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Докторска дисертација Вербални и невербални аспекти егзекутивних функција код
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Истраживачки део садржи: циљеве и задатке истраживања (52. страна), метод
истраживања (од 53. до 69. стране) и резултате истраживања са дискусијом (од 70. до 284.
стране).

Литературу чини 566 библиографских јединица, од тога 498 (87,98%) иностраних
наслова и 68 (12,01%) домаћих. Издања у последњих пет година обухватају 144
референце, односно 25,44%. Од тог броја, 105 су стране рефенце, а 39 домаће.

V ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

Уводни део рукописа докторске дисертације посвећен је разматрању различитих
чинилаца усвајања академских знања и вештина. Кандидаткиња истиче да рани
основношколски узраст представља изразито динамичан период, у коме се одиграва
значајан напредак у развоју бројних когнитивних способности и вештина које су
неопходне за адекватан школски успех. Тешкоће у учењу које се испољавају већ на раном
основношколском узрасту обично имају тенденцију да перзистирају и касније, током
читавог школовања, што често доводи до напуштања школе, али и до појаве разних
емоционалних и бихејвиоралних поремећаја. Уколико се подручја когнитивног развоја
која су важна за усвајање академских знања и  вештина развијају различитим темпом,
велика је вероватноћа да ће се та асинхроност испољити у виду тешкоћа у учењу,
независно да ли је у основи проблема једна или више фаза обраде информација, што
доприноси хетерогености популације деце са сметњама у учењу и отежава јасно
разграничења и одређивање примарног дефицита. Применом Акадија теста у нашој
средини, детектоване су четири различите групе деце са тешкоћама у учењу. С обзиром на
природу тешкоћа, могуће је да су оне, код одређеног броја деце, израз сметњи у области
егзекутивних функција, које, с обзиром на њихову централну позицију у организовању
људског понашања, могу бити кључне за академски успех, посебно у старијим разредима
када се очекује већа самосталност ученика у раду и учењу и када се већи акценат ставља
на решавање задатака који захтевају координацију, интеграцију и синтезу многих процеса
и вештина. Може се претпоставити да школски успех у великој мери зависи од
способности ученика да планира време, организује и селектује информације, раздвоји
суштинске информације од детаља, формира, примењује и по потреби мења различите
стратегије, као и од способности увида у сопстевни рад и праћења сопственог прогреса.

Поглавље Теоријски оквир садржи три дела, који се односе на значај,
неуроанатомску основу, усвајање, корелате и предикторе базичних академских вештина –
читања, писања и рачунања. Први део посвећен је вештини читања, као јединствено
људској когнитивној вештини која је од велике важности за адаптивно функционисање у
савременом друштву. Кандидаткиња разматра значај језика за усвајање вештине читања,
наглашавајући да оно захтева ангажман бројних вештина, укључујући развој свести да
говорни језик може бити подељен на мање елементе (фонеме), могућност идентификовања
слова, усвајања правила асоцирања слова и гласа, препознавање целине рече (тачно и
брзо, аутоматски), усвајање вокабулара и разумевање прочитаног. Након тога следи
приказ концептуалног оквира сагледавања неуробиолошке основе читања и процеса
усвајања вештине читања, који започиње развојем раних вештина читања. Кандидаткиња
наводи развојну теорију читања, базирану на Пијажеовој теорији сазнајног развоја, према
којој се усвајање читања одвија у више фаза. Припремна фаза читања обухвата период од
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рођења до шесте године живота, почетно читање и декодирање се јавља током
предшколског и почетног школског периода (6-7 година), фаза успостављања флуентног
читања кореспондира са почетни периодом развоја конкретних логичких операција, а у
периоду 9-14 година се одвија фаза читања зарад усвајања нових информација. На крају
овог дела, кандидаткиња разматра корелате и предикторе (специфичне и опште) вештине
читања. Други део је посвећен усвајању вештине писања, као важног инструмента
комуникације, усвајања знања и вештина свакодневног живота. Наводи се да се писање
сматра сложеном вештином за коју  је одговорна мрежа различитих можданих региона,
иако улога сваког од њих није у потпуности јасна. Кандидаткиња потом разматра
динамику развоја рукописа, који  започиње у предшколском периоду, појавом шкрабања,
на које се постепено надовезују прецизнији облици, а потом и слова. Вештина писања
(читљивост и брзина) се рапидно развија током раног основношкоског узраста. На крају
другог дела наводе се корелати и предиктори (специфични и општи) вештине писања.

