
ЗБОРНИК РАДОВА 
Педагошки факултет у Ужицу 
Година 22 • Број 21 • Децембар 2019 
ISSN 2560-550X  

УДК 159.947.5.072-057.874 
Изворни научни чланак • 109–128 

Примљен: 16.4.2019. 
Прихваћен: 6.10.2019. 

 

 

 Рефик И. Трумић∗ 
ЈУ Основна школа „Ђурђевик”, Живинице, Босна и Херцеговина 

ПОДСТИЦАЊЕ АНГАЖИРАНОСТИ УЧЕНИКА                     
У НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ КРОЗ ПРИМЈЕНУ 

КООПЕРАТИВНОГ УЧЕЊА 

Апстракт: У овом раду аутор има циљ да презентује допринос одго-
вору на питање како укључити ученике у наставу, односно, које су детер-
минанте њиховог укључивања. Одговоре на ова питања је тражио експери-
менталним путем. Експеримент је рађен по постојећем наставном плану и 
програму у БиХ. Рађено је 20 часова, и то десет у Математици, а десет у 
оквиру предмета Моја околина. Постигнути су значајни резултати од којих 
су ови у порасту: (1) очекивања успјеха, (2) изазов и (3) савладавање циљне 
оријентације ученика. Резултати у паду су: (1) амотивација и (2) активности 
ученика тијеком наставе. Зашто су смањене активности тијеком наставе у 
увјетима када је наставник покушавао навести ученике на то да самостално 
раде, остаје да се одговори у неком наредном истраживању. 

Кључне ријечи: ангажираност ученика, самоефикасност, циљна 
оријентација, академска мотивација, интерперсонални односи. 
 

Теорија самодетерминације (Self-determination theory – SDT) се базира 
на емпиријски потврђеним поставкама у сфери мотивације, учења и људског 
развоја уопће (Deci & Ryan, 2008b). Наиме, Velerand, Peletier & Kestner (2008) 
сматрају да ова терорија има снажну хеуристичку моћ. Она се примјењује у 
бројним животним аспектима попут различитих професија, области 
здравствене и социјалне заштите, психотерапијском раду, партнерству (La 
Guardia & Patrick, 2008), родитељству (Joussemet, Landry & Koestner, 2008), 
образовању (Guay, Ratelle & Chanal, 2008), спорту и вјежбању (Wilson, Mack 
& Grattan, 2008), екологији (Pelletier & Sharp, 2008) и другим областима 
живота (Deci & Ryan, 2008b). Овај теоријски модел обухвата разноврсне 
психичке конструкте: особни развој, саморегулацију, опће психичке потребе, 
животне циљеве и аспирације, животну енергију и виталност, несвјесне 
психхичке процесе, однос између интринзичне и екстринзичне мотивације, 
утјецај друштвеног окружења на мотивацију, афекте, понашање и уопће 
психолошко здравље људи. Хеуристички карактер огледа се и у чињеници да 
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су резултати различитих истраживања у оквиру ове теорије неовисни од 
примјене различитих методолошких нацрта, истраживачких метода и стати-
стичких анализа (Vallerand, Pelletier & Koestner, 2008). 

Ова теорија (самодетерминације) (Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2000, 
2000a, 2000b, 2002) јесте у нашем истраживачком дизајну одговарајући теориј-
ски модел за разумијевање мотивације, јер доноси квалитативно другачији 
приступ сагледавању овог проблема. Према теорији самодетерминације осје-
ћање компетентности разумијева се као основа унутарње мотивације за анга-
жираност у процесу школског учења. Тако, увјерења о властитој компетентно-
сти представљају фактор који утјече на квалитету мотивације ученика за анга-
жираност у процесу школског учења, а тиме и на резултате у учењу. У овом 
контексту, жеља за овладавањем новим садржајима и ситуацијама разумијева 
се као изворна потреба ученика, а наставник својим укупним (нарочито интер-
персоналним) односом може да потиче ову потребу. Овај знанствено-теориј-
ски оквир у наставном процесу пружа могућност за креирање таквог наставног 
амбијента који промовира аутономију, ангажираност и истрајност у активно-
стима у којима судјелује ученик, што је супротно традиционалној концепцији 
наставе јер се мијењају позиција ученика из пасивне (као објекта) у активну 
(као субјекта) наставног процеса и акценат се ставља на компетенцију и само-
детерминацију, при чему се у наставном процесу ставља фокус на развијање 
когнитивне структуре и способности ученика. Према резултатима истражи-
вања (Angyal, 1941; De Charms, 1968; Deci, 1975; Kagan, 1972; Nuttin, 1973; 
White, 1959), мотивација за ангажираност у наставним активностима кроз 
истраживачке, манипулативне, перцептивне и мисаоне активности база је за 
компетенције ученика и њихову дјелотворност, што је основа за њихово ква-
литетно унутарње мотивирано понашање. 

