повезаности различитих 
варијабли школског сетинга и математике као наставног предмета интензивирају се 
раних седамдесетих година XX века (Hyde et al., 1990), а убрзо је успех у математици 
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доведен у везу и с интелектуалним способностима (Sternberg, 1990), као и мотива-
ционим процесима код ученика (Kloostermann, 1996, према: Arambašić i sar., 2005). 
Иако на овом подручју још увек постоје концептуалне недоумице у вези са повезано-
шћу, односно одвојеношћу различитих когнитивних, мотивационих и емоционалних 
варијабли (Eynde & De Corte, 2003), чини се да су имплицитна становишта ученика 
о природи интелектуалних способности врло важна за разумевање мотивације за 
учење математике.

Теоријска полазишта истраживања

Имплицитне теорије интелигенције: одређење појма  
и упитничка операционализација

Стернберг (Sternberg, 1990) дефинише имплицитне теорије интелигенције као 
схватања о природи интелигенције која се темеље на лаичким теоријама и ставови-
ма појединца, а Двекова (Dweck, 1999) у својим истраживањима долази до закључка о 
временској стабилности овог конструкта. Према моделу Двекове, имплицитне теорије 
интелигенције су биполарни конструкт са теоријама ентитета и инкременталности као 
њиховим екстремним половима. Теорија ентитета постулира уверење да је интелиген-
ција непроменљива константа, односно да се људи рађају с ограниченом количином 
интелигенције и немогућношћу да је увежбавају. С друге стране, теорија инкрементал-
ности подразумева уверење да интелигенција није датост, већ да је подложна промена-
ма и усавршавању током живота. У складу с тим, појединци који су присталице инкре-
менталних теорија интелигенције више су оријентисани на труд и учење који могу да 
утичу на побољшање њихове интелигенције, а појединци који верују да је интелиген-
ција непроменљива карактеристика више су оријентисани на извођење кроз које ће 
демонстрирати своје интелектуалне способности (Dweck & Legget, 1988). 

Упитничку операционализацију имплицитних теорија интелигенције започела 
је Двекова конструишући Скалу теорија интелигенције (Theories of Inteligence Scale 
(TIS), Dweck, 1999) од само три ајтема који се односе на теорије ентитета. У складу са 
њеним схватањем имплицитних теорија интелигенције као биполарног конструкта, 
појединци који постижу нижи скор на овим ајтемима директно су присталице тео-
рије инкременталности. Поред Скале теорија интелигенције, данас најкоришћенији 
инструмент за процену имплицитних уверења о интелигенцији јесте Скала импли-
цитних теорија интелигенције (Implicit Theories of Intelligence Scale (ITIS); Abd El Fattah 
& Yates, 2006). Ова скала се састоји од два фактора, инкременталних и ентитетских 
теорија интелигенције, а њена факторска структура примењена је кроз истраживања 
у различитим културама (Abd El Fattah & Al Nabhani, 2012; Abd El Fattah & Yates, 2006; 
Delavar et al., 2011; Ilhan & Cetin, 2013; Magno, 2012; Pepi et al., 2006).

Иако Двекова тврди да су имплицитне теорије интелигенције биполаран кон-
структ, у истраживањима других аутора утврђено је да ове две теорије представљају 
два засебна фактора, при чему они међусобно остварују негативну корелацију (Abd 
El Fattah & Yates, 2006; Bodill & Roberts, 2013; Bråten & Strømsø, 2004; Cury et al., 2006; 
Delavar et al., 2011; Dinger & Dickhäuser, 2013; Dupeyrat & Marine, 2005), али постоје и 
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налази у којима остварују позитивну везу (Abd El Fattah & Al Nabhani, 2012; Magno, 
2012). Наведени корпус истраживања имплицитних теорија интелигенције постули-
ра став да уколико је појединац присталица једне од ових теорија, то не значи нужно 
његов низак степен слагања са супротним становиштем.

