
24

Добраш Р., и сар., Утицај експерименталног програма мотивације... ФИЗИЧКА КУЛТУРА 2013; 67 (1): 24-32

Раденко Добраш1

Проко Драгосављевић1

Игор Вучковић1

Александар Гаџић2                 796:012.1:1589.9
Душко Лепир1          Оригинални научни чланак

1Универзитет у Бањој Луци, Факултет физичког васпитања и спорта, Бања Лука, БиХ
2Академија фудбала, Београд, Србија

УТИЦАЈ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОГ 
ПРОГРАМА МОТИВАЦИЈЕ 

НА МОТОРИЧКЕ СПОСОБНОСТИ УЧЕНИКА

Сажетак
Предмет проучавања овог рада била је мотивација ученика старијих разреда основне школе у настави физичког васпитања. Циљ 
истраживања био је да се у пракси тестира оригинални програм мотивације ученика за наставу физичког васпитања и види да 
ли је он допринео побољшању моторичких способности ученика и смањењу изостанака са наставе. Узорак испитаника чинила 
су по два одељења шестог, седмог и осмог разреда основне школе у експерименталној групи (N=127; 63 дечака и 64 девојчице) 
и исто толико одељења истог узраста у контролној групи (N=128; 70 дечака и 58 девојчица). Процена моторичких способности 
обављена је на почетку и на крају експерименталног третмана, који је трајао цело друго полугодиште, тј. 17 седмица, са по 2 
часа седмично. Кориштени су раније верификовани тестови за процену координације покрета, флексибилности, снаге и брзине. 
Такође, пребројани су изостанци са наставе физичког васпитања у првом полугодишту, те након експеримента. За статистичку 
обраду података, поред дескриптивне статистике, коришћен је Т- тест за независне узорке и Mann-Whitney тест. Ученици 
експерименталне групе остварили су значајно веће побољшање већине моторичких способности од ученика контролне групе. 
Такође, остварили су значајно мање изостанака са наставе.
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УВОД

Физичко васпитање је, по Хардману (Hard-
man, 2008), заступљено као обавезни наставни 
предмет у готово 90% земаља у свету. Нека ранија 
истраживања говоре да је то многим ученици-
ма најомиљенији предмет. Међутим, у последње 
време све чешћа појава је да ученици у Републици 
Српској избегавају наставу физичког васпитања 
(Добраш, 2009). Разлози за то леже у хедони-
стичком и седентарном начину живота. Друго, 
садржаји наставе добрим делом нису у складу са 

потребама ученика. Често су прилагођени настав-
нику, што додатно демотивише ученике. Чини 
се да мотивација ученика у настави физичког 
васпитања представља кључни проблем и иза зов 
за наставника физичког васпитања. Свакоднев-
на пракса захтева перманентно проналажење но-
вих садржаја који ће повећати мотивацију учени-
ка на часу физичког васпитања. Ђорђић и Тубић 
(2010) описују 2 врсте мотивационе климе које 
се међусобно прожимају: ‘’Мотивациону кли-
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му овладавања задатком карактерише фокусира-
ност на учење, самонапредовање, учествовање 
и залагање. Наставник осмишљава оптимал-
но тешке задатке, а вредновање је засновано 
на залагању и личном напредовању. Подстичу се 
сарадња и групни рад, а ученици су укључени у 
доношење одлука и имају могућност избора. Мо-
тивациона клима постигнућа, с друге стране, на-
глашава исход, такмичење и поређење са други-
ма. Вредновање је јавно, наставник доноси све 
одлуке, ученици немају могућност избора’’. Прем-
да бројни аутори дају предност мотивационој 
клими овладавања задатком (према: Сузић, 2011), 
истраживање на узорку од 275 ученика петог и 
седмог разреда указује на то да у настави физич-
ког васпитања код нас доминира мотивациона 
клима постигнућа (Ђорђић, и Тумин, 2008).

