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МОТИВАЦИЈА КАО ПРЕДИКТОР УЧЕНИЧКОГ  

ПОСТИГНУЋА У ХЕМИЈИ 

 

 
Резиме: Овај рад полази од чињенице да је проблем (не)мотивације ученика за 
учење хемије недовољно истражен. У том смислу, циљ ове студије се односи на 
сагледавање утицаја различитих димензија мотивације на постигнуће у хемији. 
Узорак је чинило 236 ученика трећег разреда гимназија. Резултати су показали да 
постоји значајна позитивна корелација између оцена из хемије и мотивисаности 
ученика. Утврђена чињеница да ће појединци који имају високу опажену 
самоефикасност за учење показати више постигнуће, део је палете доказа да је 
мотивација ученика постојан предиктор академског успеха. Добијени подаци су 
веома инструктивни за практичаре у образовању јер јасно сугеришу да постоји 
потреба за подстицањем академске мотивације код ученика. Неки од начина за 
остваривање тог циља су јачање осећаја самоефикасности, омогућавање 
примене стратегија активног учења, повезивање градива из хемијe са 
практичном применом знања, усмеравање ученика на учење а не на постигнуће. 
 
Кључне речи: мотивација, настава хемије, постигнуће у хемији, самоефикасност. 

 
 

Увод 

 

Бројност теорија мотивације указује на сложеност феномена мотивације, и на 
постојање великог броја фактора који утичу на (не)мотивисаност ученика. Теоријска 
основа за истраживање мотивације за учење хемије у овом раду представља 
комбинацију конструктивистичке теорије учења и теорија мотивације према којим су 
опажена самоефикасност ученика, примена стратегија активног учења, уважавање 
вредности хемије као науке, индивидуални циљ учења и само окружење појединца 
важни мотивациони фактори (Hsiao-Lin Tuan et al., 2005). Бандура опажену 
самоефикасност дефинише као процене појединца о властитим способностима 
организовања и извршавања акција потребних за остваривање жељених циљева 
(Bandura, 1997). Bеровање појединца у властиту ефикасност утиче на когнитивне, 
мотивационе и афективне процесе, на смер акција које бирају, на избор изазова и 
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циљева које себи постављају. Самоефикасност детерминише колико ће напора бити 
уложено и које исходе ученици очекују (Bandura, 1997, 2001). Недостатак свесности о 
сопственим когнитивним капацитетима код ученика може ограничавати њихове 
способности за функционисање у ситуацијама које захтевају откривање и употребу 
нових стратегија учења (Мирков, 2005). Када ученици имају високу самоефикасност, 
они верују да су способни да остваре постављени задатак. Да би остварили захтеве 
који се пред ученике постављају, они примењују различите стратегије учења које су у 
великој мери условљене мотивацијом. За подстицање мотивације ученика за учење 
веома је важна примена отвореног и проблемског приступа учења који треба да буде 
повезан са интересовањем ученика и природом његове радозналости (Nikčević 
Milković, 2004). Применом стратегија активног учења, ученици преузимају активну 
улогу у коришћењу различитих стратегија за стицање и разумевање нових знања на 
основу претходног (Hsiao-Lin Tuan et al., 2005). Термину „активно учење“ различити 
аутори приступају на различите начине у зависности од контекста. У овом 
истраживању полази се од свеобухватне дефиниције активног учења према којој се 
под активним учењем подразумевају различите мисаоне активности ученика које 
настају у интеракцији са наставницима, другим ученицима или као резултат 
самосталних напора ученика (Милин, 2012).  
 
Када се пред ученике поставе задаци које перципирају као вредне и смислене, они ће 
се ангажовати и при томе ће користити више интелектуалне напоре како би дошли до 
циља. Међутим, када ученици не виде вредност задатка, за учење користе стратегије 
површинског учења, као што је меморисање (Pintrich & Schunk, 1996). Може се рећи 
да је током наставе хемије неопходно развити способност ученика за решавање 
проблема, подстицати их на размишљање, указивати им на значај науке у 
свакодневном животу. Самим тим ученици ће бити више мотивисани за учење хемије.  
 