Улога имплицитних теорија интелигенције  
у мотивацији за учење

Према Брофију (Brophy, 2013), мотивација за учење дефинише се као склоност 
бављењу смисленим и вредним академским активностима, и настојање да се оне што 
боље искористе. Мотивација за учење не подразумева само жељу ученика да нешто 
научи, већ и квалитет менталних напора у самом процесу учења, који се манифестује 
промишљањем и активним учењем. При томе, мотивација за учење се може посма-
трати и као стање специфично за ситуацију и као диспозициона црта. Вулфолкова и 
њени сарадници (Vulfolk i sar., 2006) сматрају да се мотивација за учење постиже када 
се ускладе извори мотивације за оптимално учење, при чему су један од тих изво-
ра и уверења о когнитивним способностима. Дакле, нека од најмоћнијих уверења 
која утичу на мотивацију у школи јесу лична уверења о интелигенцији. Гледајући из 
развојне перспективе, деца и адолесценти нису присталице истих имплицитних уве-
рења о интелигенцији. Наиме, млађа деца су више склона инкременталном посма-
трању способности (Elliott & Dweck, 1988). Tачније, деца на том узрасту поистовећују 
труд, напор и интелигенцију, те сматрају да уколико појединац не успе да оствари 
циљ, значи да није интелигентан јер се није довољно трудио. Преласком на стадијум 
формалних операција у адолесценцији (око једанаесте године) когнитивни развој 
омогућава деци да разликују појмове труда, изведбе и способности. Тада уверења 
о личним способностима почињу да утичу на мотивацију и успех у учењу (Elliott & 
Dweck, 1988).

У складу са теоријом мотивације за учење, ученици који су присталице енти-
тетских теорија интелигенције оријентисани су на изведбу, односно на настојање да 
избегну неуспех пред другим ученицима. Најчешће су за учење мотивисани оним 
ситуацијама у којима ће се показати „паметним“ и заштитити своје самопоштовање 
од негативне евалуације других. Ти ученици ће бирати задатке средње тежине за које 
процењују да их могу успешно решити и тако компетентно показати своје способно-
сти у ситуацијама поређења са другима (Delavar et al., 2011). Они приликом учења и 
евалуације наученог неће бирати сувише лаке задатке у циљу одржавања самопош-
товања, али ни сувише тешке задатке, јер се тиме излажу опасности да их не изврше 
тачно, чиме би себе довели у ситуацију да други евалуирају њихов неуспех. С друге 
стране, ученици који су присталице инкременталних теорија верују да се њихова ин-
телигенција може побољшати кроз решавање различитих задатака приликом учења. 
Они верују да труд побољшава интелигенцију, да учење нових ствари развија инте-
лектуалне способности, као и да је добра припрема пре извођења задатка један од 
начина развијања интелигенције. Прецизније, они су приликом учења базично мо-
тивисани унапређивањем сопствених знања и способности. За ове ученике неуспех 
не узрокује став да су неинтелигентни, већ став да је потребно више вежбати, радити 
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и учити да би се постигао одређени успех. Зато су ови ученици склони бирању уме-
рено тешких задатака у циљу постизања личног раста и развоја, без обзира на то 
колико сама изведба може имати лош исход (Vulfolk i sar., 2006). 

Мотивација за учење математике и имплицитна уверења  
о интелигенцији код средњошколаца

Иако је мотивација за учење математике веома важан фактор успеха у овом 
предмету, литература о латентној структури овог конструкта је прилично оскудна. 
Наиме, прегледом литературе може се установити да су само Гитуа и Мванги (Githua 
& Mwangi, 2003) дали предлог упитничке операционализације мотивације за учење 
математике. У њиховом истраживању (које је спроведено на ученицима средњих 
школа) мотивација за учење математике операционализована је путем четири фак-
тора. Први фактор је Интересовање за учење математике, који репрезентује ин-
тринзичку мотивисаност за учење овог предмета. Други фактор је Задовољство, који 
представља афективну компоненту мотивације за учење математике и подразумева 
позитивне емоције у вези са својим високим способностима које се доживљавају то-
ком самог процеса учења математичког градива. Трећи фактор јесте Релевантност 
и подразумева став појединца о томе колико су математички закони релевантни и 
корисни за свакодневни живот. Последњи фактор је фактор Опажене вероватноће 
успеха. Он се односи на то колико математичка знања и учење математике користе 
појединцу да се професионално оствари након завршене средње школе. С обзиром 
на то да је у наведеном истраживању факторска структура била задовољавајућа, као 
и коефицијенти поузданости екстрахованих фактора, улагање напора за усаврша-
вањем ове скале има велику важност за истраживачку и практичну психолошко-пе-
дагошку делатност. Усавршавањем овог инструмента може се унапредити не само 
настава математике, већ и капацитети за рад с ученицима који показују низак степен 
мотивисаности за учење математике. 

Упркос томе што је у претходним истраживањима утврђена веза између импли-
цитних уверења о интелигенцији и мотивације за учење (Dweck & Molden, 2005), у ис-
траживањима која су спровођена у циљу утврђивања везе имплицитних теорија инте-
лигенције и мотивације за учење математике обично се нису користили упитници који 
операционализују овај конструкт у целости. Тачније, мотивација за учење математике 
код ученика средњих школа у већини истраживања није мерена упитницима намење-
ним за процену ове врсте мотивације, већ путем појединачних индикатора попут труда 
у учењу математике (Blackwell et al., 2007), процене корисности самог градива из мате-
матике или интересовања за сам предмет (Jones et al., 2012). 