У трећем делу се разматра усвајање математичких знања и вештина, једне од
базичних едукативних области која обухвата различите домене као што су аритметика,
решавање проблема, геометрија, алгебра итд. Кандидаткиња даје приказ концептуалног
оквира за сагледавање неуробиолошке основе математичких вештина и процеса њиховог
усвајања. Истиче важност прекурсора математичких вештина, који се могу детектовати
већ од најранијег развојног доба, а укључују способност уочавања разлика, перманентност
објекта, зачетак и развој принципа сличности, зачетак нумеричке детерминације
количине, бројање, формирање базичне нумеричке репрезентације, разумевање
антонимије и способност поређења бројева према величини. Развој ране математичке
компетенције пролази кроз три развојна нивоа – од фазе усвајања назива бројева без
непосредног односа према количини коју репрезентују фазе успостављања функционалног
односа између назива броја и количине, до фазе успостављања односа између количина
коришћењем назива бројева. На крају овог дела наводе се корелати и предиктори
(специфични и општи) математичких вештина.

Ово поглавље финализовано је дефинисањем предмета истраживања. За предмет
истраживања  одабрани су вербални и невербални аспекти егзекутивних функција код
деце која испољавају тешкоће у учењу. Предмет истраживања, заснован на познавању
савремених теоријских концепата  и истраживачких студија, адекватно је научно
утемељен.

Истраживачки део докторске дисертације Вербални и невербални аспекти
егзекутивних функција код деце са сметњама у учењу чине: Циљеви истраживања, Метод
истраживања и Резултати истраживања са дискусијом.

На основу дефинисаног проблема истраживања, формулисани су следећи циљеви:
 утврђивање односа између достигнутог нивоа развојних способности и независних

варијабли (пол, узраст и ниво интелектуалног функционисања);
 утврђивање односа између достигнутог нивоа развоја егзекутивних функција и

независних варијабли (пол, узраст и ниво интелектуалног функционисања);
 утврђивање односа између нивоа развоја егзекутивних функција и сметњи у учењу

код деце млађег школског узраста.



4

За реализацију постављених циљева истраживања дефнсани су следећи задаци:
1. Проценити развојне способности неопходне за успешно овладавање академским

вештинама.
2. Идентификовати децу чије способности одступају од развојних норми.
3. Прикупити податке о узрасту, интелектуалном функционисању и социоекономском

статусу.
4. На основу достигнутог нивоа развојних способности формирати узорак деце који је

релативно уједначен према полу, узрасту, интелектуалним способностима и
социоекономском статусу.

5. Испитати ниво развоја вербалних и невербалних аспеката егзекутивних функција
код деце млађег школског узраста.

6. Проверити факторску структуру сета задатака за процену егзекутивних функција.

Поглавље Метод истраживања садржи формирање и опис узорка, ток и начин
прикупљања података и статистички метод, који су у складу са предметом и циљем
истраживања.

Формирање узорка. Критеријуми за одабир испитаника су били: одсуство
интелектуалне ометености, школски узраст III и  IV разреда, одсуство евидентних
соматских, неуролошких и сензорних поремећаја, одсуство изражених емоционалних
сметњи, дозвола родитеља и прихватање ученика да учествују у истраживању,
уједначеност социоекономског статуса одсуство билингвизма и комплетиран сет
предвиђених тестова/задатака.

Првом фазом истраживања, која је подразумевала процену развојних способности
(укључујући и интелектуале) обухваћен је 851 ученик трећег и четвртог разреда из шест
централних и приградских основних школа у Београду. Ова фаза је обављена групним
тестирањем у учионици, у школама чији су директори дали дозволу за истраживање. За
селекцију испитаника у финални узорак, на основу нивоа интелектуалног функционисања,
употребљен је тест Стандардне прогресивне матрице.

Деца која нису испуњавала селекционе критеријуме нису разматрана за наредну
фазу истраживања. С обзиром на мали одзив родитеља и деце из централних градских
школа за учешће у индивидуалном тестирању, а зарад уједначавања узорка према
социоекономском статусу (видети Andersson, 2008) и едукативном искуству, у финални
узорак су одабрани испитаници из две школе које припадају широј централној зони (ОШ
„Владимир Назор“ и ОШ „Војвода Путник“).

Финалним узорком је обухваћено 114 ученика, оба пола, који похађају трећи
(48,2%) и четврти разред (51,8%) основне школе. Испитаници су релативно уједначени
према полу будући да се узорак састоји од 59 девојчица (51,8%) и 55 дечака (48,2%).
Узраст испитаника се креће у распону од 8,7-10,8 година (AS=9,80; SD=0,57). На основу
дистанце од шест месеци, испитаници су подељени у три узрасне групе: група од 8,7-9,3
(N=32; 28,1%), група од 9,4-10,0 (N=37; 32,5%) и група од 10,1-10,8 година (N=45; 39,5%).