У контексту мотивације за ангажираност у наставном процесу, ова тео-
рија нуди мотивацијске обрасце који су у функцији развијања когнитивног 
подручја и способности ученика: учење учења, вјежбање учења на самостал-
ним пројектима, самовредновање ученика, осигуравање изазова, односно иза-
зовне ситуације и осигуравање увјета за учениково активно ангажирање у кре-
ирању нове ситуације. 

Наставници својим квалитетним интерперсоналним односом с учени-
цима могу позитивно утјецати на процес мотивације ученика за ангажираност 
у настави, односно на њихове вањске мотиваторе. Резултати истраживања 
(Deci, Eghrari, Patrick & Leone 1994; Deci & Ryan, 1985; Harter, 1981; Lepper, 
Greene & Nisbett, 1973) потврђују утјецај вањске мотивације на квалитету уну-
тарње мотивације. Наиме, када се унутарње мотивирана активност којом се 
особа предано и заинтересирано бави стави под контролу спољашње награде 
(похвала, висока оцјена и сл.) смањује се њено осјећање самодетерминирано-
сти (Deci, Koestner & Ryan, 1999). Поред материјалних награда, за многе друге 
ситуацијске чиниоце установљено је да умањују интринзичну мотивацију. 
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Посматрано из угла интерперсоналног односа ученика и наставника у такве 
факторе спадају пријетње (Deci & Cascio, 1972), очекиване евалуације 
(Harackiewicz, Manderlink & Sansone, 1984), надгледање (Lepper & Greene, 1975) 
и временски рокови (Amabile, DeJong & Lepper, 1976), а њихово дјеловање на 
интринзичну мотивацију објашњава се помјерањем унутарњег локуса 
каузалности према вани. Супротно, ситуацијски чиниоци, попут пружања 
могућности избора (Deci, Eghrari, Patrick & Leone, 1994; Zuckerman, Porac, Lat-
hin, Smith & Deci, 1978), преко повећања опажене аутономије у понашању, 
утичу позитивно на развој квалитета интринзичне мотивације за ангажираност у 
наставним активностима. На темељу ових истраживачких резултата намеће се 
закључак да наставник треба да осигура увјете да ученици учењем за њих 
интересантних садржаја поступно развијају компетенцију и самодетерминацију 
(Deci & Ryan, 1985, 2008).  

Коначно, однос вањске и унутарње мотивације није тако једнозначан и 
једноставан, јер резултати других истраживања (Eisenberger & Shanock, 2003) 
показују да примјена вањских мотиватора не доводи нужно до смањења уну-
тарње мотивације, па чак у неким ситуацијама могу да је и потакну, што 
првенствено овиси од нагласка на њиховој контролирајућој или информациј-
ској функцији. Такођер, из угла ове теорије и споменутих резултата истражи-
вања од велике важности јесте и још један фактор који се односи на очекива-
ност, односно неочекиваност награде која се даје. 

Недостатак мотивације за ангажираност ученика у наставном процесу, 
између осталог, одликује се и непостојањем његове иницијативе за покретање 
акције. Амотивираност је посљедица невредновања и непридавања значаја 
акцији (Ryan, 1995), недостатка осјећања ученика да је способан и компетен-
тан нешто учинити и промијенити (Bandura, 1986) или недостатка очекивања 
да ће акција довести до жељеног исхода (Seligman, 1975). Тако, ученик може 
бити амотивиран за учење ако не види смисао и значај наставног садржаја који 
треба учити, ако има осјећај да ионако неће успјети савладати то градиво, јер 
је претешка за њега и/или зато што мисли да, колико год учио, на крају неће 
успјети добити жељену оцјену и постићи жељени академски успјех. 

Ако ученик учи не зато да би добио добру оцјену, него да би избјегао 
осећај кривице уколико не испуни очекивања својих родитеља, онда је његово 
понашање, тј. активност учења само дјелимично интернализирана. Овдје се 
ради о интернализираној мотивацији (Deci, Vallerand, Pelletier & Ryan, 1991: 
329) која је најчешће повезана с осјећањима поноса, самопоштовањем, срамом, 
кривицом или анксиозношћу. Извршење неког понашања праћено је осјећањем 
унутарњег притиска да се ученик понаша на одређени начин како би очувао 
или повећао самопоштовање или избјегао осјећање стида или кривице. Иако су 
сада акције инициране изнутра, интернализирану мотивацију одликује 
неинтегрираност с личношћу ученика, његовим истинским жељама и потре-
бама, па је понашање за ученика и даље екстерно и споља наметнуто (Deci & 
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Ryan, 2000). Међутим, такво понашање одрживије је него у случају екстерно 
регулираног понашања, али није потпуно аутономно и дуготрајно одрживо, јер 
се практицира само док постоји антиципација емоција које су резултат испу-
њавања или неиспуњавања наметнутих обавеза и стандарда. 