Претходна истраживања повезаности математичких способности и варијабли 
које су у вези с интелигенцијом упућују на закључак да ученици средњих школа сма-
трају да је интелигенција један од најважнијих предиктора математичког постигнућа 
(нпр: Lambić & Lipkovski, 2012). Овакво уверење подржано је и Стернберговом кон-
цепцијом логичко-математичке интелигенције и њеним утицајем на постигнуће из 
математике (Sternberg, 1990). У складу с тим, као и са резултатима истраживања која 
указују на важност имплицитних теорија у мотивацији за учење (Dweck & Molden, 



Миловановић, И. • Имплицитне теорије интелигенције... • НВ год. LXV  бр. 3/2016, стр. 509–524.

513

2005), виђење себе као мање или више „математички интелигентне“ особе потен-
цијално може да утиче на саму мотивацију за учење математике. 

Генерално, ученици средњих школа сматрају да интелигенција врши свој утицај 
на успех из математике више него на успех из других предмета и уједно сматрају да ус-
пех из математике настаје као продукт „урођене интелигенције“, те су, у овом контексту, 
више поборници ентитетске природе интелигенције (Beach, 2003; Jonsson et al., 2012). 
У истраживању Стумпа и сарадника (Stump et al., 2009) на студентској популацији, 
утврђено је да студенти који имају ентитетска становишта о интелигенцији као извор 
мотивације за учење математике наводе поређење с другима, док је у истраживањима 
на средњошколцима (King et al., 2012; Shih, 2011) утврђена позитивна веза ентитетских 
становишта о способностима и варијабли које утичу „деактивирајуће“ на постигнуће 
у математици, попут демотивисаности, досађивања и беспомоћности, што је у складу 
са ранијим тврдњама о повезаности мотивације за учење и имплицитних уверења о 
интелигенцији (Dweck & Molden, 2005). С друге стране, став да је интелигенција непро-
менљива карактеристика утиче и на то да се ученици мање посвећују математици у 
учењу, као и на нижи ниво интринзичке мотивације приликом самог учења математике 
(Stipek & Gralinski, 1996). Када се говори о инкременталним теоријама интелигенције 
и мотивацији за учење математике, у истраживањима се најчешће добија позитивна 
повезаност ових конструката. У истраживању Џоунса и сарадника (Jones et al., 2012), 
ученици средњих школа који су поборници инкременталне природе интелигенције 
показују веће интересовање за учење математике, као и за усавршавањем у овом 
домену услед уочавања корисности математике за будућу професионалну улогу. Та-
кође, инкрементална схватања интелигенције утичу на повећање мотивације за учење 
математике и редуковање математичке анксиозности код средњошколаца (Burns & 
Isbell, 2007), а ученици средњих школа који су заговорници инкременталне природе 
интелектуалних способности уједно улажу више труда у учењу математичког градива 
(Blackwell et al., 2007).

Методoлогија истраживања

Проблем истраживања

Екстензивним прегледом литературе која се односи на повезаност имплицит-
них теорија интелигенције и мотивације за учење математике може се закључити да 
опус истраживања овог проблема у контексту психологије образовања заправо није 
великог обима. Иако оваква, а и слична истраживачка питања вуку корене још из се-
дамдесетих година XX века (Hyde et al., 1990), не може се с јасноћом закључити како 
на одређене врсте мотивације за учење математике утичу личне концепције ученика 
о природи интелектуалних способности. Чини се да испитивање фактора који ути-
чу на мотивацију за учење математике има велику важност за наставничку праксу у 
средњим школама, с обзиром на то да у неким истраживањима (нпр. Benček i Marenić, 
2006) ученици већ на крају основне школе изјављују да је математика важна (75% ис-
питаника), али да наставу не прате (7%) и да се већином досађују на часу математике 
(81%) коју уче само због оцене (59%).
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Истраживање приказано у овом раду тежи да понуди одговор на питање да ли 
и на који начин различита имплицитна становишта средњошколаца о природи ин-
телигенције утичу на различите врсте мотивације за учење математике. Осим тога, 
допунски аспект овог истраживања представља и испитивање латентног простора 
Скале мотивације за учење математике.

