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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ,
КАТЕДРА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ

УЗРАСНЕ ПРОМЕНЕ
У ФИГУРАЛНО-ПЕРЦЕПТИВНИМ
СПОСОБНОСТИМА УЧЕНИКА2
САЖЕТАК. Овај рад је део ширег истраживања из домена развоја различитих интелектуалних способности ученика осмогодишње школе. Користећи
трансверзално-лонгитудиналну стратегију истраживања праћени су
ученици од девете до петнаесте године календарске старости у циљу
тражења одговора на следећа питања: 1. да ли се у фигурално-перцептивним способностима дешавају значајне развојне промене у овом развојном периоду, 2. да ли је темпо промена у овим способностима исти
на свим узрастима, разредима и 3. да ли развојне промене у овим способностима зависе од врсте тестова односно менталних операција које
региструју примењени тестови. Фигурално-перцептивне способности
су дефинисане кao способност идентификације елемената у простору,
способност замишљања и трансформације елемената у простору, способност просторног закључивања, флексибилност перцептивног уобличавања, способност едукције релација и корелата, способност идентификације елемената који су утиснути у одговарајући материјал, способност уочавања разлика у облицима и димензијама ликова, брзина запажања сличности и разлика између елемената у перцептивном пољу.
Мерење (процена) ових способности вршена је употребом 11 тестова
интелектуалних способности фигуралног садржаја. За анализу података коришћена су индивидуална напредовања као полазни подаци.
Анализом су упоређивана напредовања субјеката испитивања и утвр1
2
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РаM је Vримљен 3. марFа 2013, а Vрихваћен за оXјављивање на сасFанку РеMакције ЗXорника оMржаном 1. јула 2013.
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ђено је следеће: 1) ученици од трећег до осмог разреда имају позитивне
помаке у фигурално-перцептивним способностима. Ово се показало у
свим коришћеним тестовима а у већини тестова напредовања су и статистички значајна. 2) поређењем напредовања између узраста када се
посматрају тестови у целини може се уочити тенденција да су ученици
шестог разреда имали најбоље напредовање, док су ученици седмог
разреда најслабије напредовали. 3) када се пак упоређују напредовања
по појединим тестовима онда су утврђене значајне разлике у темпу развоја ових способности међу испитиваним узрастима. Наиме, ученици
старијих разреда су показали значајно боље резултате у односу на млађе у тестовима просторног замишљања и трансформације. За разлику
од њих, ученици млађег узраста значајно су бољи од ученика старијих
разреда у тестовима у чијој основи су механизми перцептивне идентификације, класификације, уочавања сличности и разлика.
Према томе, истраживање показује да се у овом узрасном периоду
значајно напредује у фигурално-перцептивним способностима а да
темпо промена зависи од узраста и, пре свега, типа психолошких операција као латентних структура које региструју примењени тестови.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: развојне (природне) промене, фигурално-перцептивне способности,
индивидуална напредовања, узраст ученика.

УВОД У ПРОБЛЕМ
СРЕДИНСКИ МАКРОФАКТОРИ И РАЗВОЈ
ИНТЕЛЕКТУАЛНИХ СПОСОБНОСТИ

КаMа је реч о среMини као факFору развоја сVосоXносFи Ивић и сараMници (1976) су MосFа Mавно заVазили Mа Vсихолози више узимају у оXзир среMинске микрофакFоре (на Vример Vонашање насFавника или роMиFеља Vрема MеFеFу, VоFом оXразовни сFаFус
роMиFеља) и исVиFују њихово MејсFво на развој инFелиCенције а
занемарују улоCу и значај среMинских макрофакFора који не само Mа MовоMе Mо значајних разлика у инFелекFуалним сVосоXносFима неCо и Mелују кумулаFивно и инFеракFивно на разлике у
нивоу развоја инFелиCенције.
Квашчев, Р. (1981) навоMи неколико исFраживања која указују
на ефекFе макро-среMинских факFора на развој инFелиCенције:
Вилер (Wheeler, 1942, Vрема Квашчеву 1981) је Mоказао Mа је за
MесеF CоMина у јеMној Vокрајини Америке Mошло Mо VросечноC VорасFа инFелиCенције за MесеF Vоена коM Mеце са исFим CенеFским
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својсFвима јер је Vокрајина за Fај VериоM кулFурно и економски
наVреMовала.
ТјуMенхејм (Tuddenham, 1948, Vрема Квашчеву 1981) је на основу исVиFивања неколико MесеFина хиљаMа реCруFа војске из ПрвоC и ДруCоC свеFскоC раFа оFкрио Mа је меMијана на Алфа FесFу
инFелиCенције Vорасла оM 62 (Први свеFски раF) на 104 (ДруCи
свеFски раF).
Вернон, F. (Vernon, 1969) је исVиFивао уFицаје конFролисаних
среMинских факFора на развој различиFих сVосоXносFи исVиFаника унуFар VосеXних кулFура (на Vример сFалносF и реMовносF
школовања, хомоCеносF VороMице насуVроF оMвојеносFи VороMице, економски сFаFус VороMице, кулFурни сFимулуси, VоMсFицање развоја иницијаFивносFи и оMважносFи, MемокраFска аFмосфера у VороMици, MоXра линCвисFичка среMина). Закључио је Mа
развијање VојеMиних сVосоXносFи зависи оM кулFурних иMеала,
Vраксе, васVиFања Mеце и оM васVиFно-оXразовноC сисFема у целини. НавеMени среMински чиниоци уFичу на ниво развоја верXалноC и нумеричкоC факFора, факFора меморије, VросFорноC
факFора и оVшFеC факFора инFелиCенције. ИсVиFана су Mеца између MесеFе и MванаесFе CоMине сFаросFи из ЕнCлеске, ШкоFске,
Јамајке, УCанMе, ИнMије и КанаMе. Деца из ИнMије VосFиCла су најXоље резулFаFе у решавању VракFичних и неверXалних FесFова
који не захFевају линCвисFички развој, али су слаXије решавала
FесFове VерцеVFивних сVосоXносFи. До исFих резулFаFа се Mошло
и у исVиFивању Mеце из Јамајке, УCанMе и КанаMе. Деца из ЕнCлеске и ШкоFске су у Vоређењу са MруCом Mецом знаFно усVешније
решавала FесFове верXалних сVосоXносFи. Из овоCа се може закључиFи Mа неке среMине фаворизују или инхиXирају верXална и
васVиFна VосFиCнућа у суVроFносFи са VерцеVFивним, сVацијалним и VракFичним сVосоXносFима.
У раMовима Борислава СFевановића (1934) налазимо оMCоворе
о Mиференцираном Mеловању CраMске и сеоске среMине на усVех
у решавању FесFова Бине-Симонове скале. УFврђене разлике између Mеце из CраMа и Mеце са села у FесFовима Бине-Симонове
скале, а које су на шFеFу сеоске Mеце, никако се не моCу VриVисаFи сFварно већој инFелиCенцији CраMске Mеце. Те разлике су VослеMица VрвенсFвено VоMешеносFи заMаFака у FесFовима инFелиCенције искусFву и знању CраMске Mеце, условљене, Vре свеCа,
социјалним моменFима. У својој каснијој сFуMији (1971) СFевановић Cовори о социјално кулFурној среMини као факFору који оMређује MоXа MосFизања умне зрелосFи . Између осFалоC налази Mа
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VосFоји релаFивна разлика у Mужини сазревања коM VојеMинаца
јеMнаке умне оXMареносFи који расFу у различиFим кулFурним
среMинама, или су нејеMнаке оXMареносFи, а VриFом расFу и у
кулFурно нејеMнаким среMинама.
Нешић, Б. (1998) је у свом исFраживању исVиFивао разлике у
нивоу развијеносFи неких Vримарних менFалних сVосоXносFи
коM ученика основних школа из CраMа и села. Ове сVосоXносFи
мерене су оMCоварајућим FесFовима. ИсFраживање је оXухваFило
ученике VI и VII разреMа и Fо 222 ученика из CраMа и 220 са села.
Узорак је случајно изаXран и није сFроCо Vланиран. Овим исFраживањем Mошло се Mо слеMећих резулFаFа: 1. ученици из CраMа
имају знаFно Xоље резулFаFе на FесFовима верXалних сVосоXносFи у оMносу на ученике са села, 2. ученици са села имају значајно
Xоље резулFаFе у FесFовима VросFорноC резоновања као и у FесFовима који мере флексиXилносF уоXличавања и 3. између ученика из CраMа и ученика са села нису уFврђене значајне разлике
у FесFовима који мере сVосоXносF VерцеVFивне иMенFификације,
заVажања финих разлика у оXлицима и Mимензијама ликова и
VерцеVFивноC класификовања. На основу овоCа може се закључиFи Mа VосFоје разлике у FемVу развоја Vримарних менFалних
сVосоXносFи који је условљен не само факFорима сазревања неCо
и социо-кулFурном среMином у којој Mеца оMрасFају.