У последњих тридесетак година, у Србији 
и Републици Српској опробани су „разни нови-
тети“ у настави физичког васпитања, с циљем да 
се побољша мотивација ученика за рад. Током 
Митровићевог (1980) истраживања експеримен-
тална и контролна група радиле су по истом про-
граму, али је оцењивање експерименталне гру-
пе вршено на посебан начин (оцена је била мо-
тивационо средство). Утврђено је да су ученици 
из експерименталне групе статистички значајно 
редовније похађали наставу него ученици из кон-
тролне групе. Резултати постигнути на финалном 
мерењу биомоторичких способности показују 
предност експерименталне групе, што говори у 
прилог хипотези да је оцена била јако стимула-
тивно средство. Милановић (1983) предлаже кон-
цепт изборног спорта, у чему види значајан по-
мак у осавремењавању и демократизацији на-
ставе. Вишњић (1987) спроводи експериментал-
ну наставу физичког васпитања у којој је наро-
чито наглашено теоретско образовање учени-
ка, мотивација за рад на самом часу и упућивање 
ученика на самостално вежбање. Таква наста-
ва утицала је значајније на побољшање моторич-
ких способности ученика од наставе у којој су ови 
фактори слабије изражени. Ставови ученика ек-
сперименталне групе су позитивнији, њихова ан-
гажованост на настави била је већа, показали су 
виши ниво мотивације, као и знања о настави фи-
зичког васпитања. Такође, чешће су упражњавали 
физичку вежбу ван наставе, јер су више инфор-
мисани о њеним позитивним ефектима. И дру-
ги добро осмишљени експериментални програми 

(Sääkslahti, Numminen, Varsal, & Välimäki 2001; 
Кљајевић, 2005; Крулановић, 2006; Zrnzević, 
Arsić, & Vidosavljević, 2009) показали су да је 
могуће значајно унапредити моторичке способ-
ности ученика. Што се тиче оцењивања као фак-
тора мотивације у физичком васпитању, Ђорђић 
(2000) покреће неке дилеме. Наиме, по њеном 
истраживању, оцена из физичког васпитања више 
представља рефлексију општег успеха и односа 
према настави, него моторичког статуса ученика.

Циљ овог истраживања био је да се у прак-
си тестира оригинални програм мотивације уче-
ника за наставу физичког васпитања и види да ли 
је он допринео побољшању моторичких способ-
ности ученика и смањењу изостанака са наставе.

МЕТОД

Узорак испитаника
Експериментом су била обухваћена мен-

тално и физички здрава деца, способна да несме-
тано прате школски програм. Експерименталну 
групу чинила су по два одељења шестог, седмог 
и осмог разреда основне школе (N=127; 63 дечака 
и 64 девојчице). Исто толико одељења истог узра-
ста представљала су контролну групу (N=128; 70 
дечака и 58 девојчица).

Варијабле
Процена моторичких способности обавље-

на је на почетку и на крају експерименталног 
третмана. Мерења су извршили обучени мерио-
ци уз примену одговарајућих тестова и прописа-
не методологије. Кориштени тестови за проце-
ну координације покрета (Метикош и сар., 1989) 
били су: 1) Кораци у страну - МАГКУС; 2) Осмице 
са савијањем - МАГОСС; 3) Полигон натрашке - 
МРЕПОЛ и 4) Окретност у ваздуху- МКТОЗ. Флек-
сибилност се тестирала уз помоћ теста Претклон 
на клупи - МФЛПРК (Метикош и сар., 1989). Снага 
је тестирана уз помоћ тестова: 1) Бацање медицин-
ке из лежања на леђима - МБМЛЕ, (Милановић, 
1981); 2) Скок удаљ с места - СКОКУДАЉ, 
(Курелић и сар., 1975); 3) Подизање горњег дела 
тела - МПГДТ (Костић, 1995). Тест за процену 
брзине био је Трчање на 20 метара из високог стар-
та - МФЕ20В (Милановић, 1981).
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Испитаници су ученици исте школе, изво-
де наставу у истом простору, имају приступ ис-
тим справама и реквизитима, тако да је једини 
значајан варијабилни фактор истраживања био 
програм мотивације ученика.