Узорак и процедура

У истраживању је учествовало 514 ученика (45,4%) и ученица (54,6%) средњих 
школа са територије Републике Србије, са нешто већом заступљеношћу испитаника 
са подручја Војводине. Од укупног броја ученика, 33,7% похађа први, 21,2% други, 
23% трећи, а 22,1% четврти разред средње школе. Нешто мање од половине узор-
ка (45,7%) били су гимназијалци, док су остали ученици похађали средње стручне 
школе. Укупно 22,4% испитаника има одличну, 24,3% врло добру, 23,7% добру, 23% 
довољну, а само 6,6% недовољну оцену из математике на полугодишту текуће школс-
ке године. Истраживање је обављено групно, у периоду мај-јун 2016. године, папир-
оловка методом. Пре самог истраживања добијена је писмена сагласност директора 
свих школа за спровођење истраживања, а ученицима је на дан истраживања обја-
шњен циљ истраживања и загарантована анонимност њихових одговора у складу с 
етичким нормама психолошких истраживања.

Инструменти

Инструменти који су коришћени у истраживању су: 

1.  Скала имплицитних теорија интелигенције (ITIS: Implicit Theories of 
Intelligence Scale; Abd El Fatatah & Yates, 2006). Ова скала се састоји од седам 
ајтема који операционализују ентитетске (нпр: Рођен си са непроменљивом 
количином интелигенције) и седам ајтема који операционализују инкре-
менталне (нпр: Могуће је развијати интелигенцију ако се заиста трудиш) 
теорије интелигенције. Скалу су на српски језик превели истраживачи са 
Филозофског факултета у Новом Саду. Одговори на ајтеме се дају на чет-
воростепеној скали Ликертовог типа (од 1 – уопште се не слажем, до 4 – у 
потпуности се слажем). У овом истраживању поузданост, изражена у тер-
минима Кронбахове алфе, скале инкременталних теорија интелигенције 
износи .80, а ентитетских теорија интелигенције .63.

2.  Скала мотивације за учење математике (SMOT: Students* Motivation to Learn 
Mathematics; Githua & Мwangi, 2003). Ова скала је намењена мерењу разли-
читих мотивационих чинилаца учења математике и састоји се од 28 ајтема. 
Превели су је на српски језик исти истраживачи, а одговори на ајтеме се 
дају на петостепеној скали Ликертовог типа (од 1 – уопште се не слажем, до 
5 – у потпуности се слажем). Факторска структура и поузданост ове скале 
приказане су у одељку са резултатима.
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Резултати истраживања

Пре спровођења статистичких анализа, на добијеним подацима извршено је 
чишћење података (data cleaning), провера мултиколинеарности и замена недос-
тајућих података. Сама анализа спроведена је у статистичком пакету SPSS 19.

Факторска структура Скале мотивације за учење математике

На добијеним подацима прво је извршена анализа главних компонената ради до-
бијања структуре конструкта мотивације за учење математике. Критеријум за одређи-
вање броја фактора била је паралелна анализа, која је показала оптимално четворо-
факторско решење. Резултати анализе главних компонената постављених у промакс 
ротацију, као и Кронбахови алфа коефицијенти супскала, приказани су у табели 1.

Табела 1. Факторска структура Скале мотивације за учење математике*

Компонента

Ајтем α=.85 α=.83 α=.79 α=.82

Математика има везе са свакодневним животом. .88

Учење математике је само по себи корисно. .76

Математика ми пружа могућност избора, одговорност и шансу за утицај на 
друге људе.

.70

Лекције из математике ми пружају шансу за сарадњу са другим људима. .65

Учење математике ми пружа шансу за лично усавршавање. .65

Математика је у вези са мојим потребама и циљевима, како у школи, тако и 
код куће.

.63

Нисам задовољан својом активношћу на часу математике. .56 .41

Лекције из математике су смислене. .52

Очекујем да ћу бити способан да примењујем математику  
у свакодневном животу.

.51

Задовољан сам својим успесима у решавању математичких задатака на 
проверама знања. 

.80

Увек очекујем високе оцене на контролном из математике. .78

Способан сам да решавам математичке проблеме, како на часу, тако и ван часа. .69

Задовољан сам начином на који учим математику. .62

Знаћу да решим математичке проблеме кад год налетим на њих, уколико сам 
о њима учио у школи. 

.40 .44

Задовољан сам методама учења математике на часу. .35

Не очекујем да ћу бити успешан у решавању задатака које задаје наставник 
математике.