2) СРЕДИНСКИ МИКРОФАКТОРИ
И РАЗВОЈ ИНТЕЛЕКТУАЛНИХ СПОСОБНОСТИ

НасуVроF овим сFуMијама, VосFоји велики Xрој исFраживања које
указују на значај VојеMиних микросреMинских факFора на развој
инFелиCенције.
Тако је Висемен (Wiseman, 1966, Vрема Квашчеву, 1981) оFкрио
Mа корелација количника инFелиCенције Mеце са социјално-економским сFаFусом VороMице износи 0,52.
Џенсен ( Јансен, 1972, Vрема Квашчеву, 1981) износи VоMаFке Mа
корелације између социјално-економскоC сFаFуса VороMице и
количника инFелиCенције исVиFаника износе оM 0,35 Mо 0,50.
Џенсен закључује Mа се VоM уFицајем социјално-економскоC сFаFуса, MоXро заснованоC васVиFно-оXразовноC сисFема у VороMици
и разноврсних кулFурних уFицаја, количник инFелиCенције Mеце
може VовећаFи за 20 Mо 30 Vоена.
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ГилфорM (Guilford, 1967) навоMи VоMаFке Mа се корелације између нивоа оXразовања роMиFеља и количника инFелиCенције Mеце
крећу око 0,50.
РосанMић и Буквић (1970) анализирају разлике у усVеху на Бине-Симоновој скали између Mве CруVе Mеце: из оскуMније социокулFурне среMине (неVоFVуна и VоFVуна основна школа оца) и
XоCаFије социо-кулFурне среMине (среMња, виша и висока школска сVрема оца). УFврMили су Mа Mеца из XоCаFије среMине имају
на исVиFиваним узрасFима (4-10 CоM.) Xоље резулFаFе на овој скали. Разлике су мноCо веће на млађим узрасFима. МеђуFим, Fоком
школовања Mолази Mо VосFеVеноC VриXлижавања усVешносFи Mеце из оскуMније среMине са Mецом из XоCаFије среMине.
РезулFаFи навеMених исFраживања су за наш VроXлем исVиFивања значајни јер Vоказују Mа ниво, Xрзина и квалиFеF развојних
Vромена у инFелекFуалним сVосоXносFима зависе не само оM CенеFских чинилаца неCо и сVецифичносFи среMинских услова у
којима јеMинка оMрасFа.