Варијабле истраживања. У првом делу истраживања, као независне варијабле
обрађивани су подаци везани за узраст, пол и интелектуалне способности. Анализирано је
62 зависне варијабле, издвојене из 12 примењених инструмената.
У другом делу истраживања, као независна варијабла коришћен је ниво постигнућа на
Акадија тесту (општи скор и резултати субтестова појединачно). Као зависне варијабле
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дефинисани су фактори егзекутивних функција, добијени применом факторске анализе
(методом анализе главних компоненти). У овом делу истраживања, ниво интелектуалног
функционисања је коришћен као контролна варијабла

У истраживању су примењени следећи инструменти:
1. Анализа документације педагошко-психолошке службе школе, којом су

прикупљени подаци о полу, узрасту и социоекономском статусу деце.
2. Акадија тест развојних способности, који је служио за идентификацију деце која

имају или би могла имати сметње у учењу. Тест је конструисан у циљу откривања разлога
неуспеха у учењу код школске деце. Састоји се од 13 субтестова, којима се процењују
различите способности и вештине неопходне за успешно овладавање академским
вештинама у основној школи. Критеријум за дефинисање сметњи у учењу било је
одступање општег скора за једну или више стандардних девијација од просечних
вредности за узраст.

3. Инструменти за процену егзекутивних функција, којима су прикупљени подаци о
нивоу развоја различитих компонената вербалних и невербалних аспеката егзекутивних
функција:

За процену вербалног аспекта егзекутивних функција коришћени су:
 Струп тест (Додрилов формат);
 Тест 20 питања (Levin et al., 1991);
 Тест контролисаних усмених асоцијација/ ФАС тест (Benton et al.,1989);
 „Распон реченица“ (Henry, 2001);
 Распон бројева уназад.

За процену невербалног аспекта егзекутивних функција коришћени су:
 Крени/ стани задатак (Spinella&Miley, 2004);
 Лондонска кула (Culbertson & Zillmer, 2005);
 Висконсин тест сортирања карата/ WCST (Heaton et al., 1993);
 “Избаци уљеза” (Odd-one-out span) (Hitch & McLean, 1991);
 Распон фигура уназад.

Статистичка обрада података. Резултати истраживања приказани су табеларно,
у номиналним вредностима и процентима, или графички. Постигнућа испитаника на
примењеним тестовима приказана су основним дескриптивним мерама: аритметичком
средином, стандардном девијацијом, минималним и максималним вредностима. Природа
расподеле појединих скорова испитана је применом Смирнов-Колмогоров теста, а потом
су одређивањем пресека на основу аритметичке средине и разлика од једне стандардне
девијације, дефинисане групе испитаника које се међусобно разликују за по једну
стандардну девијацију у скоровима на субтестовима Акадија теста и на тесту у целини. На
основу квартилних вредности дефинисани су интервали постигнућа на групама задатака
Акадија теста (ниво ајтем анализе).

За утврђивање односа појединих варијабли коришћене су Пирсонов коефицијент
линеарне корелације и коефицијент парцијалне корелације. Разлике у постигнућу на
примењеним задацима/тестовима према дефинисаним независним варијаблама испитане
су применом једнофакторске и двофакторске анализе варијансе, χ2 тестом, Welch-овим
апроксимативним методом анализе варијансе и t-тестом.
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У циљу откривања латентног простора између варијабли развојних способности и
егзекутивних функција, примењена је анализа главних компоненти. Добијени факторски
скорови процењених варијабли егзекутивних функција су коришћени у даљој статистичкој
процедури.

Присуство разлика у вербалним и невербалним аспектима егзекутивних функција
између група испитаника различитог постигнућа на Акадија тесту анализирано је
применом анализе коваријансе. Ниво интелектуалног функционисања је коришћен као
коваријат, те је на тај начин статистички контролисан потенцијални утицај интелигенције.

Поглавље Резултати истраживања са дискусијом садржи табеларну, графичку и
текстуалну презентацију и елаборацију резултата, структурисане у складу са циљевима и
задацима истраживања. У складу са циљевима истраживања, приказани су: општи скор и
чиниоци (узраст, пол и ниво интелектуалних способности) постигнућа ученика на Акадија
тесту, интеркорелације субтестова Акадија теста и сумација варијабли, постигнућа и
чиниоци постигнућа (узраст, пол и ниво интелектуалних способности) ученика на сваком
од 13 субтестова, сумирање постигнућа на субтестовима (анализа развојне
дискриминативности, профил способности различитих узрасних група, динамика развоја,
број испитаника који одступају од просека и број субтестова на којима испитаници
испољавају одступања), постигнућа и чиниоци постигнућа (узраст, пол и ниво
интелектуалних способности) у областима вербалних и невербалних аспеката
егзекутивних функција, интеркорелације и сумација варијабли егзекутивних функција,
однос егзекутивних функција и општег скора на Акадија тесту, као и однос егзекутивних
функција и резултата свих  субтестова.