Ангажираност ученика у наставном процесу је једна од кључних про-
мјена у сувременој настави и школи. Ученик није као у традиционалној школи 
пасивни прималац информација и објект одгојног дјеловања, него је врло зна-
чајан субјект наставног процеса и активни судионик свих фаза одгојно-обра-
зовног дјеловања. Увиди у релевантне теоријске изворе (Bratanić, 1993, 1997; 
Glasser, 1994, 1999, 2001; Birch & Ladd, 1996; Krneta, 2000; Pivac, 2000; Stool & 
Fink, 2000; Kyriacou, 2001; Terhart, 2001; Reeve, 2002; Suzić, 2003; Domović, 
2003; Jelavić, 2003; Jensen, 2003; Meyer, 2005; Klarin, 2006; Wigfield & Wentzel, 
2007; Trebješanin, 2009; Matijević i Radovanović, 2011; Vulfolk, Hjuz & Volkap, 
2014, Laić-Vučetić, 2015; Stanković-Janković, 2012, 2017) показују да је могуће 
довести у позитивну корелацију ефикасно поучавање с једне и разину и квали-
тет ангажираности ученика у наставном процесу, с друге стране. 

Значајан сегмент наставног процеса за квалитет ангажираности ученика 
јесте и квалитет интерперсоналног односа ученика и наставника. У сувременој 
школи и настави интерперсонални односи наставника и ученика требају бити у 
функцији јачања интринзичне мотивације, јер је она потпуно аутономан облик 
регулирања понашања, али квалитативно другачији. Наиме, кључна разлика 
између екстринзично и интринзично регулираних понашања јесте у томе што 
се екстринзична увијек практицира са неким циљем, тј. имају инструменталну 
вриједност, док су интринзично мотивирана понашања сама себи циљ и 
практицирају се због тога што су интересантна или због уживања у самој 
активности. Суштина интринзичне мотивације је унутрашња потреба за 
откривањем нових и изазовних садржаја, за проширивањем и вјежбањем вла-
ститих капацитета и способности и за истраживањем и учењем (Ryan & Deci, 
2000). Поред наведеног, треба имати на уму да су потреба за аутономијом, 
компетентношћу и повезаношћу с другим људима три базичне психичке потребе 
које могу допринијети ојачавању или слабљењу интринзичне мотивације. 

Наставни процес у сувременој школи, који је оријентиран на добробит 
ученика, треба да уважава ове три базичне психичке потребе ученика. Потреба 
за аутономијом огледа се у настојању ученика да буде иницијатор властитих 
понашања, да има контролу у исходима и начинима обављања активности, као 
и да има могућност слободног избора између могућих понашања и активности. 
У мјери у којој ученик има осјећај да његова понашања одговарају његовим 
жељама и циљевима, постигнута је и аутономија његовог понашања. Такођер, 
осећај ученика да је компетентан у ономе чиме се бави и да је способан да на 
квалитетан начин обавља дату активност представља суштину психолошке 
потребе за компетентношћу, те је најбитнији фактор којим се потиче доживљај 
особне компетенције позитивна повратна информација о успјешности у 



Трумић, Р.: Подстицање ангажираности ученика у наставном процесу кроз... 
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 22 • БР. 21 • ДЕЦЕМБАР 2019 • 109–128 

 

113 

активности (Boggiano & Ruble, 1979; Deci, 1971). Утјецај позитивне повратне 
информације о успјешности посредован је доживљајем ученика да је он особно 
одговоран за исход активности (Fisher, 1978). Тако, ако је ученик постигао 
неки успјех, али је свјестан да је томе у великој мјери допринијела помоћ 
друге особе, његова потреба за компетентношћу неће бити задовољена у 
једнакој мјери као када је свјестан да је сам заслужан за постигнути успјех. 

За квалитету интерперсоналног односа наставника и ученика посебно је 
важна трећа базична психолошка потреба – потреба за повезаношћу која под-
разумијева тежњу да се остваре смислени, квалитетни и подржавајући односи 
с другим људима у блиском социјалном окружењу, иако се задовољење ове 
потребе не сматра предувјетом за потицање интринзичне мотивације. Задово-
љење потребе за повезаношћу јесте фактор који игра значајан, али релативно 
посредан утјецај на развој интринзичне мотивације. Истраживања (Ryan & 
Grolnick, 1986; Ryan, Stiller, & Lynch, 1994) проведена у образовном контексту 
показују да су ученици који су доживљавали своје наставнике као топле и 
подржавајуће испољили већу интринзичну мотивацију. Такођер, усвајање и 
интернализација друштвених норми у властиту личност одвија се посредством 
других људи (у школи: наставник, ученици, директор, особље школе). Када је 
однос ученика с другим особама у школи близак и подржавајући и процес 
интернализације је олакшан, друштвене норме лакше постају дио идентитета и 
система вриједности ученика, а понашања која из таквих норми слиједе дожи-
вљена су као особна и самоиницирана. 