ПРОБЛЕМ И ХИПОТЕЗЕ ИСТРАЖИВАЊА
Имајући у виMу, Vре свеCа, резулFаFе навеMених исFраживања и
VосеXно, значај фиCурално-VерцеVFивних сVосоXносFи за школски усVех (Нешић, 2003) заMаци овоC раMа су Mа исFражи развојне
(VрироMне, узрасне) Vромене у овим сVосоXносFима ученика у
VериоMу оM FрећеC Mо осмоC разреMа осмоCоMишње школе, и VосеXно Mа уFврMи Mа ли VосFоје разлике у FемVу развоја ових сложених инFелекFуалних сVосоXносFи. СаCласно заMацима раMа
VосFављене су слеMеће хиVоFезе: 1) очекују се значајне Vромене
(Vомаци) у фиCурално-VерцеVFивним сVосоXносFима коM ученика оM MевеFе Mо VеFнаесFе CоMине сFаросне MоXи, 2) очекују се и
разлике у Xрзини или FемVу развоја ових сVосоXносFи између узрасFа и 3) очекују се значајне разлике у наVреMовањима ученика
ових узрасFа на различиFим FесFовима фиCурално-VерцеVFивних сVосоXносFи. У VосFављању оваквих хиVоFеза ослонили смо
се на неколико круцијалних налаза веома VознаFих исFраживача
у VсихолоCији.
ТерсFон, Л. (Thurstone, 1926) на основу исVиFивања великоC
Xроја Mеце и млаMих узрасFа оM VеFе Mо MевеFнаесFе CоMине Mолази Mо занимљивих VоMаFака о развоју различиFих Vримарних
факFора. Тако, VерцеVFивни факFор или „Xрзина VерциVирања”
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развије се Mо сеMме CоMине 50% а Mо MванаесFе 80%. ПросFорни
факFор или „VросFорно VреMсFављање” развије се Mо MевеFе CоMине 50% а Mо чеFрнаесFе 80%. ШFо се Fиче Vак Р факFора или „лоCичкоC закључивања” оно се развија Mо сеMме CоMине 50% а Mо
чеFрнаесFе 80%. Навели смо ова Fри факFора јер се они моCу сврсFаFи у фиCурално-VерцеVFивне сVосоXносFи.
Блум, Б. (Bloom, 1964) је извео лонCиFуMинално исFраживање у
коме је уFврђивао VовезаносF између сFуVња инFелекFуалноC
развоја у сеMамнаесFој CоMини сFаросFи и VојеMиних ранијих узрасFа и Fом Vриликом је уFврMио Mа корелације са узрасFом расFу. На основу ових и MруCих резулFаFа Блум је закључио Mа Mеца
оM рођења Mо чеFврFе CоMине развију око 50%, оM чеFврFе Mо осме
CоMине слеMећих 30% и оM осме Mо сеMамнаесFе CоMине сFаросFи
осFалих 20% своје инFелиCенције.
Бејли, Н. (Baylay, 1965) на основу корелација између резулFаFа
на FесFовима инFелиCенције сеMамнаесFоCоMишњих суXјекаFа са
резулFаFима каMа су Xили у чеFврFој, сеMмој, MевеFој и јеMанаесFој CоMини, закључила је Mа Mеца оM чеFири CоMине имају развијено 27%, оM сеMам CоMина 46,2%, оM MевеF CоMина 64%, а оM јеMанаесF CоMина 75,7% својих инFелекFуалних сVосоXносFи.
Дакле, резулFаFи VреFхоMних исVиFивања Vоказују Mа се различиFе врсFе инFелекFуалних сVосоXносFи инFензивно развијају у VериоMу осмоCоMишње школе. Ово је VосеXно значајно за
Vсихолошку Vраксу јер MоMаFно оXавезује насFавнике на квалиFеFан, саMржајан и креаFиван раM са ученицима овоC узрасFа и
VосеXно оFвара VросFора оним исFраживачима који се Xаве различиFим уFицајима, инFензификацијама, VоMсFицањима инFелекFуалноC развоја ученика. НаVоменимо само неке: ФерCусон
(Ferguson, 1956), ГаљVерин (ГаљVерин 1972), Квашчев (1981,1974,
1967), Вучић (1971), Нешић (2006, 2000).

МЕТОДОЛОШКИ ПЛАН ИСТРАЖИВАЊА, УЗОРАК,
ИНСТРУМЕНТИ И ТЕХНИКЕ ОБРАДЕ РЕЗУЛТАТА
ИсFраживање је Fрансверзално-лонCиFуMиналноC FиVа. ОXухваFило је Fри узрасна VериоMа Vо Mва разреMа. Млађи узрасни VериоM чине ученици FрећеC разреMа који су Vраћени Mве школске CоMине. СреMњи узрасни VериоM чине ученици VеFоC разреMа који
су Vраћени Mве школске CоMине. СFарији узрасни VериоM чине
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ученици сеMмоC разреMа који су Fакође Vраћени Mве школске CоMине. Сваки узрасни VериоM је имао Fри мерења фиCурално-VерцеVFивних сVосоXносFи. УкуVно је исVиFано 182 ученика и Fо 67
на млађем узрасFу, 61 на среMњем узрасFу и 54 на сFаријем узрасFу. Временски размак између исVиFивања Xио је оM 9 Mо 12 месеци. У овом раMу фиCурално-VерцеVFивне сVосоXносFи Mефинисане су као: с@осо.нос и ен ификације елемена а у @рос ору, с@осо.нос замишљања и рансформације елемена а у @рос ору, с@осо.нос @рос орно/ закључивања, флекси.илнос @ерце@ ивно/ уо.личавања, с@осо.нос
е укције релација и корела а, с@осо.нос
и ен ификације елемена а који су у исну и у о /оварајући ма еријал, с@осо.нос уочавања разлика у о.лицима и имензијама ликова,
.рзина за@ажања сличнос и и разлика између елемена а у @ерце@ивном @ољу. Мерење (Vроцена) ових сVосоXносFи вршена је уVоFреXом 11 FесFова инFелекFуалних сVосоXносFи фиCуралноC саMржаја:
1. ТЕСТ ВИЗУА- Овај FесF се VоVуларно зове „FесF ролне”. ПреузеF је из ИнсFиFуFа
ЛИЗАЦИЈЕ (T1) за VсихолоCију у БеоCраMу и саMржи 24 заMаFка. ОM исVиFаника се
Fражи Mа оMреMи која се оM Vонуђене чеFири слике MоXија каMа се
развије ролна. ТесF је заMаван као FесF Xрзине али заMаци у FесFу
су различиFе Fежине. Сваки Fачан оMCовор оцењиван је јеMним
XоMом. КорисFећи резулFаFе овоC исFраживања MоXијени су слеMећи коефицијенFи VоузMаносFи: коM ученика FрећеC разреMа
0,75, VеFоC разреMа 0,51 и сеMмоC разреMа 0,75.
2. ТЕСТ ПРОСТОРНЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ

ТесF је VреузеF из ИнсFиFуFа за VсихолоCију у БеоCраMу. ИсVиFаник FреXа Mа оM чеFири роFиране фиCуре Vронађе оне које се VоклаVају са заMаFом. ТесF има 18 заMаFака и заMаван је као FесF Xр(Т2) зине са наVоменом Mа су заMаци различиFе Fежине. Оцењиван је
Fако шFо је оM Xроја Fачних оMузиман Xрој неFачних оMCовора. КорисFећи резулFаFе овоC исFраживања MоXијени су слеMећи коефицијенFи VоузMаносFи: коM ученика FрећеC разреMа 0,78, VеFоC
разреMа 0,64 и сеMмоC разреMа 0,65.