Поглавље Закључна разматрања садржи сумацију резултата, операционализовану
у виду закључака, структурираних у складу са постављеним циљевима.  Садрже
систематизован приказ развојних способности, егзекутивних функција и односа развојних
способности и егзекутивних функција код деце узраста 8,7-10,8 година. Финални део
посвећен је вербалним и невербалним аспектима егзекутивних функција код деце са
тешкоћама у учењу.

VI Списак научних и стручних радова који су објављени или прихваћени за
објављивање на основу резултата истраживања у оквиру рада на докторској
дисертацији

1. Buha, N., Gligorović, M. (2014). Razvojne sposobnosti dece mlađeg školskog uzrasta.
III stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem „Aktuelnosti u edukaciji i
rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju“, 28-30. novembar 2014., Smederevo,
Zbornik rezimea, 19.

2. Buha, N., Gligorović, M. (2015). Odnos postignuća na Akadija testu
razvojnih sposobnosti i inteligencije kod dece mlađeg školskog uzrasta. Specijalna
edukacija i rehabilitacija, 14(3), 265-284.

3. Buha, N., Gligorović, M. (2015). Verbalna radna memorija kao činilac postignuća
učenika u oblasti matematike. IV međunarodna naučno-stručna konferencija „Metodički
dani 2015.“, 31. maj 2015, Kikinda. Knjiga rezimea, 148-150.

4. Gligorović, M., Buha-Đurović, N. (2011). Senzorna i senzomotorička integracija kod
dece mlađeg školskog uzrasta. Nastava i vaspitanje, 4, 584-594.
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5. Gligorović, M., Buha, N. (2012). Perceptivne sposobnosti kod dece mlađeg školskog
uzrasta. VI međunarodni naučni skup "Specijalna edukacija i rehabilitacija danas", 14-
16. septembar 2012, Beograd. Zbornik rezimea, 48-49.

6. Gligorović, M., Buha, N. (2015). Razvojne sposobnosti i postignuća  u oblastima
srpskog jezika i matematike. Specijalna edukacija i rehabilitacija, 14(3), 319-344.

7. Gligorović, M., Buha, N. (2015). Cognitive Flexibility and Intelligence in Young
School-aged Children. 1st International Developmental Pediatrics Congress “ADD-
ECD: Addressing Disability and Difficulties in Early Childhood Development”,
December 2-5, Istanbul, Turkey. Book of abstracts, 243.

8. Gligorović, M., Buha, N. (2015). Inhibitorna kontrola kao činilac postignuća učenika u
oblasti matematike. IV međunarodna naučnostručna konferencija „Metodički dani
2015.“, 31. maj 2015, Kikinda. Knjiga rezimea, 109-110.

VII ЗАКЉУЧЦИ, ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Закључна разматрања су концептуализована у складу са дефинисаним циљевима и
задацима истраживања.

1. Анализом развојних способности деце узраста од 8,7 до 10,8 година, утврђено је
да 18,42% деце показује одступање од просека на Акадија тесту у целини: 16,67% одступа
за једну стандардну девијацију, док 1,75% одступа за две стандардне девијације од
просека.

1.1. Анализом глобалног скора Акадија теста у односу на независне варијабле
утврђено је следеће:
 узраст је значајан фактор који доприноси разликама у постигнућу; најмлађи

испитаници остварују значајно ниже скорове од испитаника старијих узрасних
група (p<0,05).

 пол није значајан фактор разлика у укупном постигнућу на Акадија тесту (p>0,05),
иако се може уочити тренд лошијих постигнућа дечака; анализом према издвојеним
узрасним групама је утврђено да је постигнуће дечака у најстаријој групи значајно
лошије од постигнућа девојчица (p<0,05).

 интелигенција је значајан фактор који доприноси разликама у категоријама
постигнућа на Акадија тесту у целини (p≤0,000); утврђено је присуство значајне
позитивне корелације између укупног скора на Равеновим ПМ и општег скора на
Акадиjа тесту, која је независна од узраста (r=0,565; p≤0,000).

1.2. Анализом постигнућа на субтестовима Акадија теста, уз примену критеријума
одступања за једну и више стандардних девијација, утврђено је да се тешкоће доминанто
испољавају у областима визуелне дискриминације (24,6%), визуомоторичке координације
(23,7%), вербалног појмовног мишљења (21%), морфосинтаксе (20,2%), визуелне
асоцијације (20,2%) и цртања геометријских фигура (20,1%). Нешто мања заступљеност
тешкоћал уочава се у доменима аудиовизуелне асоцијације (17,5%), лексичког развоја
(17,5%), аудитивног памћења (14%), цртања на задату тему (13,16%), визуелног памћења
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(12,3%), невербалног индуктивног мишљења (11,4%) и аудитивне дискриминације
(11,4%).