.77

Тешко ми је да самостално решавам математичке проблеме. .70
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Не очекујем да ћу бити успешан у предметима који имају везе са математиком. .69

Не очекујем да ћу моћи да применим математику у свакодневном животу. -.41 .67

Учење математике ме фрустрира. .55

Не бих студирао математику. .47 .53

Не осећам се пријатно на часу математике. .51

Волео бих да остварим каријеру за коју није потребна математика. .44 -.42

Највише уживам у времену које проводим учећи математику. .72

Практикујем самостално решавање математичких задатака током распуста. .63

Желим да студирам математику. .56

Мотивисан сам да учим математику. .56

Волим да учим математику. .52

*Из табеле су изостављени коефицијенти испод .30

Прва главна компонента обухвата индикаторе који се односе на бенефите од 
учења математике и постигнутог доброг успеха, као и на перципирану релевантност 
знања из математике за различите аспекте свакодневног живота у будућности. Стога 
је ова компонента названа Корисност. 

Друга главна компонента Скале мотивације за учење математике обухвата став-
ке које упућују на задовољство приликом учења математике, како формалним аспе-
ктима наставе математике тако и својом ефикасношћу и знањем, то јест коначним 
исходима учења. У складу са тим, ова компонента је названа Задовољство. 

Трећи фактор операционализован је путем индикатора који се односе на не-
заинтересованост за математику и њену примену, како у школском контексту тако и 
у свакодневном животу. Такође, овај фактор обухвата индикаторе ниског поверења 
у сопствене способности решавања математичких проблема и примене закона ма-
тематике, као и индикаторе ниског мотива за постигнућем у областима које се тичу 
математике. Овај фактор је назван Немотивисаност. 

Последњи, четврти, фактор назван је Интересовање, с обзиром на то да око 
себе окупља ставке које се односе на интринзичку мотивацију приликом учења ма-
тематике, као и на настојање појединца да се у будућности бави математиком ван 
оквира досадашњег школовања.

Дескриптивни показатељи варијабли

Увидом у табелу 2 може се установити да све коришћене варијабле имају нор-
малну расподелу. Када се говори о Скали имплицитних теорија интелигенције, може 
се закључити да испитаници генерално постижу више скорове на димензији Инкре
менталне теорије, док у случају Скале мотивације за учење испитаници постижу 
највећи скор на димензији Задовољство, а најнижи на димензији Интересовање.
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Табела 2. Дескриптивни показатељи коришћених варијабли

Варијабла М sd Sk Ku
Инкременталне теорије 3.33 .71 -.58 .31
Ентитетске теорије 1.73 .50 .27 -.30
Корисност 2.84 .88 -.08 -.56
Задовољство 3.08 .99 -.02 -.77
Немотивисаност 2.74 .89 .29 -.56
Интересовање 2.05 .95 .76 -.18

Легенда: М – аритметичка средина; sd – стандардна девијација; Sk – skewnees; Ku – kurtosis

Корелације међу варијаблама у истраживању

У табели 3 приказани су Пирсонови коефицијенти корелације измeђу варијабли 
које су коришћене у истраживању. 

Табела 3. Интеркорелације варијабли у истраживању

1 2 3 4 5 6

1 1

2 .62** 1

3 -.48** -.57** 1

4 .65** .64** -.56** 1

5 .41** .40** -.09* .26** 1

6 .06 .01 .17** .06 .04 1

Легенда: 1 – Корисност; 2 – Задовољство; 3 – Немотивисаност; 4 – Интересовање; 5 – Инкремен-
талне теорије; 6 – Ентитетске теорије; **p<.01; *p<.05

Увидом у табелу 3 може се закључити да се корелације између испитиваних 
варијабли крећу од ниских до умерено високих. Може се установити да највише 
статистички значајне и позитивне корелације остварују димензије Корисност и Ин
тересовање, димензије Задовољство и Интересовање, као и димензије Корисност 
и Задовољство, а највише негативне корелације остварују димензије Немотивиса
ност и Задовољство, као и Немотивисаност и Интересовање. Димензија Енти
тетске теорије корелира само са димензијом Немотивисаност и та корелација је 
позитивног предзнака. Инкременталне теорије корелирају позитивно са свим врс-
тама мотивације, осим са димензијом Немотивисаност са којом остварује негативну 
везу. Ентитетске теорије и Инкременталне теорије не корелирају међусобно на ста-
тистички значајном нивоу (p > .05).
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Релације имплицитних теорија интелигенције и мотивације  
за учење математике

Релације између димензија имплицитних теорија интелигенције и различитих 
мотивација за учење математике испитане су помоћу четири вишеструке регресионе 
анализе. Димензије имплицитних теорија интелигенције су у предикторском моделу 
постављене као предикторске, а аспекти мотивације за учење математике као кри-
теријумске варијабле. Резултати вишеструких регресионих анализа приказани су у 
табели 4.

