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РАЗВОЈ ВЕРБАЛНИХ СПОСОБНОСТИ УЧЕНИКА 
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Сажетак. Овај рад је део ширег истраживања из домена васпитљивости при-
марних менталних способности. Користећи лонгитудинални приступ праћени су ученици
од девете до петнаесте године у циљу тражења одговора на следећа питања: 1. какав је
тренд развојних промена у вербалним способностима ученика, 2. какве се промене деша-
вају у овим способностима и то у природним условима и условима експерименталног
програма. Вербалне способности су дефинисане као способност вербалног разумевања,
вербалног закључивања и вербалног осмишљавања материјала. Aнализом резултата ис-
траживања утврђен је узлазни тренд развоја вербалних способности и то у контролној и
експерименталној ситуацији што показује да се у овом периоду у вербалним способнос-
тима дешавају не само позитивне развојне него и трансферне промене. Експериментални
програм је условио значајно боље и трајније напредовање експерименталне у односу на
контролну групу на тестовима вербалних способности. Према томе, истраживање пока-
зује да постоје не само значајни него и трајнији трансферни ефекти експерименталног
програма у вербалним способностима ученика од девете до петнаесте године.

Кључне речи: вербалне способности, тренд развоја, трансферне промене, трај-
не трансферне промене
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ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

Значај и статус вербалних способности у моделима 

структуре интелекта

У хијерархијским моделима структуре интелекта вербалне способности су
важне компоненте у дефинисању појединих нивоа у хијерархији. Тако у моделу
који предлаже Берт (Siril Burt, према Буквић 1974) вербалне способности се из-
двајају по садржају на асоцијативном нивоу и конституишу један добро емпи-
ријски заснован фактор. Овај фактор се може расчланити на следеће уже факто-
ре: (1) фактор операција са изолованим речима и (2) фактор операција са речима
које су дате у контексту. Сваки од ова два фактора може се даље расчланити на:
(а) рецептивни и (б) егзекутивни фактор. Тако имамо следеће класе и врсте вер-
балних способности: (1а) рецептивни фактор операција са изолованим речима
(разумевање идеја или онога што је речима исказано). (1б) егзекутивни фактор
операција са изолованим речима (налажење одговарајућих речи приликом изра-
жавања једне идеје). (2а) рецептивни фактор операција са речима које су дате у
контексту дефинисан је као разумевање исказа, и (2б) егзекутивни фактор дефи-
нисан као литерарно изражавање, вербална флуентност. 

У моделу Вернона (Philip Vernon, према Буквић 1974) вербалне способ-
ности су нешто одређеније јер, поред нумеричког фактора оне конституишу
„V:ed“ (вербално-едукативни) фактор, у чијем обликовању посебно важну улогу
имају образовни процеси.

Терстон (Thurstone 1938) је развио теорију примарних менталних способ-
ности (фактора), пошавши од уверења да се способности јављају као независни
облици интелектуалне активности и истраживање структуре способности треба
усмерити у правцу откривања оваквих врста способности. Он утврђује 7 независ-
них фактора од којих помињемо: флуентност речи (W) и вербални фактор (V).
Фактор речитости (W) обухвата флуентност у оперисању са речима без обзира на
њихово значење. Тестови који се налазе на фактору захтевају продукцију речи
које почињу или се завршавају одређеним словом, или стварање речи од одређене
групе слова (анаграм тестови). Вербални фактор (V) обухвата операције са зна-
чењем речи и идеја. На фактору се налазе тестови: речник, вербалне аналогије,
синоними и опозиције и други стандардни тестови са вербалним садржајем.

За разлику од Терстона који је описао два вербална фактора његови след-
беници открили су много више. На листи базичних фактора Френча и сарадника
(French 1963) описано је више вербалних фактора: 1) V- вербално схватање (спо-
собност разумевања енглеског језика), 2) Fa - асоцијативна флуентност (способ-
ност продукције речи чије је поље значења ограничено, 3)  Fe - експресивна флу-
ентност (способност продукције групе речи које су повезане смислом), 4) Fi
-идеациона флуентност (способност продукције идеја на задату тему),  5) Fw -
флуентност речи (способност продукције изолованих речи које треба да задо-
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воље једну или више структуралних рестрикција без обзира на значење) и  Xc-
спонтана семантичка флексибилност (способност продукције различитих идеја
које се вербално исказују у веома широко дефинисаним ситуацијама).

У моделу Катела и Хорна (Catell and Horn) о флуидној (Gf) и
кристализованој (Gc) интелигенцији под утицајем нових студија показало се да
постоји више од два фактора на другом реду. Поред “Gf” и “Gc” фактора један од
фактора другог реда је и фаkтор флуентности (Gw) који се појављује у таквим ба-
зичним способностима као што су асоцијациона флуентност, идеациона флуент-
ност и флуентност речи, док фактор когнитвне брзине (Gs) прожима перцептив-
ну брзину, нумеричку способност и механичку брзину у писању и читању. 

Ако се посматрају операције које се налазе у основи различитих вербалних
способности по садржају (изоловане речи или текстови) онда се тешко може рећи
у оквиру ког фактора Катела и Хорна се лоцирају вербалне способности. Изгледа
да су и у склопу флуидне интелигенције и вероватно много више у склопу
кристализоване интелигенције али и у склопу фактора флуентности  и
когнитивне брзине.