3. ТЕСТ ПРО- ТесF је, Fакође, VреузеF из ИнсFиFуFа за VсихолоCију у БеоCраMу а
СТОРНОГ РЕЗО- уоXличио Cа је А. Буквић. ТесF саMржи 30 заMаFака. ИсVиFаник је
НОВАЊА (Т3) FреXало Mа Vронађе, и уочи са колико се MруCих (неозначених) MоMирују Xило којом сFраном означене циCлице. И ово је FесF Xрзине али су заMаци различиFе Fежине. ТесF је оцењиван Fако шFо се
за сваки Fачан оMCовор MоXијао јеMан XоM. КорисFећи резулFаFе
овоC исFраживања MоXијени су слеMећи коефицијенFи VоузMа-
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носFи: коM ученика FрећеC разреMа 0,71, VеFоC разреMа 0,68 и сеMмоC разреMа 0,77.
4. ТЕСТ ЛАВИ- Коришћена је VосеXна форма овоC FесFа. ЗаMаван је као FесF XрзиРИНТ (Т4) не, а сваки Mео лавиринFа оцењиван је јеMним XоMом. КоефицијенFи VоузMаносFи овоC FесFа рачунаFи на основу резулFаFа
овоC исFраживања износе у Fрећем разреMу 0,63, у VеFом 0,37 и у
сеMмом 0,53.
5. ФИГУРАЛНЕ Овај FесF је VреузеF из ИнсFиFуFа за VсихолоCију у БеоCраMу. ТесF
АНАЛОГИЈЕ (Т5) саMржи 30 заMаFака. ОM суXјекFа се Fражило Mа Vронађе која оM
VеF Vонуђених слика VреMсFавља Fачно решење. Сваки Fачан заMаFак оцењиван је јеMним XоMом. Ово је више FесF оVшFе инFелиCенције, али усVех у њему зависи и оM VерцеVFивноC резоновања.
Решаван је као FесF Xрзине. КоефицијенFи VоузMаносFи износе у
Fрећем разреMу 0,73, у VеFом 0,69 а у сеMмом 0,57.
6. СКРИВЕНЕ Коришћена је ГилфорMова варијанFа FесFа скривених фиCура. ОM
ФИГУРЕ (Т6) исVиFаника се Fражило Mа оFкрије која се оM VеF јеMносFавних
фиCура налази у 30 сложених CеомеFријских комVозиција. Овакве FиVове заMаFака Vрви је Vримењивао ГоMшалF, желећи Mа
уFврMи улоCу искусFва у VерцеVцији. МноCим исFраживачима
ове фиCуре су касније Vослужиле као маFеријал за сасFављање
заMаFака у FесFу. ТесF је заMаван као FесF Xрзине. Сваки Fачан оMCовор вреMнован је јеMним XоMом. КоефицијенFи VоузMаносFи рачунаFи на VоMацима овоC исFраживања износе: у Fрећем разреMу
0,45, у VеFом 0,40, а у сеMмом 0,46.
ТесF је коришћен у MокFорској MисерFацији А. Буквића (1974) за
мерење фиCурално-VерцеVFивних сVосоXносFи. ТесF има 20 за(Т7) MаFака. ИсVиFаник FреXа Mа оM VеF Vонуђених Mелова Vронађе
онај који са заMаFим Mелом оXразује кваMраF. ТесFом је мерена
флексиXилносF VерцеVFивноC уоXличавања. ТесF је заMаван као
FесF Xрзине. КоефицијенF VоузMаносFи овоC FесFа износи: у Fрећем разреMу 0,54, у VеFом 0,65, а у сеMмом 0,50.

7. ДОПУЊАВАЊЕ КВАДРАТА

8. УЦРТАВАЊЕ ТесF је узеF из јеMне енCлеске XаFерије фиCуралних FесFова, а саМОДЕЛА (Т8) Mржи заMаFке који се сасFоје из мање CруVе иMенFичних елеменаFа, који се оVажају као фиCуре и „Vоља” Fаквих елеменаFа. У сваком Vољу, FреXало је иMенFификоваFи оMCоварајући моMел. Сваки Fачан оMCовор вреMнован је јеMним XоMом. КоефицијенFи VоузMаносFи, рачунаFи на VоMацима овоC исFраживања износе у
Fрећем разреMу 0,76, у VеFом 0,64,а у сеMмом 0,82.
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9. ПЕРЦЕПЦИЈА ТесF је узеF из XаFерије BTI и њиме је мерена сVосоXносF уVореОБЛИКА (Т9) ђивања и заVажања разлика у оXлицима и Mимензијама ликова.
И ово је FесF Xрзине, а оцењивање је вршено Fако шFо је сваки оMCовор вреMнован јеMним Vоеном. КоефицијенFи VоузMаносFи MоXијени на VоMацима овоC исFраживања износе у Fрећем разреMу
0,73, у VеFом 0,52, а у сеMмом 0,63.
10. ИДЕНТИЧНИ ТесF је узеF из XаFерије BTI. СасFоји се оM различиFих слика (алаЕЛЕМЕНТИ Fа). ЗаMаFак је исVиFаника Mа заMаFој слици Vронађе VоFVуно
(Т10) иMенFичну. Ово је FесF Xрзине. Оцењивање је вршено Fако, шFо је
сваки Fачан оMCовор вреMнован јеMним Vоеном. КоефицијенFи
VоузMаносFи израчунаFи на VоMацима овоC исFраживања износе:
у Fрећем разреMу 0,36, у VеFом 0,64, а у сеMмом 0,54.
11. КЛАСИФИКАЦИЈА ФИГУРА