Табела 4. Релације димензија имплицитних теорија интелигенције и различитих мотивација за учење математике

Корисност Задовољство Немотивисаност Интересовање

R=.41; R2=.17; 
p<.01

R=.40; R2=.16; 
p<.01

R=.20; R2=.04; 
p<.01

R=.26; R2=.07; 
p<.01

Β t p β t p β t p β t p

И. теорије .41 10.17 .00 .40 9.78 .00 -.10 -2.26 .02 .26 5.96 .00

Е. теорије .04 .96 .34 -.01 -.09 .93 .17 3.97 .00 .05 1.14 .26

Легенда: И. теорије – Инкременталне теорије; Е. теорије – Ентитетске теорије

Увидом у табелу 4 може се установити да су се сва четири модела предикције 
показала статистички значајним. Инкременталне теорије позитивно доприносе ди-
мензијама Корисност, Задовољство и Интересовање, док Ентитетске теорије по-
зитивно доприносе димензији Немотивисаност. Једини негативан допринос детек-
тује се у релацији Инкременталних теорија и димензије Немотивисаност.

Дискусија

Истраживање које је приказано у овом раду спроведено је у циљу утврђи-
вања релација имплицитних теорија интелигенције и различитих врста мотивације 
за учење математике код ученика средњих школа. Наиме, поставља се питање да 
ли и на који начин ентитетске и инкременталне имплицитне теорије интелигенције 
доприносе манифестовању различитих врста мотивације за учење математике. Се-
кундарни циљ истраживања односио се на утврђивање латентне структуре кон-
структа мотивације за учење математике.

Факторска структура скале мотивације за учење математике. Четворофак-
торско решење анализе главних компонената Скале мотивације за учење математике 
показује да је овај конструкт вишедимензионалан и да се манифестује кроз различите 
облике мотивационих инстанци. Факторска структура добијена у овом истраживању 
је само делимично конгруентна с оригиналном факторском структуром упитника 
(Githua & Mwangi, 2003), и то се може уочити кроз екстраховање фактора Задовољство 
и Интересовање. 
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Стицањем увида у ставке које операционализују Задовољство може се закљу-
чити да се оне односе на задовољство како самим собом у учењу и у примени мате-
матике тако и методама учења које се практикују током наставе математике. Дакле, 
садржај ове компоненте упућује на закључак да су средњошколци у одређеној мери 
мотивисани за учење математике перцепцијом својих високих математичких способ-
ности, као и задовољавајућим методама спровођења наставе математике. 

Фактор Интересовање је операционализован путем индикатора који се односе 
на интринзичку мотивисаност за учење математике, као и на тежњу за будућим ба-
вљењем професијом која изискује познавање математике. 

Преостале две компоненте, Немотивисаност и Корисност, нису екстраховане у 
оригиналном истраживању. Увидом у ставке фактора Корисност, може се закључити да 
је он образован кроз садржаје ставки које у оригиналној скали припадају факторима 
Релевантност и Опажена вероватноћа успеха (Githua & Mwangi, 2003). Могуће је да 
ученици средњих школа ова два фактора посматрају композитно зато што сматрају да 
су математичка знања релевантна за будућу професију која ће им обезбедити успешан 
живот. Као што се може приметити, овај фактор је уједно и једини фактор екстринзичке 
природе, те се стога може рећи да је његова екстракција била очекивана, с обзиром на 
то да ученици не морају бити мотивисани за учење само интринзички. 

Фактор Немотивисаност око себе окупља негативно формулисане ставке које 
се односе на различите аспекте мотивисаности за учење математике. Екстраховање 
овог фактора може упућивати на концептуално питање континуираности, односно 
категоричности (мотивисан – немотивисан), самог конструкта мотивације за учење 
математике. За овакве тврдње је потребно спровести додатне анализе, попут ком-
понентне анализе вишег реда, кластер анализе или анализе латентних профила, те 
стога ово питање остаје отворено као концептуална дилема која је у вези са самом 
природом конструкта. Потпора овој тврдњи може се пронаћи и у интеркорелација-
ма самих фактора. У табели интеркорелација фактор Немотивисаност остварује не-
гативне корелације са преостале три мотивационе варијабле, док оне међу собом 
остварују позитивне корелације. 

Могуће је да би поменуте сложеније анализе потенцијално могле да резулти-
рају закључцима о димензионалности, односно категоричности самог конструкта, 
као и закључцима о односима између интринзичких и екстринзичких компонената 
мотивације за учење математике.

Релације имплицитних теорија интелигенције и мотивације за учење мате
матике. Резултати вишеструких регресионих анализа у складу су са претходним ре-
зултатима истраживања релација имплицитних теорија интелигенције и мотивације 
за учење математике (Blackwell et al., 2007; Burns & Isbell, 2007; Jones et al., 2012; King 
et al., 2012; Shih, 2011). 