Процедура
У почетку реализације програма, током 

неколико часова, у сваком експерименталном 
одељењу формиране су по 4 групе уједначене 
по полу и моторичким способностима. Овак-
во груписање даје могућност да ученици који 
су склони неким активностима преузимају од-
говорност и помажу ученицима којима та ак-
тивност није блиска. Експериментални програм 
трајао је 17 седмица (цело друго полугодиште), 
са по 2 часа недељно физичког васпитања. Кон-
тролна група радила је по стандардном програ-
му, прописаном од стране Министарства просве-
те и културе Републике Српске. Свака од 4 фор-
миране групе у експерименталним одељењима 
добијала би маркере (мајице) различите боје. 
Часови су тако креирани да сви његови дело-
ви имају такмичарски карактер. Тражила се по-
беда у игри хваталица, на полигонима, штафет-
ним играма, залагање и већи број покушаја на ча-
совима обуке неког елемента, победа у тимским 
играма, нпр. кошарка 4 на 4, одбојка 4 на 4, итд.. 
На основу резултата добијених уз помоћ егзак-
тних показатаља (такмичења или мерења) или 
личне процене (изузетно је важно да она буде ре-
ална и поткрепљена аргументима), наставник на 
крају сваког дела часа додељује бодове: 5 бодо-
ва за најбољу групу, 4 за нешто лошију, ... 2 бода 
за најлошију. Такође, ученик који се највише за-
лагао донео би својој групи још 2 бода на крају 
часа и он би на следећем часу носио маркер по-
себне боје. Ово правило представља јако оружје 
у рукама способног наставника да екипе држи у 
бодовној равнотежи и спречи демотивацију оних 
екипа које имају бодовни заостатак. Очекивало се 

да ће због начина организовања наставе у експе-
рименталним одељењима ученици бити више за-
интересовани за рад, што ће да резултира бољим 
ефектима наставе и мањим бројем изостанака са 
наставе физичког васпитања. Мотив постигнућа 
као пожељни мотив у настави, био је примарни 
мотив и у нашем истраживању.

Обрада података
За статистичку обраду података, поред де-

скриптивне статистике, коришћен је Т- тест за не-
зависне узорке и Mann-Whitney тест.

РЕЗУЛТАТИ

У прве две табеле представљени су основ-
ни дескриптивни параметри анализираних гру-
па. Табеле 3 и 4 приказују поређење иницијалног 
и финалног стања моторичких способности. На 
крају, 2 графикона показују промене у редовно-
сти похађања наставе физичког васпитања експе-
рименталне и контролне групе.

На основу табеле 1 може се закључити да 
је за велики број посматраних варијабли кон-
тролна група изузетно хомогена, на шта указује 
вредност коефицијента варијације (<0.2). За 
варијабле чији коефицијент варијације премашује 
овај износ, такође се може рећи да су измерене 
у хомогеном скупу, јер вредност коефицијента 
варијације, осим за варијаблу МРЦДТ (дизање 
трупа) не премашује вредност 0.4. Потребно 
је истаћи да није било могућности да се након 
иницијалног мерења, израчунавањем Z-скорова 
формирају изразито хомогене групе, јер би то зах-
тевало премештање ученика из одељења у друго 
одељење. 
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Табела 1.  Дескриптивни параметри контролне групе иницијалног (1) и финалног мерења (2)
Варијабле N Мин. Макс. M Ст. дев. Коеф. вар. К-С тест p
МАГКУС 1 128 7.94 19.22 12.34 1.52 0.12 0.610 0.851
МАГКУС 2 128 8.56 19.20 11.71 1.55 0.13 0.538 0.934
МАГОСС 1 128 15.60 25.00 19.62 1.82 0.09 0.521 0.949
МАГОСС 2 128 15.02 24.86 19.03 1.77 0.09 0.598 0.867
МРЕПОЛ 1 128 9.44 35.65 16.51 5.06 0.30 1.686 0.007**
МРЕПОЛ 2 128 9.13 36.00 16.25 4.83 0.29 1.886 0.002**
МКТОЗ 1 128 3.64 10.32 5.92 1.26 0.21 0.991 0.279
МКТОЗ 2 128 3.38 11.34 5.53 1.23 0.22 0.715 0.686
МФЛПРК 1 128 2.00 38.00 19.69 8.27 0.42 0.785 0.569
МФЛПРК 2 128 1.00 41.00 21.13 8.04 0.38 0.869 0.437
МФЕБМЛ 1 128 105.00 630.00 268.16 106.79 0.37 1.048 0.222
МФЕБМЛ 2 128 110.00 645.00 298.87 107.78 0.36 0.875 0.428
МФЕСДМ 1 128 105.00 231.00 169.02 26.070 0.15 1.026 0.243
МФЕСДМ 2 128 90.00 234.00 171.74 27.55 0.16 0.891 0.405
МРЦДТ 1 128 18.00 121.00 38.63 18.40 0.47 1.984 0.001**
МРЦДТ 2 128 10.00 120.00 41.82 19.37 0.46 1.574 0.014*
МФЕ20В 1 128 3.60 6.28 4.42 0.44 0.10 1.296 0.070
МФЕ20В 2 128 3.57 6.50 4.24 0.41 0.09 1.481 0.025*