Буквић (1982) је тврдио да Кателова теорија флуидне и кристализоване ин-
телигенције потврђује ваљаност показатеља интелектуалне активности која се ог-
леда у операцијама извођења релација, индукције, решавања проблема и силогис-
тичког закључивања. Ове операције присутне су подједнако у тестовима обеју
интелигенција.

Волф (Volf 1980) је применивши 31 тест за процену различитих видова ин-
телектуалних активности, успео да различитим поступцима факторске анализе
открије четири независна фактора интелектуалне способности од којих је први
означен као вербални фактор који је дефинисан тестовима који траже да се у ог-
раниченом времену брзо уочавају једноставне сукцесивне релације између поз-
натих појмова који су задани у вербалнам облику.

Буквић (Буквић 1974) факторском анализом утврђује постојање вербалног
и фигуралног фактора и утврђује да у тестовима фигуралног и вербалног сад-
ржаја се манифестује димензија зависности-независности од поља. Својим истра-
живачким радовима допринео је расветљавању природе фигуралног и вербалног
фактора анализирајући механизме и операције који су у основи тестова вербал-
них и фигуралних способности. У свом чланку “Мерење интелектуалних способ-
ности” (1980) предлаже један другачији концепт мерења интелигенције. Наиме,
избор тестова за мерење интелигенције врши се на основу психолошких опера-
ција које су у основи тестова, а који су по садржају иконичке, фигуралне, вербал-
не и нумеричке природе.

Нешић (Нешић 1989) примењује 22 теста за процену различитих видова
интелекталних активности и факторском анализом утврђује разлике у структури
менталних способности између ученика трећег, петог и седмог разреда. На узрас-
ту ученика трећег разреда углавном се примењени тестови групишу око једног
фактора (по свему судећи опште интелигенције), а у седмом разреду тестови су се
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груписали у два фактора и то по садржају задатака. Први од њих је био вербални
фактор који је обухватио три групе тестова: тестове вербалног разумевања, вер-
балног резоновања и вербалног осмишљавања. 

Деведесетих година двадесетог века појавила се теорија вишеврсних инте-
лигенција коју је развио Гарднер (Gardner 1993). Према овој теорији вербалне
способности  су посебна врста интелигенције. То је лингвистичка интелигенција.
Гарднер сматра да људска бића имају потенцијале да развију релативно аутоном-
не интелектуалне способности, такозване мултипле интелигенције. Гарднер на-
води постојање 7 различитих интелигенција: лингвистичка интелигенција, логич-
ко - математичка, музичка, просторна (спацијална) интелигенција, телесно - ки-
нестетичка, интерперсонална и интраперсонална интелигенција. Нама је за овај
рад занимљива  лингвистичка интелигенција. Лингвистичка интелигенција одно-
си се на способност разумевања изговорених речи, способност која се среће код
читања књига, писања чланака, романа или песама. 

Да сумирамo: 1) вербалне способности су значајне интелектуалне актив-
ности људи. У свим моделима и концепцијама о структури интелекта ове способ-
ности су јасно и прецизно дефинисане. Приказане дефиниције говоре о томе да су
ово сложене способности. У хијерархијским моделима ове способности су зна-
чајни конституенти посебних нивоа у хијерархији. 2) У погледу могућности под-
стицања развоја  менталних способности такође, у свим концепцијама, указује се
на могућност васпитљивости ових способности. Посебно у хијерархијским моде-
лима се даје извесна предност примарним способностима у погледу васпитљивос-
ти над општим фактором.

Неколико референтних истраживања о развоју 

интелектуалних способности

У психолошкој литератури постоје (доиста скромни) докази о могућности-
ма утицања на сазнајни и интелектуални развој детета још у раним периодима.
Тврди се да родитељи и друштво могу помоћи развој деце ако средину у којој деца
живе организују тако да буде што стимулативнија. У томе је посебно важно
водити рачуна о првим годинама живота деце. У прилог томе иду резултати
лонгитудиналних студија које је извео Блум (Bloom 1964, према Нешић 2006). По
њему повезаност између ступња интелектуалног развоја у седамнаестој години
старости и појединих ранијих узраста расте са годинама старости о чему говоре
коефицијенти корелација приказани у табели 1.

На основу ових и других резултата Блум је закључио да деца од рођења до
четврте године развију око 50%, од четврте до осме године следећих 30% и од ос-
ме до седамнаесте године старости осталих 20% своје интелигенције.
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Терстон (Thurstone 1926) на основу испитивања великог броја деце од пет
до деветнаест година долази до занимљивих података о развоју различитих при-
марних менталних способности (табела 2). 

Резултати из табеле 2. јасно показују да се развој појединих примарних
способности не завршава у раном детињству, већ, наставља се и у периоду
средњег и касног детињства. Дакле, резултати предходних испитивања показују
да се опште интелектуалне способности интензивно развијају од друге до десете
године старости али се развој и даље наставља значајно и то темпом који зависи
од врсте интелектуалних способности. Ово упућује на закључак да уколико се
подстиче развој интелектуалних способности, онда је ово период у коме ће пре-
дузете интензификације дати добре резултате. У развојној психологији постоје

r (1. i 17.год.) = 0.00

r ( 2. i 17.год.) = 0.41

r (3. i 17.год.) = 0.65

r (4. i 17.год.) = 0.71

r (5. i 17.год.) = 0.80

r (8.i 17.год.) = 0.90

r (11. i 17.год.)= 0.92

Табела 1: Коефицијенти корелација између интелигенције деце различитих узраста 

(Bloom 1964)

ФАКТОР СТУПАЊ РАЗВОЈА У ГОДИНИ

50% 80%

P- БРЗИНА ПЕРЦИПИРАЊА 7 ; 3 год. 12 год.