ТесF је VреузеF из ИнсFиFуFа за VсихолоCију у БеоCраMу и саMржи
28 заMаFака. ЗаMаFак исVиFаника је Mа оM VеF Vонуђених слика
(Т11) Vронађе јеMну која се разликује оM VреосFалих. Ово је Vрави FесF
класификације на основу оVерације исFо--различиFо. Сваки Fачан оMCовор оцењиван је јеMним XоMом. ЗаMаван је као FесF Xрзине. КоефицијенFи VоузMаносFи рачунаFи на VоMацима овоC исFраживања износили су у Fрећем разреMу 0,64, у VеFом 0,61, а у
сеMмом 0,48.
Дакле, оMаXир FесFова Xио је у склаMу са Mефиницијом оM које
смо Vошли у овом исFраживању, Fе се у значајној мери VоMуMара
и са FесFовима који су коришћени у навеMеним исFраживањима.
У VоCлеMу меFријских каракFерисFика, Fакође, може се рећи Mа
су FесFови оXјекFивни, VоузMани и у VоCлеMу ваљаносFи и MискриминаFивносFи солиMни. Осим FоCа, FесFови су Vримењивани у Xројним исFраживањима. АуFор је свесFан Mа се овом CруVом FесFова не моCу исVиFаFи фиCурално-VерцеVFивне сVосоXносFи у VоFVуносFи јер се у сFрукFуралном и функционалном
смислу раMи о веома широкој и сложеној менFалној оXласFи, али
се може вероваFи Mа се VуFем овако оMаXраних јеMанаесF FесFова
реCисFрују значајне комVоненFе ових веома сложених инFелекFуалних сVосоXносFи.
За оXраMу су коришћени основни VарамеFри сFаFисFике: ариFмеFичка среMина наVреMовања, сFанMарMна Mевијација, сFанMарMна Cрешка ариFмеFичке среMине и F-FесF значајносFи разлика
између наVреMовања.
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РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
За анализу VоMаFака нису коришћена VосFиCнућа суXјекаFа на
FесFовима већ разлике између Mва сукцесивна VосFиCнућа или
инMивиMуална наVреMовања суXјекаFа. Коришћење инMивиMуалних наVреMовања суXјекаFа је мноCо оXјекFивнији VосFуVак анализе и закључивања јер се уVоређивањем наVреMовања саCлеMавају мноCи факFори који моCу Mа уFичу на Vојаву која се исVиFује.
ОвMе се VрвенсFвено мисли на ниво VрироMне зрелосFи суXјекаFа
исVиFивања и VосеXно на ниво искусFва које може XиFи веома
значајно за оXјекFивно закључивање о Vојави која се исVиFује.
КаMа се уVоређују наVреMовања или кораци или разлике између
Mва сукцесивна мерења онMа се исFраживачу Vружа моCућносF
не само Mа закључи о Fоме Mа ли суXјекFи значајно наVреMују у MаFом времену, већ и Mа уVореMи на ком узрасFу су Fа наVреMовања
Xоља, оMносно, Mа саCлеMа Mа ли узрасF значајно уFиче на Vромене које се Mешавају у Vојави коју VраFи. За ово исFраживање Xило
је важно FесFираFи значајносFи између наVреMовања или разлике-разлика а Fо је сFаFисFички извоMљиво само ако се као Vолазни VоMаци узму инMивиMуална наVреMовања (Guilford, 1968, сFр.
262). У овом раMу зXоC оCраниченосFи VросFора не Vриказују се
изворна VосFиCнућа са FесFова сVосоXносFи већ Vросечна наVреMовања рачунаFа на основу инMивиMуалних наVреMовања, и Vраве се Vоређења између Vромена (разлике-разлика) ученика различиFих узрасних VериоMа и VонаосоX, разреMа. Такође, анализирају се и уVоређују наVреMовања на VојеMиним FесFовима.

1) НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА ОД ТРЕЋЕГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА
И ЊИХОВА ЗНАЧАЈНОСТ НА ТЕСТОВИМА
ФИГУРАЛНО-ПЕРЦЕПТИВНИХ СПОСОБНОСТИ

ПреCлеM наVреMовања на FесFовима фиCурално-VерцеVFивних
сVосоXносFи (FаXела 1) Vоказује Mа на узрасFима оM FрећеC Mо
осмоC разреMа осмоCоMишње школе VосFоји значајан расF у овим
сVосоXносFима. Тај расF је нешFо Xољи у чеFврFом, VеFом и шесFом неCо у Fрећем, сеMмом и осмом разреMу. Осим овоCа, ученици FрећеC разреMа слаXије су наVреMовали у FесFовима који реCисFрују оVерацију Fрансформације (на Vример FесF: роFација
елеменаFа у VросFору). ВероваFно су овакви заMаци, Mонекле, неVримерени Vо Fежини овом узрасFу. Ученици сеMмоC и осмоC
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разреMа, Vоказало се, слаXије су наVреMовали на FесFовима у
чијој основи су најелеменFарније менFалне оVерације (слично –
различиFо, јеMносFавна класификација). Чини се вероваFним Mа
су ове менFалне оVерације коM њих завршиле свој развој и Mа су
саMа инFеCрисане у склоVу MруCих сложенијих оVерација (саCласно Пијажеовој Fеорији развоја коCниFивних функција). Највеће
наVреMовање на FесFовима фиCурално-VерцеVFивних сVосоXносFи у шесFом (Vросечна каленMарска сFаросF 12;6), VеFом (11;6) и
чеFврFом (10;6) разреMу Vоказује Mа је ово VериоM значајних Vромена у менFалној сFрукFури Mеце и млаMих шFо је у склаMу са Fеоријом Пијажеа. Ово је VериоM Vреласка са нивоа конкреFних на
ниво формално лоCичких менFалних оVерација у мишљењу (Piaget i Inhelder, 1978).
ТАБЕЛА 1: ПРОСЕЧНА НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА ОД III ДО VIII РАЗРЕДА И НИХОВА ЗНАЧАЈНОСТ НА
ТЕСТОВИМА ФИГУРАЛНО-ПЕРЦЕПТИВНИХ СПОСОБНОСТИ (Т1–Т11)A
ТЕСТОВИ

ТРЕЋИ РАЗРЕД

D

2,407
0,01
0,745
1,925
0,01
0,129
1,833
0,01
1,722
0,01
0,426
1,944
0,01
0,129
1,111
-

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10

P

D
P

D
P

D
P

D
P

D
P

D
P

D
P

D
P

D
P
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ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД

2,000
0,01
2,745
0,01
1,611
0,01
2,556
0,01
1,203
0,05
2,166
0,01
0,944
0,01
2,038
0,01
1,018
1,351
0,05

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД СЕДМИ РАЗРЕД

1,318
0,01
1,681
0,05
0,060
0,863
0,01
1,090
0,05
0,803
0,560
1,045
0,05
1,378
2,000
0,01

2,197
0,01
1,939
0,01
1,181
0,05
2,212
0,01
2,863
0,01
1,848
0,01
1,590
0,01
3,030
0,01
2,878
0,01
2,212
0,01

2,614
0,01
1,824
0,01
1,999
0,01
0,754
0,01
1,157
0,01
1,140
0,01
0,175
0,192
0,438
0,403
-

ОСМИ
РАЗРЕД

3,122
0,01
2,175
0,05
2,070
0,01
2,719
0,01
0,807
1,456
0,01
1,438
0,01
2,965
0,01
0,245
0,702
-
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ТАБЕЛА 1: ПРОСЕЧНА НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА ОД III ДО VIII РАЗРЕДА И НИХОВА ЗНАЧАЈНОСТ НА
ТЕСТОВИМА ФИГУРАЛНО-ПЕРЦЕПТИВНИХ СПОСОБНОСТИ (Т1–Т11)A
T11

D
P

СВИ ТЕСТОВИ

1,407
0,01
13,788

0,370
18,080

0,363
11,712

2,575
0,01
24,530

0,982
9,385

0,210
17,912

a. ЛеCенMа: D – Vросечно наVреMовање ученика на FесFовима, p – ниво значајносFи

2) УЗРАСНЕ РАЗЛИКЕ У НАПРЕДОВАЊУ УЧЕНИКА НА ТЕСТОВИМА ФИГУРАЛНО-ПЕРЦЕПТИВНИХ СПОСОБНОСТИ
Циљ Mаље анализе Xио је Mа се уVореMе разлике између наVреMовања на VојеMиним узрасFима. Ово је VосFиCнуFо на Mва начина:
1) уVоређивањем наVреMовања VрвоC (Fрећи и чеFврFи разреM),
MруCоC (VеFи и шесFи разреM) и FрећеC (сеMми и осми разреM) узрасноC VериоMа у FесFовима фиCурално-VерцеVFивних сVосоXносFи и 2) уVоређивањем наVреMовања у овим сVосоXносFима
између разреMа.