У којој ће мери ученик учествовати у наставном процесу зависи од тога да ли је 
његова мотивација оријентисана на учење или на постигнуће. У зависности од 
мотивације ученика повезани су различити исходи учења − не само школски успех, 
већ и осећања према школи, примена стратегија учења, доживљај ефикасности, 
афективне реакције на успех и неуспех (Мирков, 2008). Када ученици постављају 
постигнуће као циљ, настоје да добију позитивну оцену за свој рад, демонстрирају 
своју супериорност, како би њихова компетенција била позитивно процењена, 
односно да би избегли негативне оцене или процене од стране других (Mирков, 2008; 
Vizek Vidović i sar., 2003).  Учење градива за ове ученике представља средство за 
остварење циља (Мирков, 2008). Ученици оријентисани на учење сматрају како је 
главни циљ школовања овладавање задатком и постизање компетенција у ономе што 
се у школи учи, усаврше своје знање, да овладају градивом, односно да разумеју 
градиво  (Vizek Vidović i sar., 2003; Mирков, 2008).  Сматра се да је у том случају учење 
градива само по себи циљ (Мирков, 2008). Усмереност на постигнуће доводи до 
примене површних и краткорочних стратегија учења и усмереност на то да се буде 
бољи од осталих, усмерени су на површне карактеристике задатка и не размишљају о 
томе како ће градиво разумети и повезати га с оним што већ знају (Vizek Vidović i sar., 
2003).  
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Да би се ученици усмерили на учење, наставници морају уверити ученика да је права 
сврха школовања знање, а не само добре оцене. То се може постићи наглашавањем 
практичне важности градива које се учи, а смањивањем важности оцена и других 
врста награда. Примена задатака који су изазовни, смислени и повезани са 
свакодневним животом утиче на то да ученици прихвате усмереност на учење а не на 
постигнуће (Vizek Vidović i sar., 2003). 
 

Методологија истраживања 

 

Циљ истраживања је испитивање релација између мотивације ученика за учење 
хемије и постигнућа у хемији (мерено кроз оцену из хемије и постигнуће на тесту 
знања), као и испитивање разлика у мотивацији ученика у односу на пол и образовни 
ниво родитеља. У раду се полази од претпоставке да постоји позитивна корелација 
између мотивисаности ученика за учење хемије и њиховог постигнућа као и да 
разлике у мотивацији ученика нису статистички значајне у односу на варијабле пол и 
образовни ниво родитеља. 
 

Инструменти 
 

У истраживању су примењена два инструмента. Мотивација ученика за учење хемије 
мерена је применом SMTSL упитника (Student's motivation toward science learning; 
Hsiao-LinTuan et al., 2005) који је прилагођен за потребе овог истраживања. Упитник 
који је примењен у овом истраживању садржи 29 ставки и на основу самопроцене 
ученика мери пет димензија мотивација за школско учење хемије. Те димензије су 
дефинисане као самоефикасност, стратегија активног учења, уважавање значаја 
хемије као науке, мотивација оријентисана на постигнуће и мотивација 
оријентисана на учење. Ученици су одговарали заокруживањем броја на петостепеној 
скали која се кретала у распону од потпуног слагања, кодираног бројем пет, до 
потпуног неслагања које је кодирано бројем један. Према тврдњи аутора Hsiao-
LinTuan et al. (2005), упитник SMTSL има високу интерну конзистентност (Кронбахов 
коефицијент алфа од 0,89). У овој студији израчунати Кронбахов коефицијент алфа 
има вредност 0,91. Метријске карактеристике скала које одговарају посебним 
димензијама мотивације за учење хемије приказани су у табели 1. 
 

Табела 1. Метријске карактеристике скала 
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самоефикасност 9,00 35,00 24,94 6,22 -0,48 -0,55 
активно учење 13,00 40,00 30,92 6,06 -0,79 0,13 
цењење хемије 5,00 25,00 16,76 4,39 -0,38 -0,13 
оријентација на 
постигнуће 

4,00 20,00 15,08 2,84 -0,79 0,92 

оријентација на 
учење 

5,00 25,00 21,37 3,56 0,82 -0,96 
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За потребе истраживања креиран је Тест знања из неорганске хемије са циљем да се 
испита могућност предвиђања постигнућа ученика на основу њихове мотивације. Тест 
знања састоји се из седамнаест питања и обухвата градиво према важећем плану и 
програму за други разред гимназије природно-математичког смера. Тежина 
примењеног теста знања је просечна (AS = 7,90, SD = 3,84). Дескриптивни показатељи 
теста знања приказани су у табели 2.  
 