R - ЛОГИЧКО ЗАКЉУЧИВАЊЕ 7 ; 1 год. 14 год.

S- ПРОСТОРНО ПРЕТСТАВЉАЊЕ 9 ; 1 год. 14 год.

N - НУМЕРИЧКИ ФАКТОР 9 ; 5 год. 16 год.

M – ПАМЋЕЊЕ 10 ; 0 год. 16 год.

V - СПОСОБНОСТ ВЕРБАЛНОГ РЕЗОНО-
ВАЊА

10 ; 0 год. 18 год.

W- ВЕРБАЛНА ФЛУЕНТНОСТ 13; 3 год.. после 20 god.

Табела 2: Преузето из књиге: Недељка Гајановић, „Психички развој детета и 

васпитање“ 1982.год.
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(доиста недовољан број) истраживања у којима се потврђује значај овог периода
за когнитивни развој и развој способности. Овом приликом поменућемо само не-
ка.

Левинсон (Levinson 1971) спроводи експерименталну студију са ученици-
ма шестог разреда у којој пореди когнитивни развој три групе: две експеримен-
талне и једну контролну. Прва група је имала посебне вербалне вежбе, друга по-
себне спацијалне, а трећа је била без посебног вежбања (контролна). Ефекти на
когнитивни развој су мерени преко количника интелигенције и речничког фонда.
На основу поређења резултата показало се да је прва група успешнија од осталих.
Такође, група са посебним спацијалним вежбама била је боља од контролне гру-
пе. Аутор истиче да ефекти нису били посебно изражени, али су значајни.

У неколико истраживања које смо реализовали утврђено је да је период ос-
новношколског узраста (прецизније од девете до петнаесте године), време у коме
се запажају: 1. разлике у структури способности (Нешић 1989),  2. разлике у тем-
пу развоја способности (перцептивних, просторних, вербалних и опште интели-
генције) и то у природним условима и посебно под утицајем експерименталних
фактора (Нешић 2006) 3. постојање индивидуалних разлика у поменутим способ-
ностима на овом узрасту као и повезаност истих са ефектима експерименталних
програма (Нешић 2000). Дакле, у више истраживања трансверзалног типа утврђе-
но је да се у овом периоду дешавају природне развојне промене, потом структу-
ралне промене, и на крају индуковане или прецизније трансферне промене.

ПРОБЛЕМ ИСТРАЖИВАЊА

Имајући у виду огроман значај вербалних способности (по неким ауторима
вербалне интелигенције) за предикцију успеха ученика у школи и у другим жи-
вотним ситуацијама као и скроман број истраживања ових способности, проблем
је био испитати тренд развоја вербалних способности у периоду осмогодишње
школе и да ли је то време у коме се дешавају значајне природне (развојне) и зна-
чајне трансферне (развојне) промене у овим менталним способностима. Стога је
организовано лонгитудинално истраживање у коме су тражени одговори на сле-
дећа питања: 1. какав је тренд развоја вербалних способности, 2. какве се проме-
не дешавају у овим способностима и то у природним условима и условима експе-
рименталног програма и 3. да ли су ефекти експерименталног програма трајније
природе.
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ПЛАН ИСТРАЖИВАЊА И 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ПРОГРАМ

Истраживање је лонгитудиналног типа и започето је на узорку од 121 уче-
ника и то 54 у контролној и 67 у експерименталној групи, али је дошло до оси-
пања узорка (промена школе због учења енглеског језика, некомплетност резул-
тата са четири мерења, пресељења и сл.) тако да је после шест година за анализу
остало 66 ученика и то 33 из експерименталне и 33 из контролне групе. Истражи-
вање је реализовано у периоду од 1986. до 1992. године. У овом периоду изврше-
на су четири мерења вербалних способности ученика и то на почетку трећег, на
крају трећег, на крају четвртог и на крају осмог разреда основне школе. Између
првог и другог испитивања (трећи разред) у експерименталној групи реализован
је експериментални програм који је имао четири целине:

(1) Вежбање визуелне перцепције ученика. У оквиру овог дела биле су две
вежбе: а) вежбање брзине и тачности означавања датог елемента и б) прецизно
пресликавање узора (модела). Циљ овог дела програма био је развијати навику
брзог и тачног решавања проблема, потом развијати механизме перцептивне
дискриминације, прецизног и тачног пресликавања модела, неке моторне меха-
низме и неке особине личности (педантност, смиреност, радозналост, постиг-
нуће... ). Овај део програма заснован је на Гибсоновој хипотези о развоју перцеп-
ције, према којој развој перцепције претставља непрестани процес диференција-
ције елемената у перцептивном пољу. Ово вежбање је трајало 4 школска часа
(20% од укупног програма) и реализовано је уз употребу наставних листића.