1.3. Утврђено је да је узраст значајан чинилац постигнућа на субтестовима
Аудитивна дискримиација, Аудитивно памћење и Аутоматско језичко благо. Пол је
значајан чинилац успешности на субтестовима Визуелна дискриминација и Аутоматско
језичко благо. Ниво интелектуалних способности је значајан чинилац постигнућа на
субтестовима: Визуелна дискримимнација, Цртање геометријских облика, След и
шифровање, Аудитивно памћење, Вештина стварања појмова, Аутоматско језичко благо и
Визуелна асоцијација.

2. Анализом постигнућа у домену егзекутивних функција утврђено је следеће:
 у вербалном домену ЕФ просечно постигнуће испитаника на задатку фонолошке

флуентности износи 21,11 речи на сва три гласа заједно (SD=7,5); на тесту 20 питања
испитаници у просеку постављају 26,8% питања општег карактера (SD=24,42);
просечно време довршавања првог дела Струп задатка износи око 136 секунди
(SD=33,34), а другог дела око 282 секунде (SD=59,45); на задатку Распон реченица
испитаници успешно решавају у просеку око осам задатака (АS=7,8; SD=1,84), a на
задатку Распон цифара око шест задатака (АS=5,7; SD=2,17)

 у невербалном домену ЕФ утврђено је да на Висконсин тесту сортирања карата
(WCST) испитаници у просеку сортирају око пет категорија (од максималних шест;
АS=5,04; SD=1,54); на тесту Лондонска кула успешно решавају око девет задатака
(од максималних 15; АS=8,76; SD=1,78); на Крени/стани задатку у сету Конфликтних
одговора праве у просеку нешто више од четири грешке (АS=4,32; SD=3,18), а у сету
Одлагања одговора две грешке (АS=2,28; SD=2,02); на задатку Избаци уљеза
успешно решавају око осам задатака (АS=7,83; SD=2,11), а на задатку Распон фигура
уназад око три задатка (АS=3,23; SD=1,72)

2.1. Анализом резултата процене егзекутивних функција у односу на независне
варијабле утврђено је да:
 Узраст је значајан фактор разлика само у домену инхибиторне контроле (вербалне и

невербалне). На Stroop тесту, који служи за процену вербалне инхибиторне
контроле, старији испитаници су знатно успешнији, и то у оба услова: брзини обраде
информација/селективности пажње и контроли дистрактора (p<0,05). На
Крени/стани задатку, најмлађи испитаници имају више потешкоћа у односу на
старије испитанике да на договорене сигнале одреагују на неподударан
(неконгруентан) начин, што се манифестује већим бројем грешака у сету
Конфликтних одговора (p<0,05).

 Девојчице су значајно боље на првом делу Stroop теста (p<0,05), док су дечаци
знатно бољи на већини варијабли Висконсин теста сортирања карата (WCST)
(p<0,05). Ни на једној другој варијабли (аспекту егзекутивних функција) није
детектован ефекат пола (p>0,05).

 Није утврђена интеракција узраста и пола ни на једној варијабли вербалних и
невербалних аспеката егзекутиних функција (p>0,05).

 Интелигенција ниско до умерено корелира са варијаблама свих примењених задатака
егзекутивних функција, и у вербалном и у невербалном домену (p≤0,000-0,05).
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2.2. Факторском анализом варијабли примењених инструмената за процену
егзекутивних функција издвојена су три фактора у домену вербалних и четири у домену
невербалних аспеката егзекутивних функција. Према редоследу издвојених компонената,
у домену вербалних аспеката егзекутивних функција издвојене су: способност планирања
(факторско засићење од 0,78), базичне егзекутивне функције (инхибиторна контрола и
радна меморија) (факторско засићење од 0,71) и способност примене стратегије
(факторско засићење од 0,71). У домену невербалних аспеката егзекутивних функција
издвојене су: когнитивна флексибилност (факторско засићење 0,85), базичне егзекутивне
функције (инхибиторна контрола и радна меморија) (факторско засићење од 0,66),
планирање (факторско засићење од 0,78) и концептуализација (факторско засићење од
0,79).

2.3. Анализом резултата факторских скорова егзекутивних функција у односу на
независне варијабле утврђено је да:
 узраст представља значајан фактор вербалних аспеката базичних егзекутивних

функција (p<0,01), при чему се постигнућа најмлађих испитаника знатно разликују у
односу на испитанике старијих узрасних група;

 полне разлике су присутне само у домену когнитивне флексибилности (p<0,05), при
чему објашњавају око 4% варијансе резултата;

 није утврђена интеракција узраста и пола (p>0,05);
 већина факторских скорова егзекутивних функција значајно ниско до умерено

корелира са нивоом интелектуалног функционисања: вербално планирање (p≤0,001),
вербална инхибиторна контрола и радна меморија (p≤0,000), невербална когнитивна
флексибилност (p≤0,000), невербална инхибиторна контрола и радна меморија
(p≤0,000), као и невербално планирање (p<0,05). Способност невербалне
концептуализације и примена стратегије у вербалном домену нису значајно повезани
са интелигенцијом (p>0,05).