Табела 2. Дескриптивни показатељи теста знања из неорганске хемије 
Аритметичка средина 7,90 
Медијана 7,50 
Стандардна девијација  3,84 
Минимум 1,00 
Максимум 16,00 
Закошеност 0,29 
Спљоштеност -0,84 
α 0,78 

 
Процена нормалности расподеле резултата добијеним применом инструмената 
извршена је на основу показатења закошености и спљоштености. Како се ове 
вредности налазе у одговарајућем распону, претпоставка о нормалности расподеле 
је потврђена (Tabachnick & Fidell, 2007). 
 

Узорак 
 

Узорком је обухваћено 236 ученика трећег разреда гимназије током школске 
2013/2014. године, из седам гимназија општег и природно-математичког смера са 
територије Новог Сада, Сремске Митровице, Старе Пазове и Новог Бечеја. Од укупног 
броја испитаника је 98 (41,5 %) мушког пола, а 138 (58,5%) женског пола. 
 

Статистичка обрада 
 

Регресионом анализом испитана је природа повезаности и предиктивна вредност 
мотивације ученика у погледу успешности ученика на тесту знања из неорганске 
хемије. Дискриминативном анализом је испитана структура разлика у мотивацији 
ученика између група ученика формираних на основу варијабле оцена из хемије. 
Применом t-теста за независне узорке истражена је разлика у степену мотивисаности 
ученика у односу на пол, а једнофакторском анализом варијансе је испитано 
постојање разлика на димензијама мотивације у односу на образовни ниво 
родитеља. За наведене анализе коришћен је програмски пакет IBM SPSS Statistics 20.  
 

Резултати истраживања 

 

Испољеност мотивације ученика за учење хемије 
На прикупљене податке о мотивисаности ученика за учење хемије, мерене кроз пет 
димензија мотивације, примењена је дескриптивна анализа. Основни резултати ове 
анализе, трансформисани у бројне вредности који се међусобно могу поредити,  
приказани су у табели 3.  
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Табела 3. Дескриптивни показатељи мотивације ученика за учење хемије 
димензија мотивације М SD 
самоефикасност 3,56 0,89 
активно учење 3,86 0,76 
цењење хемије 3,35 0,88 
оријентација на постигнуће 3,77 0,71 
оријентација на учење 4,27 0,71 

 
Добијени резултати показују да се мотивација ученика, мерена кроз пет димензија, 
налази у распону од 3,35 за димензију цењење хемије као науке до 4,27 за димензију 
мотивације оријентисане на учење. Посматрано појединачно, ставке које имају 
најниже скорове су „Мислим да је учење хемије важно јер ми може користити у 
свакодневном животу“ и „Мислим да је учење хемије важно јер ме подстиче на 
размишљање“. Ставка чији је скор највиши је „Осећам задовољство када сам сигуран 
у своје знање“. 
 

Поређење мотивације ученика у односу на варијаблу пол 
 

Дескриптивни показатељи испољености мотивације ученика за учење хемије према 
варијабли пол приказани су у табели 4. Узорак (236 ученика) чини 98 ученика мушког 
и 138 ученика женског пола. Т-тестом независних узорака упоређени су резултати 
испитивања мотивације ученика мушког и женског пола. 
 

Табела 4. Дескриптивни показатељи мотивације ученика у односу на варијаблу пол 
димензија мотивације  пол М SD стандардна грешка 

 1 25,43 6,57 0,66 самоефикасност 
 2 24,59 5,95 0,51 
 1 30,00 6,76 0,68 активно учење 
 2 31,58 5,44 0,46 
 1 16,22 4,42 0,44 цењење хемије 
 2 17,14 4,34 0,37 
 1 14,91 2,95 0,30 оријентација на постигнуће 
 2 15,19 2,76 0,23 
 1 20,61 4,01 0,40 оријентација на учење 
 2 21,91 3,10 0,26 

      1-мушки пол; 2 женски пол 
 
Добијени резултати применом t-теста су показали постојање значајне разлике 
мотивације ученика у односу на ученице на димензији мотивације оријентисане на 
учење (табела 5). Такође, уочава се постојање маргиналне значајности на димензији 
активног учења. 
 