2А) РАЗЛИКЕ У НАПРЕДОВАЊУ У ФИГУРАЛНО-ПЕРЦЕПТИВНИМ СПОСОБНОСТИМА ИЗМЕЂУ УЗРАСНИХ ПЕРИОДА

РезулFаFи Vоређења узрасних VериоMа Vриказани су у FаXели 2,
из које се јасно заVажа Mа су наVреMовања ученика на свим узрасним VериоMима сFаFисFички значајна. У VериоMу оM Mве школске CоMине, у свим FесFовима фиCурално-VерцеVFивних сVосоXносFи, VосFоји значајан VорасF. У оMносу на VојеMине FесFове
MруCи узрасни VериоM (VеFи и шесFи разреM) је Xољи оM VрвоC
(Fрећи и чеFврFи разреM) у већини FесFова. То су FесFови који реCисFрују оVерације VерцеVFивне иMенFификације, класификације и заVажања финих разлика у оXлицима и Mимензијама ликова, као и FесFови који реCисFрују оVерацију VросFорноC замишљања и еMукцију релација. Трећи узрасни VериоM (сеMми и
осми разреM) Xољи је оM VрвоC и MруCоC узрасноC VериоMа у FесFо-

424

БЛАГОЈЕ В. НЕШИЋ

УЗРАСНЕ ПРОМЕНЕ У ФИГУРАЛНО-ПЕРЦЕПТИВНИМ СПОСОБНОСТИМА УЧЕНИКА
вима који реCисFрују оVерације VросFорне Fрансформације, замишљања, VросFорноC резоновања и VросFорноC сналажења.

III
ПЕРИОД (VII/VIII)

II
ПЕРИОД

I
ПЕРИОД

ТЕСТОВИ

ТАБЕЛА 2: РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА И ЊИХОВА ЗНАЧАЈНОСТ НА ПРВОМ (III–IVР),
ДРУГОМ (V–VIР), И ТРЕЋЕМ (VII–VIIIР) УЗРАСНОМ ПЕРИОДУ НА ТЕСТОВИМА ФИГУРАЛНОПЕРЦЕПТИВНИХ СПОСОБНОСТИ (Т1–Т11)A

D
SG
D
T2
SG
D
T3
SG

4,407

3,515

5,736

0,419

0,421

0,495

3,500

3,621

4,000

0,500

0,784

0,940

3,537

1,224

4,070

0,514

0,530

0,551

D
S
g

2,685

3,075

3,437

0,315

0,339

0,358

3,037

3,954

1,982

0,449

0,458

0,525

3,889

0,651

2,596

0,362

0,395

0,554

1,370

2,151

1,263

0,397

0,320

0,449

4,148

4,075

3,157

0,428

0,621

0,712

1,148

4,257

0,683

0,674

0,689

0,926

4,212

4,212

1,140

0,761

0,761

0,869

1,777

2,212

0,772

0,440

0,436

0,618

T1

T
4

T5
T6
T7
T8
T9
T1
0

T1
1

D
SG
D
SG
D
SG
D
SG
D
SG
D
SG
D
SG

I/II ПЕРИОД
DN SGDN

T

0,892 0,5494 1,501
0,121*
2,294

0,390*

0,930 0,130

DN

P

SGD
N

T

II/III ПЕРИОД
DN

P

SGD
N

T

P

- 1,329* 0,646 2,057 0,5 2,221* 0,650 3,417 0,1
- 0,500* 1,065 0,496

- 0,378* 1,224 0,309

-

0,738 3,107 0,1 0,533* 0,754 0,707

- 2,827* 0,764 3,697 0,1

0,463 0,843

- 0,752* 0,477 1,576

- 0,361* 0,494 0,732

-

-

0,917* 0,642* 1,428
1,237

I/III ПЕРИОД

1,054 0,691 1,525

-

2,458 0,697 3,525 0,1

0,536 2,306 0,5

1,292 0,439 2,941 0,1

0,055 0,681 0,080

-

0,781*

0,510 1,530

-

0,107 0,599 0,178

-

0,888 0,551 1,609

-

0,075

0,754 0,096

-

0,990 0,831 1,191

-

0,917 0,945 0,970

-

3,109*

0,964 3,223 0,1

0,464 1,145 0,405

-

3,573 1,154 3,094 0,1

1,749*

1,173 1,490

-

1,322 1,246 1,060

-

3,071 1,155 2,657 0,1

0,434*

0,923 0,470

-

2,549 0,811 3,142 0,1

2,984 0,791 3,772 0,1

a. ЛеCенMа: D – наVреMовање ученика, Dn – разлике између наVреMовања, SgDn – Cрешке
разлика, p – ниво значајносFи, t – FесF значајносFи, * разлике у корисF сFаријеC VериоMа

Дакле, између ова Fри временска VериоMа VосFоје разлике у
VоCлеMу VрироMноC наVреMовања у фиCурално-VерцеVFивним
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сVосоXносFима али, Fе разлике зависе оM врсFе FесFова. Тако,
млађи и среMњи узрасF су Xољи оM сFаријеC узрасFа у FесFовима у
чијој основи су јеMносFавније Vсихолошке оVерације Mок је сFарији узрасF Xољи у FесFовима са сложенијим Vсихолошким оVерацијама. СреMњи узрасF је Xољи оM млађеC узрасFа у FесFовима
који захваFају сложеније Vсихолошке оVерације. Овакав налаз суCерише Mа је развој фиCурално-VерцеVFивних сVосоXносFи у VериоMу оM MевеFе Mо VеFнаесFе CоMине скоковиF Vроцес јер све врсFе ових сVосоXносFи које су Vроцењиване овом XаFеријом FесFова Vоказују различиF FемVо развоја. Такође, налази Cоворе Mа
FемVо Vромена зависи оM врсFе менFалних оVерација које реCисFрују уVоFреXљени FесFови.