(2) Вежбање алгоритама у перцепцији. Циљ овог дела програма био је фор-
мирати и увежбавати код ученике алгоритме (системе правила) за а) откривање
односа између фигура, б) препознавање и упоређивање фигура и ц) подударност
између фигура. Овим вежбама су код ученика развијани одређени механизми
перцепције и мишљења (сложеније класификације, елиминација, упоређивање,
извођење релација, проналажење нових елемената, анализа, синтеза, процењи-
вање и слично). Осим овога, вежбе су имале и одређену едукативну вредност као
и верујемо утицале су и на развијање неких особина личности (тачност, уредност,
дисциплинованост, поступност, смиреност, самопоузданост) и неких унутра-
шњих мотива (мотив постигнућа, радозналости, доживљај успеха, компетентнос-
ти, такмичења са самим собом). Теоријску основу овог дела програма претставља
хипотеза совјетског психолога Ланде о томе да учење алгоритама није само
средство управљања мишљењем ученика већ и начин да они науче да самостално
управљају својим мишљењем. У области перцепције Ланда каже да би смо некога
научили да види не треба га учити у буквалном смислу речи већ га треба учити
радњама издвајања и упоређивања. За ову вежбу утрошено је 8 часова или 40%
од укупног експерименталног програма.
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(3) Визуелно памћење садржаја у простору и графичка реализација. Циљ
ове вежбе био је развијање визуелно - моторних механизама као што су: визуелно
просторно идентификовање, визуелно разликовање, визуелно издвајање, визуел-
но упоређивање, визуелно осмишљавање, визуелно премештање, визуелно транс-
формисање. Потом, развијани су одређени механизми памћења као и особине
личности (флексибилност, концентрација, прецизност, радозналост...). Вежба је
реализована уз употребу алгоритама за просторно осмишљавање, премештање,
класификовање и трансформацију. Теоријски оквир вежбања чини Пијажеов
став о томе да је перцепција активан процес тј. да је перцептивна активност као
унутрашња активност неопходан услов опажања. За одговарајуће опажање пред-
мета потребна је таква перцептивна активност као пренос фиксације с једне на
другу тачку, кретање ока по фигури, промена видног угла, просторно преме-
штање, просторно изједначавање, временска и просторна транспозиција, асими-
ловање објекта у перцептивне схеме и слично. За ову вежбу утрошено је 3 часа
односно 15% од укупног експерименталног програма.

(4) Логичко-перцептивне игре. Овај део програма имао је 30 елемената
(фигура од картона) са исцртаним квадратићима различите боје и величине на
једној страни и на другој троуглове различите величине. Употребом ових елеме-
ната реализоване су следеће игре: „класификација елемената“, „подударност об-
лика“, „састављање квадрата“, „допуњавање празнина“ и „нови облици“. Циљ је
био развијати одређене вештине идентификовања, класификовања, спаривања,
аналитичко-синтетичке вештине, вештине дивергентне продукције, онда едук-
ција односа. Осим овога, овај део програма је утицао и на неке мотиве и особине
личности као мотив радозналости, такмичење са самим собом, мотив постигнућа,
доживљај успеха и слично. Ове игре су засноване на Пијажеовој теорији развоја
когнитивних функција и Брунеровој методи учења путем открића. За реализа-
цију овог дела програма било је 5 часова или 25% од укупног програма. 

Према томе, посматрано у целини, експериментални програм је усмерен на
развијање механизама сазнајних функција (првенствено перцепције и
мишљења). Теоријску основу програма чини неколико хипотеза о развоју сазнај-
них функција. Најпре, хипотеза Гибсона о томе да се у основи развоја перцепције
налазе механизми диференцијације, потом став Пијажеа о томе да је активност
неопходан услов развоја перцепције и на крају, хипотеза Ланде о томе да развој
перцепције и мишљења зависи од тога како се опажа и мисли. Осим тога, Стерн-
бергов компонетални приступ проучавању интелигенције је, такође, полазно ста-
новиште за ово истраживање а које сугерише да се програмом могу развијати од-
ређене компоненте интелигенције али не и интелигенција у целини. Можда звучи
нескромно али аутор свих вежби и целокупног програма је писац овога рада. На-
равно, у конципирању програма у целини и посебно у конкретизацији појединих
вежби ослонили смо се на предходно наведене хипотезе и концепције наведених
истраживача о развоју сазнајних функција.



Благоје В. Нешић: Развој вербалних способности ученика осмогодишње школе 315

ИНСТРУМЕНТИ И СТАТИСТИЧКЕ ТЕХНИКЕ

Полазећи од дефиниција Терстона, Берта, Вернона, Френча,  Катела и Хор-
на, Буквића и других, у овом истраживању вербалне способности су дефинисане на
следећи начин: Способност разумевања и уобличавања вербалног садржаја,
способност вербалног закључивања, способност откривања релација изме7у
појмова који су дати у вербалном облику и способност вербалног осмишљавања
задатих речи. Полазећи од ове дефиниције вербалних способности у истражи-
вању је било 8 тестова, односно три групе:

1.Тестови вербалног разумевања: 

Допуњавање приче (V1). Тест је конструисан за потребе овог истраживања
по узору на такав тест који је саставио Буквић (Буквић 1974) и исти користио у
својој докторској дисертацији.  Из кратких прича извучене су речи и исписане са
стране, а испитаник треба да осмисли приче, тако што ће уписивати речи на одго-
варајућим местима. Приче су одабране тако да одговарају узрасту ученика. Тест
је задаван као тест брзине. Сваки тачан одговор оцењиван је једним бодом. Тест
је имао три приче са 34 испуштене речи. Коефицијенти поузданости који су изра-
чунати на подацима чланова контролне групе у истраживању које је предходило
овом износе: у трећем разреду 0,48, у петом 0,62, а у седмом 0,76.