Табела 5. Резултати t-теста независних узорака 

димензија мотивације 
 Левенеов 

тест (p) 
t df p 

стандардна 
грешка 

самоефикасност  0,05 1,02 234 0,31 0,82 
активно учење  0,00 -1,91 179 0,057 0,82 
цењење хемије  0,73 -1,59 234 0,11 0,58 
оријентација на  0,48 -0,77 234 0,44 0,37 
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постигнуће 
оријентација на учење  0,01 -2,69 174 0,01 0,48 

 
Ниво значајности Левенеовог теста (табела 5) мањи је од 0,05 на димензијама 
активно учење и оријентација на учење. Наведено указује да групе ученика 
формиране на основу варијабле пол нису уједначене. Самим тим, претпоставка о 
једнакости варијансе није задовољена. Међутим, програм израчунава алтернативну 
вредност компензујући чињеницу неједнакости варијансе. Овако добијене вредности 
приказане су у табели 5. Ипак, како би се проверила добијена статистичка значајност, 
примењен је непараметријски Ман-Витнијев (Mann-Whitney) тест који је потврдио 
постојање статистичке значајности на димензији оријентација на учење (табела 6). 

 
Табела 6. Ман-Витнијев тест разлика имеђу ученика мушког и  

женског пола у мотивацији 
 активно учење оријентација на учење 
Mann-Whitney 5915,50 5508,00 

Z -1,64 -2,45 
p 0,10 0,01 

 
Подаци из табеле 6 показују да је применом Ман-Витнијевог теста установљена 
разлика мотивације на димензији оријентација на учење између ученика мушког пола 
(Md=105,70, N=98) и ученика женског пола (Md=127,59, N=138) у корист ученика 
женског пола. 
 

Разлике у мотивацији ученика према оцени из хемије 
 

Веза између мотивације ученика за учење хемије истражена је помоћу коефицијента 
корелације на укупном броју испитаника 221 (табела 7). 
 

Табела 7. Коефицијент корелације димензија мотивације и оцена из хемије 
 самоефи-

касност 
активно 
учење 

цењење 
хемије 

оријентација на 
постигнуће 

оријентација на 
учење 

оцена из 
хемије 

0,57** 0,30** 0,23** 0,25** 0,06* 

*p< 0,05;  **p< 0,01 

 
Велика позитивна корелација (Pallant, 2011) израчуната је између оцене из хемије и 
опажене самоефикасноти. Мала позитивна корелација (Pallant, 2011) добијена је на 
димензијама активног учења, цењења хемије и оријентације на постигнуће.  
Резултати дискриминативне анализе са циљем испитивањa структуре разлика у 
мотивацији између група ученика формираних на основу оцене из хемије приказани 
су у табели 8. 
 

Табела 8a. Резултати дискриминативне анализе 
функција Wilks' lambda χ

2 df p Rc 
1 0,64 97,37 15 0,00 0,59 
2 0,97 5,72 8 0,68 0,13 
3 0,99 1,98 3 0,57 0,10 
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Табела 8б. Матрица структуре 
димензија мотивације корелација 
самоефикасност 0,95 
активно учење 0,32 
цењење хемије 0,45 
оријентација на постигнуће -0,01 
оријентација на учење 0,21 

 
Табела 8в. Центроиди група 

оцена испитаника функција 1 
2 -0,94 
3 -0,72 
4 0,07 
5 0,82 

 
На основу резултата приказаних у табели 8а може се уочити да је једна 
дискриминативна функција значајна на нивоу p<0,01, док коефицијент каноничке 
корелације показује велику корелацију, Rc=0,59. Из матрице структуре (табела 8б) 
види се да је функција највише засићена скоровима на скалама самоефикасности, 
цењења хемије и активног учења. Центроиди група указују да су ученици са оценом 5 
постигли највише резултате на дискриминативној функцији (табела 8в).  
 

Повезаност мотивације ученика и постигнућа из неорганске хемије 
 

У циљу испитивања повезаности мотивације и постигнућа из хемије, мереног 
применом теста знања из неорганске хемије примењена је регресиона анализа. 
 