*p < 0.05; **p < 0.01
Легенда: МАГКУС - Кораци у страну, МАГОСС -  Осмице са савијањем, МРЕПОЛ - Полигон натрашке
МКТОЗ  - Окретност у ваздуху, МФЛПРК - Претклон на клупи, МФЕБМЛ -  Бацање медицинке из лежања на 
леђима, МФЕСДМ - Скок удаљ из места,  МРЦДТ - Дизање трупа, МФЕ20В - Трчање 20м из високог старта

Табела 2. Дескриптивни параметри експерименталне групе иницијалног (1) и финалног мерења (2)
Варијабле N Мин. Макс. M Ст. дев. Коеф. вар. К-С тест p
МАГКУС1 127 9.63 17.22 12.52 1.48 0.11 0.877 0.426
МАГКУС2 127 8.17 14.37 10.93 1.22 0.11 0.574 0.897
МАГОСС1 127 16.17 23.72 20.09 1.57 0.08 0.582 0.887
МАГОСС2 127 14.59 23.56 18.49 1.71 0.09 0.667 0.764
МРЕПОЛ1 127 9.09 25.02 16.13 3.93 0.24 0.910 0.379
МРЕПОЛ2 127 8.56 24.40 14.87 3.44 0.23 1.080 0.194
МКТОЗ1 127 3.60 12.20 6.07 1.46 0.24 1.137 0.150
МКТОЗ2 127 3.14 10.56 5.23 1.20 0.19 1.221 0.102
МФЛПРК1 127 5.00 40.00 21.42 7.48 0.34 0.807 0.533
МФЛПРК2 127 5.00 42.00 23.77 7.50 0.31 0.804 0.538
МФЕБМЛ1 127 100.00 650.00 249.28 102.40 0.41 1.359 0.050
МФЕБМЛ2 127 140.00 750.00 294.40 103.77 0.35 1.566 0.015*
МФЕСДМ1 127 115.00 222.00 164.55 23.80 0.14 0.967 0.307
МФЕСДМ2 127 127.00 245.00 172.83 23.43 0.13 0.751 0.626  
МРЦДТ1 127 10.00 95.00 41.56 17.35 0.41 1.099 0.178
МРЦДТ2 127 11.00 170.00 61.98 33.23 0.53 1.775 0.004**
МФЕ20В1 127 3.45 5.11 4.51 .32 0.07 1.723 0.005**
МФЕ20В2 127 3.38 5.12 4.23 .37 0.08 0.937 0.344

*p < 0.05; **p < 0.01
Легенда: МАГКУС - Кораци у страну, МАГОСС -  Осмице са савијањем, МРЕПОЛ - Полигон натрашке
МКТОЗ  - Окретност у ваздуху, МФЛПРК - Претклон на клупи, МФЕБМЛ -  Бацање медицинке из лежања на 
леђима, МФЕСДМ - Скок удаљ из места,  МРЦДТ - Дизање трупа, МФЕ20В - Трчање 20м из високог старта
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Значајност резултата К-С теста, као и 
бројност узорка испитаника, оправдава кориш-
ћење параметријске статистике у поступку ком-
паративне анализе (Табеле 1 и 2).