Логичко памћење (V2). У овом експерименту коришћен је тест који је
конструисан по узору на познати субтест  „логичко памћење“ из Вербалне серије
Б. Стевановића. У овом тесту ученицима се најпре чита текст (само једанпут), а
затим се исти текст даје са случајно изостављеним речима. Субјекти треба да се
сете тих речи и да исте напишу. Тест је задаван као тест брзине и оцењиван тако
што је сваки тачан одговор бодован једним поеном. Коефицјенти поузданости
овог теста рачунати на подацима контролне групе у једном другом истраживању
износе: у трећем 0,86, у петом 0,75, а у седмом разреду 0,80.

2. Тестови вербалног резоновања:

Вербалне аналогије (V3). Ово је стандардни тест вербалне интелигенције  у
коме се тражи уочавање релација између речи и предложених речи на основу ре-
лације која постоји између двеју датих речи. Тест се само у неким задацима раз-
ликује од задатака субтеста  „аналогије“ из Вербалне серије Б. Стевановића. Тест
је решаван за одређено време, а сваки тачан одговор вреднован је једним бодом.
У истраживању које је предходило овом, подаци чланова контролне групе послу-
жили су за израчунавање коефицијента поузданости, и добијено је: у трећем раз-
реду 0,65, у петом 0,71, а у седмом 0,71. 

Вербалне класификације (V4). Тест је узет из Вербалне серије Б. Стевано-
вића. Испитаник треба да пронађе једну реч од понуђених, која се по нечему раз-
ликује од осталих речи. Решаван је као тест брзине. Сваки тачан одговор оцењи-



316 Зборник радова Филозофског факултета XLII (2)/2012

ван је једним бодом. Тест је имао 25 задатака. Коефицијенти поузданости рачу-
нати на подацима чланова контролне групе у истраживању које је предходило
овом а који износе: у трећем разреду 0,60, у петом 0,32, а у седмом 0,74.

Парови речи (V5). У овом истраживању је коришћена форма теста коју је
за потребе своје докторске дисертације конструисао Буквић. У овом тесту испи-
таник треба да од пет понуђених речи (стандарда) пронађе једну која највише по-
везује две речи. Тест има 22 задатка. Задаван је као тест брзине а сваки тачан од-
говор вреди један бод. Коефицијенти поузданости рачунати у контролној групи у
истраживању које је предходило износе: у трећем разреду 0,38, у петом 0,41, а у
седмом 0,84.  

3.Тестови вербалног осмишљавања:
Испуштени самогласници (V6). Задаци теста састављени су од речи из

којих су испуштени самогласници (а, е, и, о, у). Испитаник треба да наведе од јед-
не до четири именице додавањем и убацивањем самогласника. Тест има 30 зада-
така, а свака тачно наведена реч оцењује се једним бодом. Тест је задаван као тест
брзине. Тест је конструисан и факторисан од стране Буквића и сарадника (1976.
и 1980). Коефицијенти поузданости рачунати у контролној групи износе: у
трећем разреду 0,37, у петом 0,70, а у седмом 0,64. 

Уобличавање речи (V7). У сваком задатку од испитаника се тражи да за-
окружи нову краћу реч која се налази у склопу дате речи. Од датих речи субјекти
су требали да прецртају било која два слова, али тако да настане нова реч. Тест је
решаван као тест брзине. Тест је конструисан и факторисан од стране Буквића и
сарадника 1976, 1979, и 1980. године. Тест има 36 задатака. Коефицијенти поуз-
даности рачунати у контролној групи на истраживању које је предходило, изно-
сили су у трећем разреду 0,36, у петом 0,56, а у седмом 0,71. 

Римовање (V8). У сваком задатку за дату реч треба навести једну од четири
именице које имају три последња слова иста са задатом речи. За сваку наведену
реч која задовољава претходни услов даје се један бод. Тест је задаван као тест
брзине. Конструисан је и факторисан од стране А. Буквића и сарадника (1976,
1980). Коефицијенти поузданости рачунати на подацима чланова контролне гру-
пе износе: у трећем разреду 0,73, у петом 0,61, а у седмом 0,70. 

Према томе, у овом експерименту, примењено је осам тестова вербалних
способности. Све су то тестови “папир-оловка”и временски су ограничени. Вре-
ме решавања појединих  тестова за различите узрасте приказује табела 3. 

Сви примењени тестови су тестови брзине, заснивају се на механизму разу-
мевања вербалног материјала, увиђању релација у вербалном садржају, и конач-
но обухватају механизме структурирања, уобличавања и осмишљавања вербал-
ног материјала. 

Од статистичких техника коришћени су основни параметри статистичке
дескрипције (аритметичка средина, стандардна девијација, стандардна грешка
аритметичке средине, грешка разлике између аритметичких средина) и парамет-
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ри статистичког закључивања (тестирање значајности разлике између аритме-
тичких средина и тестирање разлике разлика).