3. Ученици чији општ скорови на Акадија тесту припадају раличитим категоријама
постигнућа се, независно од нивоа интелектуалног функционисања, међусобно
статистички значајно разликују према нивоу развоја способности вербалног планирања,
инхибиторне контроле и радне меморије (вербалне и невербалне) (p<0,01). Разлике у
домену невербалног планирања се налазе на самој граници статистичке значајности
(p=0,053), док се разлике у нивоу невербалне когнитивне флексибилности нису показале
као значајан фактор постигнућа на Акадија тесту у целини (p>0,05).

3.1. Способност планирања у вербалном домену остварује значајне корелације са
визуомоторичком координацијом (А2; p<0,01), визуелним памћењем (А5; p<0,05),
аудиовизуелном асоцијацијом (А6; p<0,05), невербалним индуктивним мишљењем (А7;
p≤0,01), вербалним појмовним мишљењем (А9; p<0,01), морфосинтаксичким аспектом
говорно-језичког развоја (А11; p<0,05), визуелном асоцијацијом (А12; p<0,01) и цртањем
на задату тему (А13; p<0,05). Способност планирања у невербалном домену остварује
значајне позитивне корелације са визуомоторичком координацијом (А2; p≤0,01) и
визуелном асоцијацијом (А12; p≤0,05).
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Инхибиторна контрола и радна меморија у вербалном домену остварују значајне
позитивне корелације са визуомоторичком координацијом (А2; p<0,01), визуелном
дискриминацијом (А3; p≤0,000), визуелним памћењем (А5; p≤0,01), невербалним
индуктивним мишљењем (А7; p<0,01), аудитивним памћењем (А8; p≤0,000), вербалним
појмовним мишљењем (А9; p<0,01), лексичким (А10; p<0,01) и морфосинтаксичким
аспектом говорно-језичког развоја (А11; p≤0,000). Инхибиторна контрола и радна
меморија у невербалном домену остварују значајне корелације са визуомоторичком
координацијом (А2; p<0,01), визуелном дискриминацијом (А3; p<0,01), копирањем
геометријских фигура (А4; p≤0,000), визуелним памћењем (А5; p<0,01), невербалним
индуктивним мишљењем (А7; p≤0,000), аудитивним памћењем (А8; p<0,01), вербалним
појмовним мишљењем (А9; p<0,01), лексичким (А10; p<0,01) и морфосинтаксичким
аспектом говорно-језичког развоја (А11; p≤0,000) и визуелном асоцијацијом (А12; p<0,05).

Когнитивна флексибилност (невербална) је значајно повезана једино са
способношћу успостављања асоцијативних веза између аудитивних и визуелних
стимулуса (А6; p<0,05). Деца која имају потешкоће у домену когнитивне флексибилности,
што се манифестује, између осталог, већим бројем грешака на WCST-у и већим бројем
персеверативних одговора, остварују нижа постигнућа на задацима који су потенцијални
индикатор развоја вештине читања.

Примена стратегије у вербалном домену не остварјуе значајне корелације ни са
једним субтестом Акадија теста (p<0,05), као ни способност концептуализације у
невербалном домену (p<0,05).

3.2. Применом анализе коваријансе, контролишући утицај нивоа интелектуалног
функционисања, утврђене су значајне разлике у нивоу развоја различитих аспеката
егзекутивних функција код ученика различитог постигнућа на субтестовима Аудитивна
дискриминација, Визуомоторичка координација и могућност следа, Визуелна
дискриминација, Визуелно памћење, Аудиовизуелна асоцијација, След и шифровање,
Аудитивно памћење, Стечено језичко благо, и Визуелна асоцијација:
 ученици различитог нивоа развоја визуомоторичке координације се међусобно

значајно разликују у постигнућу у домену вербалног планирања (p<0,05);
 ученици различитог нивоа развоја аудитивне дискриминације се међусобно

значајно разликују у постигнућу у домену вербалног и невербалног планирања
(p<0,05).

 ученици различитог нивоа развоја визуелне дискриминације се међусобно значајно
разликују у постигнућу у домену вербалне инхибиторне контроле и радне меморије
(p<0,05), што објашњава око 9% варијансе постигнућа на субтесту Визуелна
дискриминација.

 ученици различитог нивоа развоја аудиовизуелне асоцијације се међусобно
значајно разликују у постигнућу у домену вербалног планирања (p<0,05), које
објашњава око 9% варијансе постигнућа на субтесту Аудио-визуелна асоцијација.