Табела 3. Поређење иницијалног (1) моторичког 
стања контролне и експерименталне 
групе

Варијабле Т- тест p

МАГКУС1 0.995 0.320

МАГОСС1 2.195 0.029*

МРЕПОЛ1 -0.675 0.500

МКТОЗ1 0.836 0.404

МФЛПРК1 1.751 0.081

МФЕБМЛ1 -1.441 0.151

МФЕСДМ1 -1.430 0.154

МРЦДТ1 1.309 0.192

МФЕ20В1 1.782 0.076

*p < 0.05

Легенда: МАГКУС - Кораци у страну, МАГОСС -  
Осмице са савијањем, МРЕПОЛ - Полигон натрашке
МКТОЗ  - Окретност у ваздуху, МФЛПРК - Претклон 
на клупи, МФЕБМЛ -  Бацање медицинке из лежања 
на леђима, МФЕСДМ - Скок удаљ из места,  МРЦДТ - 
Дизање трупа, МФЕ20В - Трчање 20м из високог старта

У табели 3 презентовано је поређење ре-
зултата контролне и експерименталне групе, по-
стигнутих на иницијалном мерењу. Статистички 
значајна разлика на нивоу 0.05 показала се само 
на тесту МАГОСС, где је контролна група по-
стигла бољи резултат. Ово недвосмислено гово-
ри да су контролна и експериментална група врло 
уједначене, што је било од изузетног значаја за 
даљи ток истраживања.

Табела 4. Поређење финалног моторичког стања 
контролне и експерименталне групе

Варијабле Т- тест p

МАГКУС2 -4.483 0.000**

МАГОСС2 -2.485 0.014*

МРЕПОЛ2 -2.621 0.009**

МКТОЗ2 -1.984 0.048*

МФЛПРК2 2.709 0.007**

МФЕБМЛ2 -0.033 0.736

МФЕСДМ2 0.341 0.733

МРЦДТ2 5.921 0.000**

МФЕ20В2 -0.094 0.926

*p < 0.05; **p < 0.01

Легенда: МАГКУС - Кораци у страну, МАГОСС -  
Осмице са савијањем, МРЕПОЛ - Полигон натрашке
МКТОЗ  - Окретност у ваздуху, МФЛПРК - Претклон 
на клупи, МФЕБМЛ -  Бацање медицинке из лежања 
на леђима, МФЕСДМ - Скок удаљ из места,  МРЦДТ 
- Дизање трупа, МФЕ20В - Трчање 20м из високог 
старта

МАГКУС: Постоји статистички значајна 
разлика између контролне и експериментал-
не групе на оба посматрана нивоа (p=0,000). Ек-
спериментална група је постигла боље резул-
тате. Ово стање је значајније тим више што је 
на иницијалном мерењу контролна група има-
ла бољи резултат (мада та разлика није била ста-
тистички значајна). МАГОСС: Разлика између 
група за посматрану варијаблу је статистички 
значајна на нивоу 0.05, у корист експерименталне 
групе (p=0.014), иако је на иницијалном мерењу 
контролна група имала бољи резултат на ни-
воу 0.05 (p=0.029). МРЕПОЛ: Утврђено је да се 
контролна и експериментална група статистич-
ки значајно разликују на нивоу 0.01 (p=0.007), 
при чему је експериментална група имала бољи 
резултат. МКТОЗ: Иако је разлика између група 
на граници значајности на нивоу 0.05 (p=0.048), 
може се сматрати да је разлика настала у току ек-
сперименталног третмана значајна с обзиром на 
чињеницу да је на иницијалном мерењу контрол-
на група имала бољи резултат. МФЛПРК: Експе-
риментална група је и на овом тесту постигла 
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Највећа разлика између контролне и експеримен-
талне групе постигнута је на овом тесту. Утврђена 
разлика је значајна на нивоу 0.01 (p= 0.000). И у 
овом случају разлика је настала због бољих ре-
зултата експерименталне групе. МФЕ20В: Није 
утврђена статистички значајна разлика између 
контролне и експерименталне групе ни на једном 
посматраном нивоу.