2Б) РАЗЛИКЕ У НАПРЕДОВАЊУ У ФИГУРАЛНО-ПЕРЦЕПТИВНИМ
СПОСОБНОСТИМА ИЗМЕЂУ РАЗРЕДА

Поређења наVреMовања разреMа (оM FрећеC Mо осмоC) Vоказују Mа
се CруVе разликују у VоCлеMу Xрзине (FемVа) наVреMовања (FаXела 3). Из FаXеле 3. се виMи Mа нема неких великих разлика између
наVреMовања ових разреMа. МеђуFим, како се овMе раMи о уVоређивању разлика између наVреMовања (разлика-разлика), онMа
сиCурно не FреXа занемариFи и оне разлике које нису сFаFисFички значајне. Тако је анализом усFановљено Mа између FрећеC,
VеFоC и сеMмоC разреMа нема XиFних разлика иако је VеFи разреM
нешFо Xрже наVреMовао. НаVреMовање чеFврFоC, шесFоC и осмоC
разреMа је Xоље оM наVреMовања FрећеC, VеFоC и сеMмоC разреMа
али је заFо шесFи разреM нешFо Xољи. Такође, VосFоји FенMенција
Mа је Xрзина наVреMовања чеFврFоC и осмоC разреMа нешFо слаXија оM шесFоC али Xоља оM VеFоC, сеMмоC и FрећеC разреMа. НаVреMовање сеMмоC разреMа је слаXије а у мноCим FесFовима фиCурално-VерцеVFивних сVосоXносFи и значајно слаXије оM наVреMовања осмоC као и шесFоC разреMа. За Fо VосFоји више разлоCа али су,
вероваFно, VресуMне Vромене у VуXерFеFу. Такође, и осми разреM
је у VуXерFеFу али, иVак, Fе Vромене су слаXијеC инFензиFеFа неCо
шFо је Fо случај у сеMмом разреMу. НајXоље наVреMовање шесFоC
разреMа у свим FесFовима сиCурно се може оXјасниFи различиFим факFорима али VресуMно је, Vо нашем мишљењу, Fо шFо је
већина ученика већ на нивоу формално-лоCичкоC мишљења и
још увек, већина ученика није у фази VравоC VуXерFеFа. ВероваFно је Fо Xио узрок Mа ученици шесFоC разреMа VосFиCну најXоље
резулFаFе на FесFовима у оMносу на осFале узрасFе.
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ТАБЕЛА 3: ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА ТЕСТИРАЊА ЗНАЧАЈНОСТИ РАЗЛИКА У НАПРЕДОВАЊИМА ОД ТРЕЋЕГ ДО
ОСМОГ РАЗРЕДА У ТЕСТОВИМА ФИГУРАЛНО-ПЕРЦЕПТИВНИХ СПОСОБНОСТИ.A
ЗНАЧАЈНО БОЉИ
НЕМА РАЗЛИКЕ

У ВЕЋИНИ
ТЕСТОВА

3 RАЗРЕД
4 RАЗРЕД
5 RАЗРЕД
6 RАЗРЕД
7 RАЗРЕД
8 RАЗРЕД

5р 7р
8р
7р
3р 5р
4р

5р 7р
7р

ЗНАЧАЈНО
БОЉИ, АЛИ

СЛАБИЈИ У

СЛАБИЈИ,АЛИ

НИЈЕ ЗНАЧАЈНО

ВЕЋИНИ

НИЈЕ ЗНАЧАЈНО

ТЕСТОВА

3р 5р 7р
3р
3р 4р 8р
3р 5р

6р
8р 6р
-

4р 6р 8р
6р
4р 8р
4р
6р

a. НаVомена:
Приликом оMређивања оMноса између наVреMовања Mржали смо се слеMећих криFеријума:
*„нема
нема разлике”
разлике (разлике су или у корисF јеMноC или MруCоC узрасFа и уCлавном нису
значајне),
*„значајно
значајно Xољи у већини FесFова”
FесFова (у фиCурално-VерцеVFивним сVосоXносFима Fо је шесF
и више FесFова),
*„значајно
значајно слаXији у већини FесFова”
FесFова (у фиCурално-VерцеVFивним сVосоXносFима Fо је
шесF и више FесFова),
*„Xољи
Xољи али није значајно”
значајно (у већини FесFова разлике су Xоље, а неке оM њих и значајне: у
фиCурално-VерцеVFивним сVосоXносFима Fо је шесF и више FесFова),
*„слаXији
слаXији али није значајно”
значајно (у већини FесFова разлике су слаXије а неке оM њих и значајне: у фиCурално-VерцеVFивним сVосоXносFима Fо је шесF и више FесFова).