 ученици различитог нивоа развоја аудитивног памћења се међусобно значајно
разликују у постигнућу у домену вербалне инхибиторне контроле и радне меморије
(p<0,05), што објашњава око 9% варијансе постигнућа ма субтесту Аудитивно
памћење.
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 ученици различитог нивоа развоја визуелног памћења се међусобно значајно
разликују у постигнућу у домену невербалне инхибиторне контроле и радне
меморије и невербалног планирања (p≤0,05). Базичне невербалне егзекутивне
функције објашњавају око 8%, док невербално планирање објашњава око 7%
варијансе постигнућа на субтесту Визуелно памћење.

 ученици различитог нивоа лексичког развоја се међусобно значајно разликују у
постигнућу у домену радне меморије и инхибиторне контроле, у оба модалитета –
вербалном и невербалном (p<0,01). Базичне егзекутивне функције (радна меморија
и инхибиторна контрола) у вербалном домену објашњавају око 11%, док у
невербалном око 10% варијабилности постигнућа на субтесту Стечено језичко
благо.

 ученици различитог нивоа развоја индуктивног невербалног мишљења се
међусобно значајно разликују у постигнућу у домену невербалне инхибиторне
контроле и радне меморије (p<0,01), што објашњава око 12% варијабилности
резултата на субтесту След и шифровање.

 ученици различитог нивоа развоја способности визуелне асоцијације се међусобно
значајно разликују у домену способности вербалног планирања (p<0,05), која
објашњава око 6% варијабилности постигнућа на субтесту Визуелна асоцијација.

Иако постоје значајне корелације, контролом утицаја интелектуалног
функционисања нису утврђене значајне разлике у егзекутивним функцијама код ученика
различитог нивоа постигнућа на субтестовима Цртање облика (А4), Вештина стварања
појмова (А9) и Аутоматско језичко благо (А11) (p>0,05). Одсуство корелације између
вештине цртања на задату тему и егзекутивних функција потврђено је и одсуством
разлика у нивоу развоја различитих аспеката егзекутивних функција код деце различитог
нивоа постигнућа на субтесту Цртање (А13) (p>0,05).

3.3. Резултати истраживања указују на то да деца која су, на основу општег скора
на Акадија тесту, идентификована као деца са сметњама у учењу, независно од
интелигенције, имају:
 знатно ниже постигнуће у домену вербалног планирања у односу на све остале

групе испитаника (p<0,01);
 знатно ниже постигнуће у домену базичних егзекутивних функција (вербалних и

невербалних), али само у односу на децу чија су постигнућа на Акадија тесту у
нивоу горње границе или изнад просека (p<0,01);

 знатно ниже постигнуће у домену невербалног планирања, али само у односу на
децу која имају најбоља постигнућа на Акадија тесту (p≤0,05);

 у домену когнитивне флексибилности се не разликују од деце која остарују боља
постигнућа на Акадија тесту (p>0,05)

3.4. Анализом односа постигнућа на субтестовима Акадија теста и различитих
аспеката егзекутивних функција, утврђено је да:
 деца која испољавају тешкоће у домену аудиовизуелне асоцијације имају знатно

ниже постигнуће у домену вербалног планирања (p<0,05);
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 деца која испољавају тешкоће у домену визуелног краткорочног памћења (p<0,05),
морфосинтаксичког аспекта говорно-језичког развоја (p<0,05) и невербалног
индуктивног мишљења (p<0,01) показују знатно лошије постигнуће у домену
базичних егзекутивних функција (инхибиторну контролу и радну меморију) у
невербалном модалитету;

 деца која испољавају тешкоће у домену визуомоторичке координације имају знатно
лошије развијене способности вербалног планирања, али само у односу на децу чија
се постигнућа на задацицима визуомоторичке координације налазе у оквирима
горње границе и изнад просека (p<0,05);

 деца која испољавају тешкоће у домену аудитивне дискриминације и визуелне
асоцијације постижу знатно ниже постигнуће у домену вербалног планирања, али
само у односу на децу која постижу најбоље резултате (p<0,05);

 деца која испољавају тешкоће у домену визуелне дискриминације имају знатно
лошије развијене базичне егзекутивне функције у вербалном домену, али само у
односу на децу која остварују највиша постигнућа на субтесту Визуелна
дискриминација (p<0,05);

 деца која испољавају тешкоће у домену лексичког аспекта говорно-језичког развоја
имају знатно ниже развијене базичне егзекутивне функције у вербалном и
невербалном домену, али само у односу на децу која остварују највиша постигнућа
(p<0,05).

Упоредна анализа резултата кандидата са резултатима литературе

Постигнуће испитаника на Акадија тесту инклинира ка вишим вредностима, но
распон постигнућа указује на то да међу ученицима, који су релативно уједначени према
узрасту, постоје деца која значајније одступају. Анализом средњих вредности постигнућа,
уочава се континуиран развојни помак од најмлађе ка најстаријој групи, а имајући на уму
да су то деца трећег и четвртог разреда, овакав налаз је у складу са резултатима ранијег
обимног истраживања развојног статуса деце млађег школског узраста (Глигоровић и сар.,
2005).