И на крају, према теорији самодетерминације, можемо закључити да је 
квалитета мотивације ученика повезана и с квалитетом интерперсоналних 
односа који се остварују у различитим контекстима (Ryan & Deci, 2000; Deci & 
Ryan, 2008; Grolnick, 2009). На различитим узрастима тај контекст се разли-
кује. Од рођења до поласка у школу најважнији контекст одрастања предста-
вља обитељ. Поласком у школу ученик добива нове улоге које се остварују у 
контексту који обухвата наставнике и вршњаке као нове актере у његовом 
животу, а период адолесценције не доноси толико нових актера, колико се 
мијења њихов субјективни значај за самог адолесцента (породица, наставници, 
вршњаци). Промјене у контексту у којем појединац функционира доноси и 
новине у задовољавању основних психолошких потреба. Стога је основано 
говорити о различитим начинима њиховог задовољења и тако потицања моти-
вације за ангажираношћу на различитим узрастима. 
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МЕТОД 

Циљ истраживања био је тестирати квалитету дјеловања експеримен-
талног програма, установити постоји ли статистички значајна повезаност 
ангажираности ученика и квалитета њихових интерперсоналних односа. Пола-
зна претпоставка је да ће експериментални програм позитивно утјецати на 
ангажираност ученика и оснажити квалитету њихових интерперсоналних односа 
те да постоји статистички значајна повезаност ангажираности ученика у настави 
и квалитета њихових интерперсоналних односа: да виша разина ангажираност 
ученика у настави истовремено јача и квалитету њихових интерперсоналних 
односа. У истраживању је кориштена метода експеримента. 

ИСТРАЖИВАЧКИ ПОСТУПАК 

Циљ експерименталног програма био је богаћење емоционалног живота 
ученика, развијање комуникацијских вјештина што је требало да потиче 
њихово задовољство и развија њихову унутрашњу мотивацију. Уједначене су 
експериментална и контролна група. Проведено је иницијално испитивање.  

У експерименталној скупини примијењен је експериментални програм, а 
у контролној се радило на традиционални начин. Путем кооперативних тех-
ника рада наставник је у експерименталној групи ученицима осигурао актив-
нији приступ, учешће у планирању, реализацији и вредновању исхода учења, 
те креирао ситуације за потицање развоја и богаћење когнитивних, емоцио-
налних, социјалних и радно-акционих компетенција те за развој мотивације.  
Ученици су радили интерактивно и доминантно је било кооперативно учење, 
за разлику од контролних група у којима је наставник радио фронтално гдје је 
доминирало предавање и вербална комуникација. Након проведеног експери-
мента урађено је финално мјерење у експерименталној и контролној групи. 

УЗОРАК 

Узорак у истраживању били су ученици четвртог разреда из четири 
одјељења двије основне школе у Тузли. У свакој школи било је једно експе-
риментално и једно контролно одјељење. Прво су прикупљени одговори од 
306 ученика да би након уједначавања група у Е-групи било 53 ученика, а у К-
групи 51. У коначници, у узорку су била 104 ученика четвртог разреда основне 
школе из двије основне школе у Тузли (Босна и Херцеговина). У истраживању 
су судјеловала четири наставника: два у реализацији експерименталног про-
грама и два у извођењу наставе на традиционалнан начин – контролна група. 
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МЈЕРЕЊА 

Сва мјерења обављена су батеријом инструмената: (1) VIMP – Велики 
инвентар мотивације постигнућа (Suzić, необјављен инструмент1), (2) SAM – 
Скала академске мотивације (Otis, Grouzet & Pelletier, 2005), (3) ATN – Актив-
ности тијеком наставе – Властити инструмент рађен за ово истраживање                        
(4) ISC-S inventar – Процјена педагошке климе у школи (Brand, Felner, Shim, 
Seitsinger & Dumas, 2003) и (5) IO – Интерперсонални односи (Suzić, 
необјављен инструмент2). Истраживачки инструментариј се по ранијим 
карактеристикама у процесу стандардизације показао релевантним и 
поузданим, те из тог разлога у овом истраживању нису рађене модификације 
нити скала нити ставки. Сви инструменти су баждарени и на нашем узорку 
(Табела 1).  

Табела 1. Баждареност инструмената на узорку овог истраживања 

Инструмент Кронбахов алфа 
коефицијент Број ставки 

VIMP 0,93 128 
SAM 

SAM – Амотивација 
0,96 
0,93 

 16 
  4 

ATN 0,63  40 
ISC-S 0,89  50 

IO 0,64  14 
 

VIMP мјери мотивацију постигнућа. Једна ставка гласи: Све задатке и 
проблеме постављене пред овај разред могу да ријешим боље од већине уче-
ника у разреду. На сва питања се одговара са да или не. SAM мјери мотивира-
ност, односно опредијељеност ученика за школско учење. Једна ставка гласи: 
У школу идем да себи докажем да сам интелигентна особа. На сва питања се 
одговара скалом Ликертовог типа од 1 = у потпуности не одговара за мене до 
5 = потпуно одговара за мене. ATN мјери укљученост ученика у наставу. 
Једна ставка гласи: Волим да стално будем запажен у настави. На сва питања 
се одговара скалом Ликертовог типа као у инструменту SAM. ISC-S мјери 
педагошку климе у школи. Једна ставка гласи: Наставници проналазе начине 
како да помогну ученицима. На сва питања се одговара скалом као у инстру-
менту SAM. IO мјери интерперсоналне односе у школи. Једна ставка гласи: 
Волим чути како наставник каже да сам добар ученик. На сва питања одго-
вара се скалом Ликертовог типа као у инструменту SAM. 

