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Предмет и циљ дисертације 
 
Когнитивне способности одраслих као истраживачки проблем имају сасвим скромну 
традицију. Један од основних разлога за то је неутемељени песимизам према учењу 
одраслих и могућности њиховог мењања под утицајем учења коју је рефлектовала теорија 
пластичности, са Кантом и Хербартом као изузетно утицајним родоначелницима, која је 
одрасло доба дефинисала као доба когнитивне и емоционалне петрификације и 
инволуцијие и која је крај физичког сазревања означила и као кrај интелектуалног и 
когнитивног сазревања. Две најзначајније оријентаије у психологији развоја, московска и 
женевска, доследно су следиле овај тренд и питање развоја после доба адолесценције нису 
ни разматрале.  
Торндајкова експериментална истраживања из 30-их година 20 века, иако са сасвим 
скромном и са проблематичном методолошком апаратуром, су озбиљно пољуљала 
песимиза теорије пластичности и отворила пут за озбиљније проучавањее развојних 
могућности и могућности за учење одраслих људи. Торндајк је отворио питање о 
ефикасности учења у одраслом добу али га је и одмах архивирао закључујући да су 
одрасли могу бити ефикасни као ученици али да се сви потенцијални модификатори и 
фактори учења налазе изван гогнитивног простора а пре свега у домену мотивације и и 
интересовања. Каснија проучавања учења одраслих доследно су следила овај тренде 
покушавајући да ефикасост у учењу објасне социјално економским и н екогнитивиним 
варијаблама. Новија истраживања из подручја когнитивне психологије и психологије 
учења су међутим сугерисала могућност да се и сам когнитивни простор третира као 



ресурс који је одговоран за успех у учењу, односно да се капацитет и карактер 
когнитивних варијабли одражава на способност школског учења код одраслих.  
Когнитивни капацитет може третирати као комплекс сазнајних способности попут: 
опажања, активне и пасивне, селективне и алтернирајуће пажње, краткорочног, радног и 
дугорочног памћења, визуелно-спацијалног процесовања, моторичких способности, 
језичких способности, извршних функција, брзине процесовања информација итд. 
Разумевање когнитивних капацитета одраслих је од круцијалне важности за разумевање 
успеха у учења одраслих. Нека истраживања су одбацила идеју да интелигенција као 
најзначајнија когнитивна варијабла може у значајнијој мери да модификује учење, 
поготову школско, док су је друга верификова ту могућност налазећи корелације између 
школског успеха и интелигенције у опсегу од 0.25 до 0,50. Друга истраживања сугеришу, 
међутим,  да је једини значајан механизам који је бољи предиктор успеха у школском 
учењу, односно који би могао имати утицај на успех у учењну, је радно памћење. Оно 
представља улазну и дистрибутивну когнитивну јединицу и механизам привремене обраде 
информација која омогућује друге, базичне когнитивне активности (читање, писање, 
рачунање) и функције као штоје пажња, али и дубље мисаоне процесе као што су 
резоновањее, решавање проблем и стваралаштво и даље процесирање информације ка 
краткорочном и дугорочном памћењ. Такав статус радног памћења отвара питање да ли 
његов већи капацитет дозвољава и већу комплексност активних мисаоних операција и 
динамичност и ефикасност процеса учења. 
Полазећи од тога, основни циљ истраживања спроведеног у оквиру ове докторске 
дисертације јесте утврђивање повезаности, као и предиктивне вредности, различитих 
мера/индикатора когнитивног капацитета са успехом у формалном учењу 
универзитетских студената и ученика функционалног основног образовања одраслих 
(ФООО) на територији Републике Србије. Посебан нагласак је стављен на истраживање 
радног памћења као предиктора успеха ученика у оквиру ФООО програма.  

Основне хипотезе од којих се полази у истраживању 

Имајући у виду претходне теоријске судије и резултате емпиријских истраживања о 
односу радног памћења, интелигенције и краткотрајног памћења са образовним 
постигнућима спроведено емпиријско истраживање полазило је од четири комплекса 
хипотеза: 

− Радно памћење (РП) и успех у образовању (УО) - 4 хипотезе; 

− Краткорочно памћење (КП) и успех у образовању - 4 хипотезе; 

− Флуидна интелигенција (ФИ) и кристализована интелигенција (КИ) и успех у 
образовању -7 хипотеза и 

− Јачина ефекта предикције успеха у образовању на основу различитим индикатора 
когнитивног капацитетима код различитих популација (6 хипотеза); 

Анализе релевантне литературе и претходних сродних истраживања обликовала је следећа 
основна очекивања у сваком од ових домена:  

− РП значајно и умерено повезана са УО; 



− КП је значајно и повезан са успехом у УО; 

− ФИ и КИ значајно су повезана са образовним успехом уопште, а снага дате везе је 
толика да се на основу индивидуалних разлика у успеху на тестовима 
интелигенције може предиковати и успех у образовању; 

− За јачину ефекта предикције успеха у образовању различитим когнитивним 
капацитетима код различитих популација није било емпиријске подршке за 
формулисање вероватне и децидне хипотезе због чега је само формулисано 
истраживачко питање - Да ли и којој мери РП више корелира и снажније предикује 
ОУ од КП, Гф, Гц код популације особа у процесу ФООО? 

− Сви когнитивни капацитети који суу дисертацији емпиријски третирани снажније 
предикују успех у формалном учењу код популације ученика ФООО него 
универзитетских студената.  