Табела 9. Регресиона анализа: мотивација ученика у предикцији постигнућа из 
неорганске хемије 

 R R2 прилагођено R2 стандардна грешка F df p 
модел 1 0,39 0,15 0,13 3,58 8,09 5, 230 0,00 

 
Резултати показују да је 13% варијансе критеријума објашњено на основу скупа 
предиктора (пет димензија мотивације).  
 

Табела 10. Парцијални доприноси предиктора постигнућу из неорганске хемије 
димензија мотивације β t p 
самоефикаснот 0,21 2,43 0,02 
активно учење 0,18 1,90 0,058 
цењење хемије 0,07 0,98 0,33 
оријентација на постигнуће -0,08 1,21 0,23 
оријентација на учење 0,01 0,17 0,86 

 
Увидом у парцијалне доприносе предиктора (табела 10) може се јасно видети да 
самоефикасност (β=0,32, p<0,01) има значајан допринос предикцији постигнућа из 
неорганске хемије, док маргиналну значајност има примена стратегија активног 
учења. Остале димензије мотивације се нису показале као статистички значајни 
предиктори ученичког постигнућа из неорганске хемије.  
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Разлика у степену испољености мотивације  
у односу на образовни ниво родитеља 

 
Да би се испитале разлике у нивоу мотивисаности ученика у односу на образовни 
ниво родитеља, примењена је једнофакторска анализа варијансе (ANOVA). Резултати 
добијени применом наведене статистичке анализе приказани су у табели 11. 
 

Табела 11. Једнофакторска анализа варијансе мотивације ученика у односу на 
образовни ниво мајке 

Димензија мотивације  Левенеов тест (р) F df1 df2 p 
самоефикасност  0,45 0,58 3 231 0,63 
активно учење  0,40 0,40 3 231 0,75 
цењење хемије  0,22 0,88 3 231 0,45 
оријентација на постигнуће  0,86 0,84 3 231 0,47 
оријентација на учење  0,13 2,63 3 231 0,05 

 
Добијени резултати показују да постоји статистички значајна разлика на димензији 
мотивисаности ученика оријентисане на учење између група формираних на основу 
образовног нивоа мајке. Групу 1 чине ученици чије мајке имају највише завршену 
основну школу, групу 2 чине ученици чије мајке имају највише завршену средњу 
школу, групу 3 вишу или високу и групу 4 ученици чије мајке имају завршене 
постдипломске студије. Резултати накнадног поређења мотивације ученика 
извршеног применом Tukey HSD теста приказани су у табели 12.  

 
Табела 12. Резултати Tukey HSD теста мотивације у односу на образовни ниво мајке 

групе ученика разлика аритметичких средина стандардна грешка р 
2 -0,62 1,79 0,98 
3 0,79 1,79 0,97 

1 

4 0,13 1,84 1,00 
3 1,43 0,51 0,02 2 
4 0,77 0,66 0,64 

3 4 -0,66 0,65 0,74 

 
Накнадна поређења помоћу Tukey HSD теста (табела 12) указују да је разлика средње 
вредности ученика групе 2 − највише завршена средња школа, (М=22,14, SD=2,87) и 
групе 3 − највише завршена виша или висока школа, (М=20,71, SD=3,87) статистички 
значајна.  
Како би се утврдило постојање разлика у мотивисаности ученика за учење хемије у 
односу на образовни ниво оца, примењене су исте статистичке анализе као и у 
претходном случају а резултати су приказани у табелама 13 и 14. 

 
Табела 13. Једнофакторска анализа варијансе мотивације  

ученика у односу на образовни ниво oца 
димензија мотивације  Левенеов тест (р) F df1 df2 p 
самоефикасност  0,16 4,90 3 232 0,00 
активно учење  0,14 1,19 3 232 0,31 
цењење хемије  0,69 0,59 3 232 0,62 
оријентација на постигнуће  0,20 0,14 3 232 0,93 
оријентација на учење  0,93 2,10 2 232 0,10 
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Табела 14. Резултати Tukey HSD теста мотивације у односу на образовни ниво оца 