боље резултате. На основу њих, може се тврди-
ти да постоји статистички значајна разлика на ни-
воу 0.01 (p=0.007) у односу на експериментал-
ну групу. МФЕБМЛ: Није утврђена статистич-
ки значајна разлика између контролне и експери-
менталне групе ни на једном посматраном нивоу. 
МФЕСДМ: Није утврђена статистички значајна 
разлика између контролне и експерименталне 
групе ни на једном посматраном нивоу. МРЦДТ: 

Графикон 1. Изостанци са наставе физичког васпитања на иницијалном мерењу

Из школског дневника пребројани су изо-
станци са наставе физичког васпитања у проте-
клом (првом) полугодишту. Из графикона 1 види 
се да је контролна група направила 0.82 часа по 

ученику у току експеримента, а експериментална 
1.35 часа по ученику (Mann-Whitney=6560.000; 
p=.005)

Графикон 2. Изостанци са наставе физичког васпитања на финалном мерењу
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И након експеримента пребројани су изо-
станци са наставе физичког васпитања. Графикон 
2 говори да је сада ситуација обрнута: експери-
ментална група направила је значајно мање изо-
станака (0.8 по ученику) од контролне (1.21 по 
ученику) (Mann-Whitney=6354.000; p=.001)

ДИСКУСИЈА

Допринос оригиналног програма 
мотивације ученика побољшању њихових мото-
ричких способности и смањењу изостанака са на-
ставе је очигледан. На 6 од 9 варијабли утврђена 
је статистички значајна разлика и то за варијабле 
МАГКУС, МРЕПОЛ, МФЛПРК и МРЦДТ на ни-
воу значајности од 0.01. За варијабле МАГОСС 
и МКТОЗ уочена разлика је на нивоу 0.05, али 
имајући у виду да је на иницијалном мерењу у 
оба ова теста контролна група имала бољи ре-
зултат (за тест МАГОСС статистички значајно), 
ова разлика је објективно значајнија. Разлози 
због којих је дошло до статистички значајног по-
мака резултата експерименталне групе у одно-
су на контролну могу се хипотетички тражити у 
експерименталном програму мотивације учени-
ка по којем је рађено са експерименталном гру-
пом. Наиме, сигурно је да је за постизање до-
брих резултата на овим тестовима мотивиса-
ност ученика од изузетног значаја, с обзиром 
да делом тестирају и издржљивост. Из ове гру-
пе тестова (на којима је постигнута статистички 
значајна разлика) тест МКТОЗ најмање третира 
било коју врсту издржљивости  (p=0.048). Тесто-
ви на којима није било статистички значајне раз-
лике, ни на иницијалном, ни финалном мерењу 
су МФЕБМЛ, МФЕСДМ и МФЕ20В. То су тесто-
ви за процену експлозивне снаге, која је изузетно 
генетски детерминисана и нереално је очекивати 
значајне промене, поготово у кратком времену.

У Митровићевом (1980) истраживању, ре-
зултати постигнути на финалном мерењу био-
моторичких способности показују предност ек-
сперименталне групе. Његови резултати су у 
складу са нашим резултатима, што иде у при-
лог тези да је оцена јако стимулативно средство. 
Наш експериментални програм доказао је пози-
тиван утицај на већи број мерених моторичких 
варијабли него Салис и сар. (Sallis, at al., 1997). 