Опис садржаја дисертације 
Докторск дисертација је структуирана из следећих  основних делова: Теоријски оквир 
истраживања, Методолошки оквир истраживања, Резултати истраживања, Интерпретација 
резултата истраживања, Дискусија и Закључци. 

У теоријском делу елабориран је концепт когнитивног капацитета са посебним освртом на 
феномен радног памћења и интелигенције, концепт функционалног основног образовања 
и успеха у формалном учењу и релације између когнитивног система и школског успеха. 

У методолошком делу су елаборирани предмет, циљ и задаци истраживања, истраживачке 
хипотезе, варијабле, методе и технике и инструменти истраживања, узорак истраживања, 
као и начин прикупљања и анализе података. Детаљно је приказана структура и  
карактеристик коришћених инструмената: 

ВИТИ – Векслеров индивидуални тест интелигенције  
WMS III - Wechsler Memory Scale III 
Равенове стандардне прогресивне матрице (верзија ПМ38)  
Конгруенција/Инконгруенција – КИ задаци 
Разумевање текста 
Конструкција појмова 

Посебно је објашњен начин конструкције и валидације инструмента (осетљивост, тежина, 
валидност, поузданост, репрезентативност, хомогеност, објективност) за процену 
конгруенције / инконгруенције радног и краткотрајног памћења који је конструисан за 
потребе истраживања у оквиру ове докторске тезе. На преко 100 страна текста приказании 
су, интерпретирани и дискутовани истраживачки резултати о односу когнитивног 
капацвитета и успеха у формалном образовању / учењу. 

Остварени резултати и научни допринос дисертације 
Од обиља остварених исстраживачких резултата, издвајамо само неке. Истраживањем су, 
у првом реду, утврђене умерене и високе корелације међу различитим инструментима, 
односно индикаторима когнитивног капацитета, што указује на оправданост теоријског и 
емпиријског третирања когнитивног капацитета као релативно јединственог и 
кохерентног концепта и феномена. 



Академски успех студената процењиван је на веома комплексан начин, односно кроз: 
просечну оцен, снагу постигнућа, брзину постигнућа, и коефицијент постигнућа. У 
настојању да се постигне што објективнија процена постигнућа полазника ФООО, њихов 
успех је процењиван путем шест различитих индикатора (просечна оцена на појединим 
предметима, снага образовног постигнућа, укупна просечна оцена, скалиран снага 
образовног постигнућа, брзина постигнућа и коефицијент успеха. 

На узорку студента нису утврђене значајне корелације између индикатора когнитивног 
капацитета и индикатора успеха, осим за варијаблу визуелно радног памћења која 
значајно корелира са брзином постигнућа. Разлог за то је вероватно ниска варијабилност 
студената на на свим тестовима когнитивног капацитета и успеха у формалном 
образовању.  

Код полазника ФООО већи берој индикатора когнитивног капацитета корелира са 
различитим индикаторима образовног успеха, при чему тестови кристализоване 
интелигенције, односно вербалне интелигенције, Речник и Схватање највише корелирају 
са свим индикаторима образовног успеха Такође је утврђено да је претходно искуство, 
односно резултати претходног учења високо повезани са резултатима актуелног 
формалног учења. Успех у различитим предметима такође корелира са појединим 
индикаторима образовног постигнућа. Флуидна интелигенција корелира са успехом у 
Енглеском језику и Природним наукама, док је успех у математици детерминисан радним 
памћење, а успех у предмету Дигитална писменост, краткороћним памћењем.  

Када је у питању предиктивна способност радног памћења истраживање је показало да се 
34% варијансе успешности у оквиру програма ФООО се може приписати индивидуалним 
разликама у развијености способности вербалног разумевања. Највећу предиктивну 
вредност за успех у ФООО имају способност вербалног разумевања и капацитет радног 
памћења, односно способност симултаног оперисања и задржавања мултимодалних 
информација. Сви индикатори когнитивног капацотета, такође, имају значајну 
предиктивну вредност за успех у појединим предметима ФООО. 

Посматрана у цели докторска дисертација кандидата Александара Булајића представља 
оригинално истраживање у којем се по први пут третирају на обиман, методолошко-
статистички доследан начин третира однос између различитих показатеља когнитивног 
капацитета подраслих и њиовог успеха у формалном образовању. Од посебне важности је 
идентификована предиктивна вредност за иуспех у формалном образовању појединих 
индикатора когнитивног капацитета.  

Оригинални допринос овог истраживања огледа се се у томе што се први пут на узорку 
одраслих проверава повезаност успеха у формалном образовању (полазника 
функционалног образовања одраслих и универзитетских студената) и радне меморије у 
садејству са флуидном интелигенцијом, кристализованом интелигенцијом и краткорочним 
памћењем.  

За потребе докторске дисертације Александар Булаић је конструисао посебан, оригиналан 
и са веома добрим метријским карактеристикама, тест радног памћења. На тај начин је дао 
посебан допринод истраживањима у области когнитивне психологије и психологије учења 
одраслих. 



Закључак 
На основу анализе докторске дисертације "Когнитивни капацитети и успех одраслих у 
формалном учењу" докдоранда Александра Булајића, увида у његову биографију и 
библиографију Комисија обавештава Наставно-научно веће Филозофског факултета 
Универзитета у Београду да су се стекли услови за њену јавну одбрану. 
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