групе ученика разлика аритметичких средина стандардна грешка р 
2 -3,76 3,09 0,62 
3 -3,96 3,09 0,58 

1 

4 -7,55 3,17 0,08 
3 -0,19 0,88 0,99 2 
4 -3,78 1,13 0,00 

3 4 -3,59 1,13 0,01 

 
Утврђена је статистички значајна разлика мотивисаности ученика на димензији 
самоефикасности у односу на образовни ниво оца. Накнадна поређења помоћу Tukey 
HSD теста (табела 14) казују да се средња вредност ученика групе 4-завршене 
магистарске, специјалистичке или докторске студије, (М=28,05, SD=4,66) значајно 
разликује од средње вредности групе 2 − највише завршена средња школа, (М=24,26, 
SD=6,25)  и групе 3 − највише завршена виша или висока школа, (М=24,45, SD=6,41). 
 

Дискусија 

 

Општи циљ овог истраживања био је испитивање релација између мотивације 
ученика за учење и постигнућа у хемији, односно испитивање разлика у мотивацији 
ученика у односу на пол и образовни ниво родитеља. 
 
Према резултатима ове студије, различите димензије мотивисаности ученика за 
учење хемије присутне су у различитој мери. Ставке које имају највише скорове 
указују да ученици сматрају да је важно научити градиво јер је то пут ка унапређивању 
и развијању индивидуалних компетенција неопходних за напредак у савременом 
друштву. Овако добијени подаци јасно указују на позитиван став према школи и 
учењу нових садржаја. Ученици оријентисани на учење су склони бирању изазовних 
задатака (Vizek Vidović i sar., 2003) и коришћењу различитих стратегија за стицање 
нових знања (Hsiao-LinTuan et al., 2005). Наведене тврдње потврђују и добијени 
разултати истраживања. 
 
Веома је занимљив и илустративан податак да најниже скорове имају ставке које се 
односе на уважавање значаја хемије као науке. То, дакле, значи да испитивани 
ученици сматрају да знања из хемије нису релевантна за проблеме свакодневног 
живота. Како би се предочена ситуација превазишла, једно од могућих решења је да 
наставници потенцирају занимљивост и практичну важност градива које се учи. 
Примена задатака који су изазовни, смислени и практично релевантни  може утицати 
на то ученици више цене науку. 
 
Када је реч о полним разликама у испољености мотивације за школско учење, 
досадашњи истраживачки налази нису конзистентни (Трогрлић, Шарчевић и Васић, 
2013; Мееce & Jones, 1996). Овом студијом нису утврђене разлике у мотивацији 
ученика мушког и женског пола на димензијама самоефикасности, оријентацији на 
постигнуће и уважавању значаја хемије као науке. Oвакав налаз одступа од налаза 
појединих ранијих истраживања према којим постоје разлике у опаженој 
самоефикасности (Britner, 2008; Мееce & Jones, 1996). Према појединим ауторима те 



Oлић, Адамов, Бабић-Кекез: МОТИВАЦИЈА КАО ПРЕДИКТОР УЧЕНИЧКОГ ПОСТИГНУЋА У ХЕМИЈИ  
___________________________________________________________________________________________________ 

 33 

разлике се огледају у израженијој вери у своје способности ученика мушког пола 
(Мееce & Jones, 1996), док други аутори наводе да је већи осећај самоефикасности 
забележен код ученика женског пола (Britner, 2008). У овој студији полне разлике 
потврђене су димензији оријентација на учење. Дакле, документовано је да ученици 
женског пола показују у већој мери мотивацију за учење.  
У контексту проучаване проблематике, значајан налаз представља маргинална 
значајност разлике у погледу примене стратегија активног учења указујући на више 
вредности код ученика женског пола. Претпоставка да ученице у већој мери 
примењују стратегије смисленог учења потврђена је у ранијим истраживањима 
(Мееce & Jones, 1996). 
 