Инкременталне теорије интелигенције позитивно доприносе Задовољству, Ко-
рисности и Интересовању као критеријумским варијаблама. Дакле, ученици који ве-
рују у то да је интелигенцију могуће усавршавати уједно су мотивисанији за учење 
математике проценом да је она корисна у будућности, задовољством сопственим ка-
пацитетима за решавање математичких проблема и аутентичним интересовањем за 
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сам садржај области. Могуће је да веровање у инкременталност природе интелекту-
алних способности заправо индукује већи труд и посвећеност самом садржају мате-
матичког градива кроз чије савладавање се може детектовати сопствено интелекту-
ално напредовање и перципирати већа шанса за успешност у различитим животним 
доменима који следе након завршене средње школе, а који су у вези са математиком 
као научном дисциплином. Такође, ова димензија негативно доприноси фактору Не-
мотивисаност, што упућује на закључак да веровање у променљивост интелигенције 
условљава мању немотивисаност за учење математике у средњој школи, што је у 
складу с очекиваним исходима истраживања. Чини се да се веровање у то да се инте-
лигенција може унапредити заправо прелива или преноси и у друге домене који су у 
тесној вези с интелектуалним способностима, те стога ученици који подржавају ин-
крементално становиште о природи интелигенције овакав став пројектују и на став 
о математичкој успешности путем мотивационих компонената. За овакве тврдње је 
потребно спровести анализу медијације која би указала на доприносе мотивационих 
варијабли у предикцији успешности из математике на основу тоталних, директних и 
индиректних ефеката имплицитних теорија интелигенције. 

Када се говори о ентитетским теоријама интелигенције, може се закључити да 
оне остварују позитиван допринос фактору Немотивисаност, што је у складу са ре-
зултатима претходних истраживања (King et al., 2012; Shih, 2011). Дакле, ученик који 
верује да је интелигенција непроменљива карактеристика неће бити мотивисан за 
учење математике. С обзиром на то да резултати неких претходних истраживања 
упућују на закључак да средњошколци сматрају да је урођена интелигенција важан 
фактор за успех из математике (Beach, 2003; Jonsson et al., 2012), овај налаз није за-
чуђујући. Могуће је да у основи овог налаза стоји спрега између слабог унутрашњег 
локуса контроле или перцепције стабилности карактеристика интелигенције и пер-
ципирања успеха у одређеном домену, у овом случају – у математици. Тако ентитетско 
становиште о природи интелигенције остварује позитиван утицај на немотивисаност 
за учење математике, јер се крајњи исход учења карактерише као неконтролабилан 
или нестабилан, а интелигенција као непроменљива приликом свог утицаја.

Резултати овог истраживања делимично објашњавају улогу имплицитних тео-
рија интелигенције у мотивацији за учење математике код средњошколаца, али за 
потпуну слику односа између ових варијабли потребно је спровести истраживања 
која обухватају већи узорак, чиме би се омогућило спровођење комплекснијих ана-
лиза у циљу поређења налаза између одређених старосних категорија или ученика 
различитог школског постигнућа.

Практичне импликације резултата истраживања

Корпус истраживања релација између личних концепција о природи интелиген-
ције и мотивације за учење математике упућују на закључак да ентитетска схватања 
демотивишу ученике за даљи труд и ангажованост ради постизања задовољавајућег 
успеха из овог предмета. Овај налаз имплицира увођење активности и интервенција 
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мотивационог типа у раду с ученицима који интелигенцију сматрају фиксном и не-
променљивом. Познавање релација између варијабли овог истраживања, као и еду-
кација средњошколаца о природи интелектуалних способности коју би вршио школ-
ски педагог или психолог, ван формалне наставе, чини се да има велику важност за 
конципирање таквих активности. 

То би, надаље, значило да је корен решења проблема демотивисаности за 
учење математике код ученика средњих школа и у ниском самопоштовању учени-
ка, који верују да не могу надоградити сопствене интелектуалне способности. Тако 
би превентивне интервенције требало да буду усмерене како на додатну мотивацију 
ученика тако и на подизање свести ученика о личним способностима које поседује, 
а које могу имати утицај на мотивацију за учење математике и постигнуће у овом 
предмету. Дакле, резултати истраживања о интелектуалним чиниоцима мотивације 
за учење математике на средњошколском узрасту индиректно сугеришу да је рад 
наставника на јачању самопоштовања ученика један од могућих начина подизања 
ученичке мотивације за учење овог предмета.   