                                                        
1 Инструмент је кориштен уз одобрење аутора. 
2 Инструмент је кориштен уз одобрење аутора. 
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ОПИС ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОГ ПРОГРАМА 

Циљ експерименталног програма био је богаћење емоционалног живота 
ученика, развијање комуникацијских вјештина што је требало да потиче 
задовољство ученика и развија њихову унутарњу мотивацију.  

Програмски садржаји из наставних предмета Математика и Моја 
околина реализирани су путем интерактивног учења и кооперативних техника 
рада, што је омогућило активност, креативност и слободу ученика у учењу 
садржаја наведених наставних предмета. 

Поред стјецања знања, ученици су радили интерактивно у групама 
(наставник је био ту ако им се указала потреба да га конзултирају или питају за 
нека појашњења), што их је учинило врло самосталним и потакло развој њихо-
вих комуникацијских вјештина и способности. Ученици су били у улози 
субјекта, осмишљавали су и организирали вријеме рада, простор, дидактичке 
материјале и поступке, били су равноправни партнери наставнику. Сами су 
закључивали на основу проблемске ситуације. 

Сваки ученик је тијеком цијелог сата био активни судионик у извођењу 
тог сата те су били врло ангажирани. Њихова међусобна комуникација била је 
квалитетна, а укупна радна атмосфера била је врло позитивна. Комуникација је 
била вишесмјерна и одвијала се у правцима: ученик–ученик, ученик–одје-
љење, ученик–наставник, ученик–наставни садржај (ученици су активно ана-
лизирали наставни садржај, дискутирали о њему, издвајали битно од небитног, 
издвајали кључне идеје) и наставник–одјељење. Комуникација је била демо-
кратска јер је наставник имао улогу водитеља, а не шефа, није постојала 
наметнута дистанца. Активна улога ученика у свим дијеловима наставног сата 
подизала је мотивацију ученика, повећавала се ефикасност учења, а то је оси-
гурало и трајност знања. У експерименталној групи, атмосфера у којој су уче-
ници стјецали знања била је опуштена и угодна, међусобна комуникација при-
сна и слободна, а ученици су се осјећали сретним, задовољним, активним, 
спремним за рад, комуникацију и помоћ другима. 

Наставник је путем средстава потицања, истицања примјера и похвала 
подржавао важност улоге сваког појединца у раду и истицао значај и успјех 
који је постигло цијело одјељење. 

Експериментални програм проводен је с 20 сати (10 у настави Матема-
тике и 10 у настави Моје околине) у II полугодишту 2014/2015. школске године 
у четири одјељења ученика четвртог разреда двије основне школе из Тузле.  

Није било лако уједначити групе по свих 11 критерија. Иницијално смо 
тестирали 306 ученика, да би на крају остало 104 у узорку. Прво смо елимини-
рали екстремно високе и екстремно ниске резултате једне и друге групе. Циљ 
није био поредити парове, него групе (одјељења). Зато смо на крају у Е-групу 
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морали додати два висока скора како би групе биле уједначене. Тако смо 
добили 51 ученика у К-групи и 53 ученика у Е-групи. За експеримент је било 
важно поредити групе, а не појединце. 

РЕЗУЛТАТИ 

Први налази су били врло интересантни. Од 11 параметара, експеримен-
тална група је након експеримента била боља у 5 (Табела 3, подвучене 
вриједности). То су параметри: самоефикасност, персонална самоефикасност и 
очекивање успјеха, ангажираност, унутрашња мотивација и идентификцирана 
регулација. 

Табела 2. Ефекти експерименталног програма –                                                              
од иницијалног до финалног мјерења 

Варијабла Група N M SD SE t p 

Самоефикасност E 53 0,82 0,20 0,03 3,64 0,000 K 51 0,62 0,35 0,05 
Персонална 
самоефикасност – 
Очекивање успјеха 

E 53 0,87 0,24 0,03 
3,03 0,003 

K 51 0,69 0,33 0,05 
Перцепција 
компетенције – 
Рекогниција 

E 53 0,91 0,21 0,03 
0,68 0,501 K 51 0,87 0,20 0,03 

Ангажираност E 53 0,88 0,20 0,03 2,45 0,016 K 51 0,76 0,29 0,04 
Мастерy циљна                
оријентација 

E 53 0,86 0,14 0,02 1,35 0,179 K 51 0,80 0,28 0,04 
Перформативна 
циљна оријентација 