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

1) Тренд развоја вербалних способности

Тренд развоја вербалних способности праћен је преко просечних
постигнућа чланова контролне и експерименталне групе. Ови резултати су
приказани табелама. Табеле од 4-5 приказују тренд развоја способности
вербалног разумевања, табеле од 6-8 приказују тренд развоја вербалног
закључивања и табеле од 9- 11 приказују тренд развоја способности вербалног
осмишљавања. На табелама су уједно приказане вредности за контролну и
експерименталну групу како би се што сликовитије уочили: тренд развоја и
разлике у темпу развоја вербалних способности између експерименталне и
контролне групе.

а) Вербално разумевање. За процену способности вербалног разумевања
коришћени су  тестови: „допуњавање приче“ и „логичко памћење“. Резултати са
четири  мерења које приказују табеле 3 и 4 очигледно говоре о узлазном тренду
развоја способности вербалног разумевања ученика у периоду од девете до
петнаесте године. Такође, резултати показују да је напредовање експерименталне
групе боље од напредоања контролне групе што упућује на закључак да на овом
узрасном периоду у овим способностима постоје значајне развојне (природне) и
развојне (трансферне) промене.

б) Вербално закључивање. За мерење способности вербалног закључи-
вања коришћени су тестови: „вербалне аналогије“, „вербалне класификације“ и
„парови речи“. Ови тестови су уствари тестови којима се мери интелигенција уче-
ника. Резултати са четири мерења које приказују табеле од 5-7 очигледно говоре
о узлазном тренду развоја ових способности. Такође, резултати показују да је на-
предовање експерименталне групе значајно боље од напредовања контролне гру-

ТЕСТОВИ V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8

ВРЕМЕ У МИНУТАМА 7 8;30 7 3;30 4 4 3 4

Табела 3: Времена решавања тестова вербалних способности (у минутима)
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пе. Ово упућује на закључак да се на овом узрасном периоду догађају не само
спонтане (природне) развојне промене већ, и значајне промене под утицајем по-
себно припремљеног и теоријски осмишљеног експерименталног програма или
тзв. трансферне промене.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ГРУПА КОНТРОЛНА ГРУПА

ТЕСТОВИ мерења М σm σdm
м σm σdm

V1

ДОПУЊАВАЊЕ

ПРИЧЕ

прво 7.1212 3.1310 0.5450 7.3636 3.4449 0.5997

друго 10.3939 5.4491 0.9485 9.5454 4.0831 0.7108

треће 12.9696 5.8438 1.0173 12.7272 4.9621 0.8638

четврто 24.6060 7.2234 1.2574 18.8484 8.3198 1.4483

Табела 4: Аритметичке средине, стандардне девијације и стандардне грешке 

експерименталне и контролне групе на тесту „допуњавање приче”

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА
ГРУПА

КОНТРОЛНА
ГРУПА

ТЕСТОВИ мерења М σm σdm M σm σdm

V2

ЛОГИЧКО

ПАМЋЕЊЕ

прво 5.7575 2.6518 0.4616 4.6363 3.9298 0.6841

друго 10.8181 4.7765 0.8315 6.6363 4.7085 0.8196

треће 14.6363 5.4706 0.9523 8.9393 5.4547 0.9495

четврто 18.1212 5.6929 0.9910 12.6060 5.9748 1.0401

Табела 5: Аритметичке средине, стандардне девијације и стандардне грешке 

експерименталне и контролне групе на тесту "логичко памћење"
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА
ГРУПА

КОНТРОЛНА
ГРУПА

ТЕСТОВИ мерења M σm σdm M σm σdm

V3

ВЕРБАЛНЕ

АНАЛОГИЈЕ

прво 4.9393 3.0245 0.5265 5.0303 3.5203 0.6128

друго 9,2424 5.3057 0.9236 6.7575 3.4991 0.6091

треће 10,7575 5.6796 0.9887 8.0303 3.9579 0.6890

четврто 17,1515 7.2234 1.2574 13.8484 7.6043 1.3237

Табела 6: Аритметичке средине, стандардне девијације и стандардне грешке 

експерименталне и контролне групе на тесту "вербалне аналогије"

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА
ГРУПА

КОНТРОЛНА
ГРУПА

ТЕСТОВИ мерења M σm σdm M σm σdm

V4

ВЕРБАЛНЕ

КЛАСИФИКАЦИЈЕ

прво 6.6666 3.1494 0.5482 6.3333 2.7265 0.4746

друго 10.0909 4.0851 0.7111 8.0606 2.7185 0.4732

треће 11.6364 3.2269 0.5617 10.3030 3.6472 0.6349

четврто 15.1818 2.8439 0.4950 12.8787 4.6564 0.8106

Табела 7: Аритметичке средине, стандардне девијације и стандардне грешке 

експерименталне и контролне групе на тесту "вербалне класификације"

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА
ГРУПА

КОНТРОЛНА
ГРУПА

ТЕСТОВИ мерења M σm σdm M σm σdm

Табела 8: Аритметичке средине, стандардне девијације и стандардне грешке 

експерименталне и контролне групе на тесту "парови речи"
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ц)  Вербално осмишљавање. За мерење способности вербалног осмишља-
вања коришћени су тестови: „испуштени самогласници“, „римовање“ и „уобли-
чавање речи“. Ови тестови спадају у тестове који још увек нису довољно психо-
метријски и практично проверени али су коришћени у истраживању јер регист-
рују способности ученика да баратају са изолованим речима. Резултати са четири
мерења (табеле од 8-10) указују на узлазни тренд развоја ових способности. Та-
кође, резултати показују да је напредовање експерименталне групе боље од на-
предовања контролне групе што упућује на закључак да се на овом узрасном пе-
риоду догађају не само спонтане (природе) развојне промене већ, и тзв. трансфер-
не промене.