Закључак

Анализа резултата овог истраживања упућује на закључак да су личне кон-
цепције о интелектуалним способностима значајан чинилац мотивисаности за 
учење математике. Схватање ученика о инкременталности интелигенције доприно-
си успостављању адекватне мотивације за учење овог предмета. 

Наведене констатације имплицирају и примену функционалних интервенција 
наставника током самог извођења наставе математике, које би требало да буду ус-
мерене на подизање свести ученика о могућности унапређивања интелектуалних 
способности, као и на подстицање средњошколаца за рад на сопственом самопош-
товању. Ученици са ентитетским схватањем природе интелигенције имали би велике 
користи од подстицајних програма, јер би ангажовање у активностима које утичу на 
развој интелигенције утицало на повећање мотивације за учење математике, а по-
следично и на већи школски успех. 

Резултати овог истраживања указују на смер у ком би требало да се врше бу-
дућа истраживања у циљу проширења сазнања о значају имплицитних теорија 
интелигенције за наставу и учење математике. Чини се да би истраживања која би 
укључила варијабле попут нивоа самопоштовања ученика имала велику важност 
за наставну праксу из области математике, а експерименталне студије би умногоме 
могле да дају одговор на питања улоге самоперцепције когнитивних способности у 
мотивисаности за учење. 

Ограничење спроведеног истраживања огледа се у суженој варијабилности 
варијабле узраст, те су препоруке за будућа истраживања усмерена на обухватање 
већег узорка ученика, укључујући и основну школу, што би омогућило стицање уви-
да у развојну перспективу односа између имплицитних уверења о интелигенцији и 
мотивацијe за учење математичког градива.
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IMPLICIT THEORIES OF INTELLIGENCE AND MOTIVATION FOR LEARNING 
MATHEMATICS IN HIGH SCHOOL STUDENTS

    The paper focuses on the role of implicit views on the nature of intellectual abilities in high 
school students’ motivation for learning mathematics. The research aimed to establish the 

effects of two opposed concepts of the nature of intelligence on different aspects of motivation for learning 
mathematics, as well as to study the latent area of the Motivation Scale for learning mathematics. The 
sample comprised 514 high school students, 45.4% of them male. The instruments used in the research 
were the Implicit Theories of Intelligence Scale and the Mathematics Motivation Scale: enjoyment, interest, 
lack of motivation and usefulness. The results of four multiple regression analyses point to the conclusion 
that the “entity” view of the nature of intelligence contributes positively only to the lack of motivation factor, 
while incremental theories of intelligence have a positive effect on other aspects of high school students’ 
motivation for learning mathematics. In view of the fact that knowledge of the structure of motivation and 
the factors affecting it is of great importance for educational outcomes, it would seem that the role of 
motivational programs in the context of mathematical achievement is particularly important for students 
who consider intelligence an unvarying entity. 

  incremental theories of intelligence, entity theories of intelligence, motivation for learning 
mathematics, high school.

ИМПЛИЦИТНЫЕ ТЕОРИИ ИНТЕЛЛЕКТА И МОТИВАЦИЯ В ОБУЧЕНИИ 
МАТЕМАТИКЕ У УЧЕНИКОВ СРЕДНИХ ШКОЛ

   В данной работе обсуждается роль имплицитных теорий о природе интеллектуальных 
способностей в мотивации в изучении математики у учеников средних школ. Данное 

исследование проведено с целью определения вклада двух противоположных идей о природе 
интеллекта в различные аспекты мотивации в процессе обучения математике, а также 
исследования скрытого пространства Шкалы мотивации в изучении математики. 
Исследование проведено на примере 514 учеников средних школ, из которых 45,4% составляют 
мужчины. В данном исследовании были использованы Шкала имплицитных теорий интеллекта 
и Шкала мотивации в изучении математики. С применением компонентного анализа выявлено 
наличие четырех факторов Шкалы мотивации в изучении математики: удовлетворение, 
интерес, отсутствие мотивации и полезность. Результаты множественного регрессивнного 
анализа всех факторов показывают, что имплицитные мнения о природе интеллекта 
положительно влияют только на фактор отсутствие мотивации, в то время как 
инкрементные теории интеллекта оказывают положительное влияние на другие аспекты 
мотивации в изучении математики в средней школе. Принимая во внимание факт, что знание 
структуры мотивации и влияющих на нее факторов значительно влияет на образовательные 
результаты, кажется вероятным, что мотивационные программы в контексте 
математической успеваемости имеют особое значение для учеников, считающих интеллект 
неизменяемой характеристикой.

  инкрементные теории интеллекта, имплицитные теории интеллекта, 
мотивация в обучении математике, средняя школа.
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