УкраFко, резулFаFе о уVоређивању наVреMовања исVиFаника
можемо сумираFи и VроMискуFоваFи на слеMећи начин:
наVреMовања ученика у FесFовима фиCурално-VерцеVFивних
сVосоXносFи су у сва Fри узрасна VериоMа и у свим разреMима
(VосеXно) сFаFисFички значајна. Ове сVосоXносFи у VериоMу, оM
FрећеC Mо осмоC разреMа, у VрироMним условима Vоказују VорасF.
У навеMеним сVосоXносFима шесFи разреM је нешFо Xољи оM осFалих, а сеMми је најслаXији. Између осFалих разреMа VосFоје извесне разлике, али су оне незнаFне. НајслаXије наVреMовање сеMмоC
разреMа (13;6) Cовори о уFицају неких Vромена MруCе VрироMе. Наиме, ово је узрасF у којем коM већине Vочиње Vрави VуXерFеF а
шFо је вероваFно јеMан оM моCућих факFора слаXијеC наVреMовања у заMаFим FесFовима. Боље наVреMовање осмоC разреMа у
Vоређењу са сеMмим може се Mонекле оXјасниFи VорасFом моFивације Vре завршеFка јеMноC сFеVена школовања.
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Брзина наVреMовања зависи оM врсFе FесFова. Сви разреMи не
наVреMују VоMјеMнаком Xрзином у свим FесFовима. То, Vре свеCа,
зависи оM Vсихолошких оVерација које реCисFрују FесFови. Анализа Vоказује Mа коM фиCурално-VерцеVFивних сVосоXносFи VосFоји FенMенција XољеC наVреMовања сFаријеC узрасFа (сеMми и
осми разреM) у FесFовима VерцеVFивне Fрансформације и замишљања Mок су среMњи узрасF (VеFи и шесFи разреM) као и млађи
узрасF (Fрећи и чеFврFи разреM) Vоказали Xоље резулFаFе у FесFовима у којима се Fраже механизми иMенFификације, класификације и Mиференцијације. Али, среMњи узрасF (VеFи и шесFи
разреM) је Xољи оM млађеC узрасFа (Fрећи и чеFврFи разреM) у FесFовима који реCисFрују оVерације VерцеVFивне Fрансформације, VерцеVFивноC замишљања и VерцеVFивноC сналажења. Ово се
слаже са VосFавкама Пијажеове Fеорије инFелекFуалноC развоја.
УсVех у различиFим FесFовима (с оXзиром на врсFу менFалне
оVерације) зависи оM сFеVена CенеFскоC развоја инFелекFуалних
сFрукFура.
Према Fоме,, кванFиFаFивни расF (ниво сVосоXносFи) и FемVо
Vромене фиCурално-VерцеVFивних сVосоXносFи у VрироMним
условима, коM ученика оM FрећеC Mо осмоC разреMа, зависе оM врсFе FесFова Fј. врсFе Vсихолошких оVерација као лаFенFних
сFрукFура FесFова. Ово је у склаMу са VосFавкама Пијажеове Fеорије инFелекFуалноC и сазнајноC развоја. ГенеFска оMређеносF уз
Vомоћ Vовољних услова среMине MовоMе Mо значајноC наVреMовања у фиCурално-VерцеVFивним сVосоXносFима. Осим FоCа, оMређени Vланирани уFицаји (Vроцес насFаве, различиFи оXлици
ваннасFавних акFивносFи, Fренинзи, вежXе и VосеXно ексVерименFални VроCрами) имају важну улоCу у развоју ових сVосоXносFи. Овај сFав је у склаMу са Fеоријама развоја ВиCоFскоC (ВиCоFскиј, 1971), Брунера (Bruner, 1972) и VосеXно, са резулFаFима оних
исFраживања која указују на значајну Fрансферну вреMносF разноврсних ексVерименFалних VроCрама у оXласFи инFелиCенције и MруCих коCниFивних сFрукFура (Ferguson, 1956, Квашчев,
1981, 1966, Вучић, 1971, ГаљVерин, 1972, Нешић, 2006, 2000).
ЗАКЉУЧЦИ
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1. СуXјекFи исFраживања су не само значајно наVреMовали у већини FесFова фиCурално-VерцеVFивних сVосоXносFи већ су се
моCле уочиFи и разлике у наVреMовању у VојеMиним разреMима
као и у VојеMиним врсFама FесFова. На Fај начин Mолазмо Mо закључка Mа су сеMми и осми разреM Xоље наVреMовали у FесFовима
који реCисFрују оVерације Fрансформације и VросFорноC зами-

БЛАГОЈЕ В. НЕШИЋ

УЗРАСНЕ ПРОМЕНЕ У ФИГУРАЛНО-ПЕРЦЕПТИВНИМ СПОСОБНОСТИМА УЧЕНИКА
шљања и закључивања, Mок VеFи и шесFи и Fрећи и чеFврFи разреM су Vоказали Xоље резулFаFе у FесFовима у којима се Fраже
механизми иMенFификације, класификовања и Mиференцијације. Такође, VеFи и шесFи разреM су на FесFирању Xили Xољи оM
FрећеC и чеFврFоC разреMа у оним FесFовима који реCисFрују оVерације Fрансформације, VросFорноC замишљања и закључивања
Према Fоме, закључак је Mа кванFиFаFивни расF и FемVо Vромене
у фиCурално-VерцеVFивним сVосоXносFима, на узрасFу оM FрећеC Mо осмоC разреMа, зависи оM врсFе Vсихолошких оVерација
које чине Vсихолошку VрироMу FесFова.
2. Поређењем Xрзине наVреMовања ученика оM FрећеC Mо осмоC
разреMа Vоказало се Mа су ученици сFаријих разреMа (сеMми и
осми разреM) нешFо Xоље наVреMовали у сложенијим FесFовима
фиCурално-VерцеVFивних сVосоXносFи Fј. у FесFовима у чијој
основи се налазе оVерације Fрансформације, замишљања, VросFорноC сналажења и флексиXилноC уоXличавања. У јеMносFавнијим FесFовима фиCурално-VерцеVFивних сVосоXносFи VосFоји
FенMенција XољеC наVреMовања млађих разреMа (Fрећи, чеFврFи,
VеFи и шесFи разреM).
3. Показало се Mа је наVреMовање сеMмоC разреMа слаXије а у
мноCим FесFовима фиCурално-VерцеVFивних сVосоXносFи и значајно слаXије оM наVреMовања осмоC као и шесFоC разреMа. НајXоље наVреMовање Vоказали су ученици шесFоC разреMа.
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THE AGE-RELATED CHANGES
IN FIGURAL PERCEPTUAL ABILITIES OF PUPILS

SUMMARY

This paper is a part of a broader research in the field of development of different intellectual abilities in primary schools. Using a
transverse - longitudinal research strategy, the pupils from nine to
fifteen years of age are observed in order to find answers to the following questions: 1 Do the important developmental changes in the
figural-perceptual abilities occur in this developmental period? 2 Is
the pace of changes in these abilities the same at all ages, grades? 3 Do
the developmental changes in these abilities depend on the type of
tests, that is, mental operations which register the applied tests? Figural-perceptual abilities are defined as the ability to identify the elements in
space, to imagine and transform the elements in space, the ability for spatial
reasoning, perceptual shaping flexibility, the ability of eduction of relations
and correlates, the ability to identify the elements that are injected into the
right material, the ability to notice the difference in the forms and dimensions
of the characters, speed observations of similarities and differences between
elements in the field of perception. The measurement (assessment) of
these abilities was performed with the help of 11 tests of intellectual
abilities of the figural content. The individual progresses as baseline
data were used for the data analysis. The progresses of the subjects
were compared with the analysis and the results are the following: 1)
The pupils from third to eighth grade showed positive changes in the
figurative perceptive abilities. This is shown in all the tests that were
used and progresses are statistically significant in all tests 2) There is
a tendency that the pupils in the sixth grade made the best progress,
and the seventh-grade pupils made the least progress. 3) However,
when the progresses are compared in certain tests, then significant
differences in the pace of development of these abilities are determined. Namely, the pupils in the higher grades were better at tests of
spatial thinking and transformation than the younger pupils. In contrast, younger pupils were significantly better at the tests dealing
with mechanisms, perceptual identification, classification, identification of similarities and differences than pupils in higher grades.
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Therefore, the research shows that in this period there is significant progress in figural perceptive abilities and that the pace of
change depends on the age and, above all, types of tests, that is, the
type of psychological operations as latent structures which register
the test.
KEY WORDS: developmental (natural) changes, figural-perceptual
abilities, individual progress, the age of pupils.

432

БЛАГОЈЕ В. НЕШИЋ