E 53 0,73 0,23 0,03 0,63 0,529 K 51 0,70 0,25 0,04 
Скала академске 
мотивације – 
Унутарња мотивација 

E 53 4,46 0,74 0,10 
2,52 0,013 

K 51 4,06 0,87 0,12 
Идентифицирана                   
регулација 

E 53 4,58 0,66 0,09 2,42 0,017 
K 51 4,22 0,85 0,12 

Скала академске                
мотивације –                   
Амотивација 

E 53 1,51 0,96 0,13 
–1,79 0,076 K 51 1,84 0,94 0,13 

Активности тијеком                   
наставе 

E 53 3,02 0,25 0,03 1,02 0,312 K 51 2,97 0,32 0,04 

Напомена: Е = експериментална група; К = контролна група; SE = Стандардна 
грешка (Standard Error); Све подвучене вриједности су статистички значајне;                       

Минус означава вриједности које иду у корист друге варијабле. 
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Статистички није значајан, али је охрабрујући налаз да је амотивација у 
Е-групи била нижа него у К-групи (t = –1,79, p = 0,076).  Из овога можемо 
претпоставити да би експеримент који би дуже трајао вјеројатно смањио амо-
тивацију ученика. Налази у Табели 2. су у сугласности с истраживањима која 
указују на значај укључености ученика, вршњачке подршке и примјене метода 
кооперативног учења (Brand & Felner, 1996; Moos, 1979; Humphrey, 1984;).  

Табела 3. Ефекти експерименталног програма – Експериментална група 

Варијабла N Иницијално  
M        SD 

Финално 
M            SD t p 

Самоефикасност 53 0,82 0,08 0,82 0,20 0,19 0,852 

Персонална 
самоефикасност – 
Очекивање                
успјеха 

53 0,65 0,14 0,87 0,24 –5,91 0,000 

Перцепција 
компетенције – 
Рекогниција 

53 0,93 0,04 0,91 0,21 0,66 0,513 

Ангажираност 53 0,84 0,12 0,88 0,20 –1,29 0,202 

Изазов 53 0,75      0,13 0,84 0,32 –2,00 0,051 
Мастерy циљна                           
оријентација 53 0,84 0,06 0,86 0,14 –0,69 0,496 

Перформативна циљна 
оријентација 53 0,65 0,17 0,73 0,23 –2,04 0,046 

Скала академске 
мотивације – 
Унутрашња 
мотивација 

53 4,06 0,74 4,06 0,74 Нема разлике 
SE 

Скала академске 
мотивације – 
Идентифицирана 
регулација 

53 4,22 0,66 4,58 0,69 Нема разлике 
SE 

Скала академске 
мотивације – 
Амотивација 

53 2,26 1,25 1,51 0,96 3,93 0,000 

Активности тијеком              
наставе 53 3,33 0,32 3,02 0,25 5,69 0,000 

Напомена: SE = Стандардна грешка (Standard Error); Све подвучене вриједности су 
статистички значајне; Минус означава вриједности које иду у корист друге 
варијабле; Уколико између два мјерења не постоји разлика између SE, није 

оправдано рачунати t- вриједност и њену значајност (p) 
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Сада смо се усредоточили на Е-групу и промјене које су у њој настале 
од иницијалног до финалног времена (Табела 3). Значајно су повећане: персо-
нална самоефикасност, изазов и перформативна циљна оријентација (Табела 3, 
болд вриједности), а смањила се амотивација (t = 3,93, значајно на разини 
0,001) и активност тијеком наставе (t = 5,693, значајно на разини 0,001). Нисмо 
очекивали да се активност тијеком наставе смањи, али ученици су од раније 
навикнути да им наставник у великој мјери одређује, сугерира, канализира рад, 
прописује, диктира темпо те се нису најбоље сналазили кад су се нашли у 
ситуацији да раде самостално. Показало се да није једноставно пријећи с тра-
диционалног модела наставе на кооперативно учење, те да постићи ангажира-
ност ученика и није тако једноставан посао. Истраживање је показало да се 
ученици у наставне активности укључују због позитивних, а не због негатив-
них емоција (Poorthuis i sar., 2015). У нашем истраживању ученици су се опре-
зно укључивали у наставне активности јер, с једне стране, нису навикли на 
толику слободу и очекивали су већу укљученост наставника, а с друге, 
постојао је страх да не остваре очекивано и да се не обрукају пред вршњацима. 