Да сумирамо: Резултати лонгитудиналног праћења развоја вербалних
способности (способности вербалног разумевања, вербалног закључивања и вер-
балног осмишљавања) код ученика од трећег до осмог разреда осмогодишње
школе указују на значајан узлазни тренд развоја ових способности. Ово се пока-
зало и код чланова контролне и код чланова експерименталне групе што говори

V5

ПАРОВИ

РЕЧИ

прво 6.8181 3.8490 0.6804 6.3030 3.2518 0.5748

друго 9.8787 4.0881 0.7226 7.5454 3.2760 0.5791

треће 12.4848 4.1642 0.7361 8.4545 3.4997 0.6186

четврто 23.5757 9.2311 1.6318 17.8437 4.3453 0.7681

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА
ГРУПА

КОНТРОЛНА
ГРУПА

ТЕСТОВИ мерења M σm σdm M σm σdm

V6

ИСПУШТЕНИ

САМОГЛАСНИЦИ

прво 4.4242 3.1625 0.5505 3.6363 1.8880 0.3286

друго 9.6969 4.0786 0.7099 6.4848 2.6414 0.4598

треће 9.8787 4.0806 0.7103 7.3333 2.9507 0.5136

четврто 13.5454 3.0953 0.5388 9.9393 3.9154 0.6816

Табела 9: Аритметичке средине, стандардне девијације и стандардне грешке 

експерименталне и контролне групе на тесту "испуштени самогласници"

Табела 8: Аритметичке средине, стандардне девијације и стандардне грешке 

експерименталне и контролне групе на тесту "парови речи"
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да је ово период када се у овим способностима дешавају позитивне развојне про-
мене као и промене изазване посебним експерименталним програмима. Ово ука-
зује на чињеницу да је ово период када се дешавају значајне промене у уоблича-
вању вербалних способности ученика.

2. Трајност трансферних  промена

Даљом анализом података испитивано је да ли су напредовања чланова ек-
сперименталне и контролне групе значајна, потом да ли постоје разлике између
напредовања ових група и да ли су те разлике разлика значајне,  и на крају, да ли
су промене у овим способностима трајније природе. За одговор на претходна пи-
тања као почетне податке за анализу узета су појединачна напредовања тј. разли-
ке између два мерења. Ове податке приказује табела 12. Ова табела читаоцу суге-
рише боље напредовање експерименталне групе јер су просечна напредовања ове
групе много већа у поређењу са просечним напредовањима чланова контролне
групе. У погледу значајности напредовања имамо да су и напредовања контролне
групе значајна и то када се прате разлике између другог и првог мерења у неколи-

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА
ГРУПА

КОНТРОЛНА 
ГРУПА

ТЕСТОВИ мерења M σm σdm M σm σdm

V7

РИМОВАЊЕ

прво 10.6363 3.0433 0.5379 10.7878 4.3328 0.7659

друго 14.5757 3.1433 0.5556 11.6666 2.6130 0.4619

треће 15.8484 3.5172 0.6217 11.7272 2.9260 0.5172

четврто 20.3030 4.9756 0.8795 15.0303 4.7703 0.8432

Табела 10: Аритметичке средине, стандардне девијације и стандардне грешке 

експерименталне и контролне групе на тесту „римовање“

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА
ГРУПА

КОНТРОЛНА
ГРУПА

ТЕСТОВИ мерења M σm σdm M σm σdm

V8

УОБЛИЧАВАЊЕ

РЕЧИ

прво 6.0606 3.3479 0.5918 6.0606 3.5242 0.6230

друго 9.7878 4.2050 0.7433 6.7878 2.5317 0.4475

треће 13.6060 6.5363 1.1554 7.6969 4.3587 0.7705

четврто 36.3333 12.1895 2.1548 27.8484 12.7091 2.2466

Табела 11: Аритметичке средине, стандардне девијације и стандардне грешке 

експерименталне и контролне групе на тесту „уобличавање речи“



322 Зборник радова Филозофског факултета XLII (2)/2012

ко тестова. Али, када се посматрају разлике између трећег и првог мерења и раз-
лике између четвртог и првог мерења онда су напредовања контролне групе као
и напредовања експерименталне значајна у свим тестовима.

У циљу јаснијег закључка о трајности трансферних промена приступљено
је тестирању значајности разлика између напредовања група (разлике разлика).
Ове резултате приказује табела 13. Управо оваквим упоређивањем, дакле, упо-
ређивањем разлике разлика може се сасвим објективно закључити о ономе што
се може назвати чистим износом трансфера експерименталног програма. И за-
иста, табела 13. јасно показује да су разлике у напредовању на тестовима вербал-
них способности у корист експерименталне групе и у свим тестовима су и статис-
тички значајне.