Даља анализа показала је да оцена из хемије значајно корелира, пре свега, са 
супскалом која мери самоефикасност ученика за учење хемије. Другим речима, 
високе нивое субјективно опажене самоефикасности за учење хемије прате високе 
оцене из хемије. Значајна корелација постоји и између оцене из хемије и супскала 
које мере примену стратегија активног учења, оријентације на постигнуће и 
оријентације на учење. Генерално посматрано, постоји значајна позитивна корелација 
између оцена из хемије и мотивисаности ученика. Добијени налази у сагласности су 
са резултатима ранијих сличних истраживања (Hsiao-LinTuan et al., 2005) и са 
наводима из литературе према којима мотивисан ученик улаже већи мисаони напор, 
испољава виши степен мисаоне активности и бољу концентрацију, што доводи до 
бољих резултата (Лунгулов, 2010). 
 
Анализирајући структуру разлика између група ученика формираних према оценама 
из хемије у мотивацији, запажа се разлика у погледу израженог осећаја 
самоефикасности, примени стратегија активног учења и уважавању значаја хемије 
као науке. Највише скорове на супскалама које мере наведене димензије мотивације 
имају ученици који имају оцену пет из хемије; како опада степен мотивације код 
ученика тако се смањују и оцене из хемије. Другим речима, ученици који верују у 
своје способности, примењују стратегије активног учења и увиђају значај хемије као 
науке, имају високо постигнуће у хемији – мерено кроз оцену из хемије. Даље 
добијени налази указује да ученици који имају оцену пет имају висок степен 
мотивације, ученици који имају оцену четири имају просечну мотивацију, а код свих 
осталих ученика се запажа одсуство мотивације. Посматрано из перспективе 
практичара у образовању, понашање ученика који имају оцене два и три често јасно 
указује на одсуство мотивисаности. Узевши наведено у обзир, највеће изненађење 
представља немотивисаност ученика који имају оцену четири. 
 
Једно од могућих објашњења одсуства мотивације код ученика који имају оцену 
четири из хемије јесте наглашена тежња „четворки“ да у вечитој трци стигну 
„петице“. Можда управо због тога ти ученици постају самокритичнији и негативно 
опажају своју самоефикасност.  
 
Налаз да је самоефикасност позитиван предиктор постигнућа у хемији у складу је са 
резултатима ранијих истраживања (Zimmerman, 2000). Утврђена чињеница да ће 
појединци који имају висок осећај самоефикасности за учење показати више 
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постигнуће, део је палете доказа да је мотивација ученика постојан предиктор 
академског успеха. 
 
Имајући у виду ранија истраживања која су потврдила дидактичку вредност активног 
учења (Prince, 2004), податак да примена стратегија активног учења представља 
гранични позитивни предиктор постигнућа у неорганској хемији вредан је пажње, без 
обзира на то што би, строго гледано, могао бити одбачен због статистички 
маргинално значајне везе. Изостанак предиктивности преостале три димензије 
мотивације (уважавање значаја хемије као науке, оријентисаност на постигнуће и 
учење) није у складу са налазима ранијих истраживања (Hsiao-LinTuan et al., 2005). 
 
Даља анализа спроведена је са циљем диференцирања специфичности релација 
између образовног нивоа родитеља и мотивације ученика. У овако 
концептуализованом истраживачком пољу добијени резултати указују да постоје 
разлике у опаженој самоефикасности ученика у односу на образовни ниво оца док су 
у односу на образовни ниво мајке разлике досегле статистичку значајност у погледу 
мотивације ученика оријентисане на учење.  
 

Закључак 

 

Приказано истраживање подразумевало је проучавање разлика у нивоу испољености 
мотивације за учење хемије код ученика трећег разреда гимназије. Из сета 
предикторских варијабли, опажена самоефикасност ученика за учење хемије 
остварује статистички значајан парцијалан допринос постигнућу из хемије, што 
указује на то да ученици који више верују у властите способности лакше одговарају на 
изазове унутар школског контекста. 
 
Добијени подаци су веома инструктивни за практичаре у образовању јер јасно 
сугеришу да постоји потреба за подстицањем академске мотивације код ученика. 
Неки од начина за остваривање тог циља су јачање осећаја самоефикасности, 
омогућавање примене стратегија активног учења, повезивање градива из хемија са 
практичном применом знања, усмеравање ученика на учење а не на постигнуће. 
 
На крају, налазе ове студије треба посматрати са дозом опреза с обзиром на 
релативно мали узорак и чињеницу да је анализа спроведена на подацима до којих се 
дошло самоизјашњавањем ученика. 
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