Њихов двогодишњи програм спроведен на 955 
ученика 4. и 5. разреда допринео је побољшању 
снаге и издржљивости трбушних мишића, као и 
кардиореспираторне издржљивости. Сибиновић 
и сарадници (Sibinović, Mandarić, Mikalački, & 
Stojiljković, 2011) такође утврђују значајне пози-
тивне ефекте експерименталног програма аеро-
бика, како на моторичке способности ученика 8. 
разреда, тако и на њихову мотивацију за учешће у 
настави физичког васпитања. Kalaja и сарадници 
(Kalaja, Jaakkola, Liukkonen, & Digelidis, 2012) на 
узорку финских ученика-тринаестогодишњака, 
након 33 седмице, такође постижу значајно боље 
резултате са експерименталном групом. Њихов 
експеримент имао је за крајњи циљ спречавање 
вишегодишњег пада активности финских уче-
ника. И други аутори који су истраживали ефек-
те свог експерименталног програма на часовима 
физичког васпитања добили су резултате слич-
не нашим: експериментални програм довео је 
до побољшања моторичких способности учени-
ка (Martin, Rudisill, & Hastie, 2009; Ericsson, 2011; 
Eather, Morgan, & Lubans, 2012).

Мањи број изостанака припадника ек-
сперименталне групе може се објаснити начи-
ном организовања часова током експериментал-
ног програма. Ученици су били подељени у гру-
пе које се нису мењале тако да би одсуство једног 
ученика из групе било штетно за његову групу. 
Ово је био додатни мотив за ученике који изостају 
само са часова физичког васпитања (‘’осуда гру-
пе’’). Иначе, у евидентирању изостанака нису се 
рачунали они часови физичког васпитања када 
ученици нису били у школи цео дан. На основу 
наведеног, може се тврдити да је експериментал-
ни третман утицао на смањење броја изостанака 
са наставе физичког васпитања. Ово је у складу са 
резултатима Митровићевог (1980) истраживања, 
где је оцена, такође, била мотивационо средство.

ЗАКЉУЧАК

Приказани програм мотивације може се 
препоручити професорима физичког васпитања 
као један од начина унапређења наставе. Имајући 
у виду да је овај програм довео до побољшања 
моторичких способности ученика, те допринео 
мањем изостајању са наставе физичког васпитања, 
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education: an intervention study in school years 
1 through 9 in Sweden. Physical Education and 
Sport Pedagogy. 16(3), 313–329.

8.  Zrnzević, N., Arsić, R., & Vidosavljević, S. 
(2009). The infl uence of the experimental pro-
gramme of physical education curriculum to 
the development of motor abilities. Research in 
Кinesiology, 39(2), 151–157.

9.  Kalaja, S.P., Jaakkola, T.T., Liukkonen, J.O., & 
Digelidis, N. (2012). Development of junior high 
school students’ fundamental movement skills 
and physical activity in a naturalistic physical 
education setting. Physical Education and Sport 
Pedagogy, 17(4), 411–428.

10.  Кљајевић, В. (2005). Ефекти различитих 
програма наставе физичког васпитања на 
трансформацију димензија антрополошког 
статуса ученика завршних разреда средње 
школе (Необјављена докторска дисертација). 
Факултет физичке културе, Универитет у 
Новом Саду.

11.  Костић, З., Р. (1995). Снага у спорту на 
примеру одбојкаша. Ниш: Галеб.

12.  Крулановић, Р. (2006). Ефекти различитих 
програма вежбања и њихов утицај на 
морфолошке, моторичке и функционалне 
карактеристике ученика (Необјављена 
магистарска теза). Факултет физичке културе, 
Универзитет у Новом Саду.

13.  Курелић, Н., Момировић, К., Стојановић, М., 
Штурм, Ј., Радојевић, Ђ., и Вискић-Шталец, 
Н. (1975). Структура и развој морфолошких 
и моторичких димензија омладине. Београд: 
Институт за научна истраживања Факултета 
физичке културе.

може се констатовати да је итекако употребљив. 
Међутим, променљивост у мотивацији данашњих 
ученика захтева од професора физичког 
васпитања стално трагање за новим облицима и 
садржајима часова. Било би интересантно овај 
програм проверити на популацији млађег школ-
ског узраста и средњошколаца. Поређењем ре-

зултата нашег истраживања са резултатима те 2 
групе ученика, зацело би се добио поуздан одго-
вор на питање: ‘’Који узраст ученика је најлакше 
мотивисати на часу физичког васпитања’’? Исто 
тако, школе спорта и клубови могли би да иско-
ристе нашу идеју с циљем повећања такмичарске 
мотивације спортиста на тренингу.
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