Резултати овог и наших ранијих истраживања показују да се експеримен-
тални програми интегришу са природним матурационим променама, са кумули-

Тесто-

ви

Трансфер 

експерименталног

програма

Трајност трансфера

експерименталног про-

грама

Трајност трансфера

експерименталног програ-

ма

K (II-I) E (II-I) K (III-I) E (III-I) K (IV-I) E (IV-I)

V 1
2.212

1

.0

1

3.575

7

.0

1
5.3030 .01 6.1515 .01 12.3636

.0

1
17.4848 .01

V2
2.000

0

.0

1

5.060

6

.0

1
4.2727 .05 9.0000 .01 8.6969

.0

1
12.3636 .01

V3
1.575

7
-

4.090

9

.0

1
2.8484 .05 5.8181 .01 8.6363

.0

1
12.2727 .01

V4
1.333

3
-

3.060

6

.0

5
2.4545 .01 5.4848 .01 11.6060

.0

1
17.6666 .01

V5
1.878

7
-

3.424

2

.0

1
4.0303 .01 5.0909 .01 7.5454

.0

1
8.6060 .01

V6
2.848

4

.0

1

4.969

6

.0

1
3.8181 .05 6.1515 .01 6.4545

.0

1
9.0303 .01

V7
0.878

7
-

3.787

8

.0

1
0.9393 .01 5.3333 .01 5.1515

.0

1
9.6969 .01

V8
0.545

4
-

3.727

2

.0

1
1.4545 - 7.5454 .01 21.7878

.0

1
30.5757 .01

Табела 12: Значајност напредовања експерименталне и контролне групе у тестовима 

вербалног разумевања (V1 –V2), вербалног закључивања (V3-V5 ) и вербалног 

осмишљавања (V6-V8)
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раним искуством, са случајним искуством и тако обезбеђују трансферно дејство
и то трајнијег карактера, што посебно указује на  велики практични значај. 

ЗАКЉУЧЦИ

1. Постоји узлазни тренд развоја вербалних способности у периоду од 9 до
15-те године: а) напредовање чланова контролне групе на тестовима вербалних
способности показује да се у овом времену дешавају значајне развојне промене .
Ове промене су резултат превасходно утицаја школе и школских програма. б) на-
предовање чланова експерименталне групе је статистички значајно боље у свим
примењеним тестовима вербалних способности у поређењу са напредовањем
чланова контролне групе. Ово показује да је овај период у развоју вербалних спо-
собности време када се значајно може утицати на развој ових способности. Дак-
ле, ово упућује на закључак да се у овом периоду код ученика дешавају не само
позитивне развојне (матурационе) промене него и развојне трансферне промене.

2. Развојне промене које су се десиле у вербалним способностима (способ-
ност вербалног разумевања, закључивања и осмишљавања) под утицајем посебно
припремљеног експерименталног програма су трајније природе. Нема сумње да
је оваква концепција и структура експерименталног програма довела до значајно
бољег напредовања чланова Е-групе на тестовима вербалних способности. Дак-
ле, подаци овог истраживања указују на високу трансферну вредност механизама
и операција сазнајних функција (мишљења, памћења и перцепције) на област

Тестови

Трансфер

(разлике разлика:

ДЕ - ДК)

Трајност трансфера:

2 године (разлике разлика: ДЕ -ДК)

Трајност трансфера:

6 година (разлике

разлика: ДЕ - ДК)

V 1 1.3636 - 0.8485 - 5.1212 0.01

V2 3.6060 0.01 4.7273 0.01 3.6667 0.01

V3 2.5152 0.01 2.9647 0.01 3.6364 0.01

V4 1.7273 0.05 3.0303 0.01 6.0606 0.01

V5 1.5454 0.05 1.6060 - 1.0606 -

V6 2.1212 0.01 2.3334 0.05 2.5758 0.05

V7 2.9091 0.01 4.3940 0.01 4.5454 0.01

V8 3.1818 0.01 6.0909 0.01 8.7878 0.01

Табела 13: Значајност разлике у напредовањима експерименталне и контролне групе у 

тестовима вербалног разумевања (V1 –V2), вербалног закључивања (V3-V5) и  

вербалног осмишљавања (V6-V8)
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вербалних способности или речима Гарднера „лингвистичке интелигенције“.
Очигледно је да се десила квалитетна интеракција програма са редовним настав-
ним програмима и другим животним искуствима што је, уверени смо, довело до
значајног пораста у вербалним способностима ученика.
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Blagoje V. Nešić

THE DEVELOPENT OF VERBAL ABILITIES AMONG 
PUPILS IN A PRIMARY SCHOOL2

Summary

This paper is a part of a wider research in the domain of educability of primary mental
abilities. Using the longitudinal approach, the children from nine to fifteen years old have been
observed, with the aim of finding the answers to the following questions: 1.What is the trend
of developmental changes in the verbal abilities of pupils? 2. What are the changes that happen
in these abilities in normal conditions and in the conditions of the experimental program? Ver-
bal abilities are defined as abilities of verbal comprehension, verbal reasoning and verbal con-
ceptions of materials. The analysis of the results in the research confirmed  the growing trend
in the development of verbal abilities in the control and experimental situation, which shows
that in this period, positive developmental and tranferal changes happen. The experimental
program conditioned considerably a better and more durable progress of the experimental
group in comparison to the control group on the tests of verbal abilities. Therefore, the re-
search has shown that there are significant and more durable transferal effects of the experi-
mental program in  the verbal abilities of pupils from nine to fifteen years old.

Key words: verbal abilities, the trend of development, transferal changes, long-lasting
transferal changes. 

2 Рад je примљен 23. октобра 2012, a прихваћен за објављивање на састанку Редакције
Зборника одржаном 19. децембра 2012.