Табела 4. Ефекти експерименталног програма – Контролна група 

Варијабла  N Иницијално 
M        SD 

Финално 
M            SD t p 

Самоефикасност 51 0,82 0,18 0,62 0,35 3,73 0,000 

Персонална 
самоефикасност – 
Очекивање                
успјеха 

51 0,65 0,20 0,69 0,33 –0,91 0,369 

Перцепција 
компетенције – 
Рекогниција 

51 0,94 0,12 0,89 0,20 1,54 0,129 

Ангажираност 51 0,86 0,17 0,76 0,29 –2,32 0,024 
Изазов 51 0,75       0,23 0,68 0,32 1,78 0,081 
Мастерy циљна                 
оријентација 51 0,84 0,11 0,80 0,28 0,92 0,361 

Перформативна циљна 
оријентација 51 0,69 0,17 0,70 0,25 –0,44 0,662 

Скала академске 
мотивације – 
Унутрашња мотивација 

51 4,06 0,87 4,06 0,87 Нема разлике 
SE 

Скала академске 
мотивације – 
Идентифицирана 
регулација 

51 4,22 0,85 4,22 0,85 Нема разлике 
SE 
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Варијабла  N Иницијално 
M        SD 

Финално 
M            SD t p 

Скала академске 
мотивације – 
Амотивација 

51 2,58 1,20 1,84 0,94 3,52 0,001 

Активности тијеком     
наставе 51 3,38 0,44 2,97 0,32 5,41 0,000 

Напомена: СЕ = Стандардна грешка (Standard Error); Све подвучене вриједности 
су статистички значајне; Минус означава вриједности које иду у корист друге 

варијабле; Уколико између два мјерења не постоји разлика између SE,                            
није оправдано рачунати t-вриједност и њену значајност (p) 

 
У контролној групи је смањен осјећај самоефикасности ученика (t = 

3,73; значајно на разини 0,001), смањена је амотивација (t = 3,52; значајно на 
разини 0,001) и активност тијеком наставе (t = 5,41; значајно на разини 0,001), 
али је повећана ангажираност (t = –2,32; значајно на разини 0,05). У К-групи 
наставни рад текао на традиционалан начин и претпостављамо да су ученици 
демотивирани фронталним обликом рада и пренаглашеном улогом наставника, 
а пасивном улогом ученика. Конкретно, ако наставник тражи од ученика да 
обави одређену активност, ученик ће то обавити јер је од раније навикао да 
само прима налоге и да их извршава, али није навикао да самостално ради. 
Овај налаз се слаже с констатацијом до које су истраживачи дошли мјерећи 
критерије за укљученост ученика у наставу (Poorthuis i sаr., 2015).  

Сада се наметнуло питање што предодређује ангажираност ученика. Из 
широке лепезе варијабли захваћених истраживачком, батеријом инструмената 
као кључна детерминанта издвојила се мастерy циљна оријентација ученика 
(Табела 6). Ова варијабла објашњава 62% варијанце (R2 = 0,62). Мастерy 
циљна оријентација има двоструко дјеловање на ученике: (1) резултира вишом 
разином школског постигнућа (Ames & Archer, 1988; Nolen & Haladyna, 1990; 
Suzić, 2002) и (2) помаже ученицима да освоје жељене компетенције (Alexander, 
Kulikowich & Jetton, 1994; Hidi, 1990; Maehr, 1976; Sansone & Harakiewicz, 1996). 
Дакле, ученицима је највише стало до тога да школско учење доприноси 
њиховим компетенцијама, да имају персоналну корист од њега. Нажалост, у 
нашем школству овом сегменту се не посвећује довољна пажња. Наиме, 
наставници су у ситуацији да им је примарни задатак (јер се то од њих 
наглашено тражи) да реализирају наставни план и програм, а потребе ученика су 
у другом плану. Нарочито, ако се узме у обзир велики број ученика у одјељењу 
те дода неријетка чињеница како у одјељењу има и ученик/а с неком посебном 
потребом, а да наставник у тим увјетима нема асистента који би се посветио 
потребама и могућностима тог ученика. О даровитим ученицима у таквој 
ситуацији и да не говоримо. 
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Када се мастерy циљној оријентацији дода очекивање успјеха као пер-
формативна циљна оријентација (модел 2, Табела 5.), постотак објашњене 
варијанце се повећава на 70% (R2 = 0,70), а уз амотивацију и рекогницију, као 
негативне предикторе (модел 4, Табела 5.), објашњена варијанца расте на 77%. 

Табела 5. Детерминанте ангажираности ученика у Е-групи 

Модел 
Нестандардизовани                      

коефицијенти 
Стандардизовани 

коефицијенти R2 t p 
B SE β 

1. Константа –0,09 0,11  0,62 –0,87 0,391 
Мастери циљна                       

оријентација 1,14 0,13 0,79  9,13 0,000 

2. Константа –0,07 0,10  0,70 0,75 0,458 
Мастери циљна                     

оријентација 0,81 0,14 0,56  5,58 0,000 

Перформативна 
самоефикасност – 
Очекивање успјеха 

0,31 0,08 0,37  
 3,70 0,001 

3. Константа 0,34 0,17  0,75 2,03 0,047 
Мастери циљна 

оријентација 0,50 0,17 0,34  2,92 0,005 

Перформативна 
самоефикасност – 
Очекивање успјеха 

0,26 0,08 0,31  3,25 0,002 

Скала унутрашње 
мотивације – 
Амотивација 

–0,07 0,02 –0,33  –2,94 0,005 

4. Константа 0,61 0,21  0,77 2,90 0,006 
Мастери циљна                      

оријентација 0,48 0,17 0,33  2,92 0,005 

Перформативна 
самоефикасност – 
Очекивање успјеха 

0,30 0,08 0,36  3,74 0,000 

Скала унутрашње 
мотивације – 
Амотивација 

–0,11 0,03 –0,52  –3,62 0,001 

Перцепција 
компетенције – 

Рекогниција 
–0,25 0,12 –0,25  –2,02 0,049 
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У овом истраживању интерперсоналне односе смо захватили само пар-
цијално. То је тема за ново истраживање. Ипак, налази до којих смо дошли 
имају индикативну вриједност. Наиме, показало се да су дјевојчице у Е-групи 
више напредовале од дјечака (Графикон 1). То значи да је експериментални 
програм показао веће позитивне ефекте код испитаника женског спола. 

 
Графикон 1. Интерперсонални односи – разлике по сполу 

 
Иначе, и резултати ранијих истраживања сполних разлика у понашању 

ученика (Harter, 1981; Ames & Archer, 1988; Birch & Ladd, 1996; Klarin, 2006; 
Matijević i Radovanović, 2011), а и наше школско искуство, показали су да су 
дјевојчице активније, често имају бољи школски успјех, марљивије су, сло-
бодније и једноставније ступају у интерперсоналне односе којих се дјечаци 
суздржавају. Конкретно, дјевојчице ће чешће без устручавања затражити 
помоћ од наставника него дјечаци. Ово нарочито долази до изражаја у коопе-
ративном раду у одгојно-образовном процесу. 

ЗАКЉУЧАК 

Увиди у релевантне теоријске изворе понудили су јасну дескрипцију 
изабраног истраживачког проблема. Као теоријска основа мотивације за анга-
жираност у настави издвојена је теорија самодетерминације.  

Истакнуто је како наставници, као спољашњи мотиватори, својим ква-
литетним интерперсоналним односом с ученицима могу позитивно утјецати у 
процесу мотивирања ученика за ангажираност у наставном процесу. Нагла-
шено је како квалитета интерперсоналног односа наставника и ученика треба 
бити у функцији јачања интринзичне мотивације. 
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Увиди су показали, такођер, како је основано говорити о различитим 
начинима задовољења основних психолошких потреба ученика и тако поти-
цати њихову мотивацију за ангажираношћу. 

Резултати експерименталног истраживања су показали како је експери-
ментални програм остварио значајне ефекте, те био у функцији развоја квали-
тета ангажирања ученика, јер су налази истраживања евидентирали разлике 
између експерименталне и контролне групе те показали како постоји стати-
стички значајна повезаност ангажираности ученика у настави и квалитета 
њиховог интерперсоналног односа. 

Налази истраживања су показали и детерминанте ангажираности ученика. 
Тако у експерименталној групи детерминанте ангажираности су: мастерy циљна 
оријентација, перформативна самоефикасност – очекивање успјеха, скала 
унутрашње мотивације – амотивација и перцепција компетенције – рекогниција.  

У будућем истраживању требало би, у сврху јаснијих истраживачких 
налаза и релевантнијег статистичког научно-истраживачког закључивања, 
повећати узорак ученика, посебно водити рачуна о уједначености експеримен-
талне и контролне групе прије иницијалног истраживања, те продужити дјело-
вање експерименталног фактора. Посебно би требало истражити низ аспеката 
интерперсоналних односа.  

Што се тиче кориштеног истраживачког инструментарија, у будућем 
истраживању требало би промијенити истраживачке инструменте који су се 
показали мање поузданим, те у циљу јачања квалитета истраживачке спознаје 
требало би преобликовати мање јасне и уопћене ставке, те биполарну 
љествицу замијенити љествицом Ликертовог типа. 
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FOSTERING THE INVOLVEMENT OF PUPILS IN THE TEACHING 
PROCESS THROUGH THE APPLICATION OF A COOPERATIVE STUDY 

Summary 

In this paper, the author aims to contribute the answer to the question of how to 
include pupils in the classroom teaching process, that is, what are the determinants of 
their inclusion. The answers to these questions were gained in experimental ways. The 
experiment was made according to the existing curriculum in Bosnia and Herzegovina. 
The work was done in 20 hours time, ten in Mathematics, and ten in the subject of My 
Environment. Significant results have been obtained, these of which are in the rise:                 
(1) expectations of success, (2) challenge and (3) mastering the target orientation of              
students. Reduced results are: (1) amotivation and (2) student activities during classes. 
The question of why the activities conducted during classes in the conditions in which 
the teacher was trying to get students to work independently are lessened, remains to be 
answered in some future research. 

Keywords: student engagement, self-efficacy, target orientation, academic                
motivation, interpersonal relationships. 
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