Код ученика III и IV разреда, узраста између 8,7 и 10,8 година, постоје значајне
узрасне разлике једино у домену аудитивне дискриминације (А1) (p=0,002), аудитивног
памћења (А8) (p=0,000) и морфосинтаксичког аспекта говорно-језичког развоја (А11)
(p=0,001). У домену аудитивне дискриминације и аудитивне пажње, развојни помак се
одиграва на узрасту од око 9,5 година, а у домену морфосинтаксичког аспекта говорно-
језичког развоја на узрасту од око 10 година. У области визуомоторичке координације
(А2), цртања геометријских облика (А4), аудитивне пажње (А8), вештине стварања
појмова (А9) и цртања (А13) развојне промене се могу очекивати и након 11. године.
Добијени резултати су у складу са ставом да је до девете године неурокогнитивни развој
рапидан, а да су након тог периода, развојне промене суптилније и, могуће, више зависне
од стеченог знања и искуства (Korkman, Kemp & Kirk, 2001).

Добијене интеркорелације варијабли ЕФ потврђују раније уoчено присуство
повезаности различитих типова задатака ЕФ. Корелације међу њима су углавном ниске,
изузев у случајевима задатака за које се сматра да процењују исти аспект ЕФ (Miyake et
al., 2000). Задаци вербалне флуентности, на пример, обично корелирају са задацима
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вербалне радне меморије и инхибиторне контроле (нпр., Brydges et al., 2012), што је
резултат који је, независно од нивоа интелектуалног функционисања, добијен и у овом
истраживању. Такође, резултати различитих истраживања указују на присуство значајне
повезаности између радне меморије и инхибиторне контроле (Archibald & Kerns, 1999,
Shing et al., 2010), што је у складу и са резултатима овог истраживања.

У овом истражиавњу нису утврђене значајне корелације између постигнућа на
Лондонској кули и резултата WCST-а, као и задатака невербалне радне меморије (p>0,05),
што је у складу са резултатима неких истраживања (нпр., Zook et al., 2004). Међутим, нека
друга истраживања откривају ниску, али значајну корелацију између постигнућа на
Лондонској кули и WCST-а (Bugg et al., 2006), и задатака налик Лондонској кули
(Ханојска кула ‒ Tower of Hanoi) и радне меморије (Colom et al., 2006).

Постигнуће на WCST-у није значајно повезано са варијаблама осталих аспеката
ЕФ, изузев варијабле Број потрошених карата на WCST-у која, и након уклањања утицаја
нивоа интелектуалног функционисања, значајно корелира са задатком инхибиторне
контроле, и то искључиво са сетом Одлагања одговора. Резултати претходних
истраживања нису једногласни по питању повезаности перфромансе на WCST-у са
успехом на задацима инхибиторне контроле, што, бар делом, зависи од анализираних
варијабли WCST-а и употребљених задатака за процену инхибиторне контроле. На узорку
деце од седам и девет година, применом истих процедура, није утврђена значајна веза
између броја персеверативних грешака на WCST-у и броја грешака комисије (Brydges et
al., 2012). Насупрот томе, на узорку деце од 7-15 година, утврђено је да проценат
концептуалних одговора на WCST-у корелира са бројем грешака комисије (Levin et al.,
1991), и да на узорку деце од 8-12 година проценат персеверативних одговора корелира са
другачије дизајнираним задатком инхибиторне контроле (Welsh et al., 1991).

На основу резултата анализе главних компоненти, трећа компонента невербалних
аспеката ЕФ је одговорна за око 9,4% варијабилности резултата, а говори о способности
планирања, имајући у виду да обухвата све варијабле теста Лондонска кула. Ранијим
истраживањима добијени су донекле слични резултати. Способност планирања се у
популацији деце обично издваја као засебан фактор, независно од тога да ли је коришћена
Лондонска кула (Anderson et al., 2001; Levin et al., 1991) или Ханојска кула (Welsh et al.,
1991).

Када се успех на WCST-у разматра заједно са осталим задацима ЕФ, WCST
варијабле показују тенденцију да се групишу у засебан фактор (Strauss, Sherman & Spreen,
2006), што се у великој мери потврдило и овим истраживањем (уз изузеће варијабли
Иницијална концептуализација и Број прекинутих сетова).

Применом једнофакторске анализе варијансе утврђен је значајан ефекат узраста
само на Stroop тесту, и то у оба услова (p<0,05). Најмлађи испитаници су значајно лошији
од испитаника старијих узрасних група – за довршавање и првог и другог дела овог теста
потребно им је знатно више времена. Ови резултати се подударају са резултатима ранијег
истраживања спроведеног у сличном социокултуролошком контексту (Крстић и сар.,
2002). Утврђено је да укупно време на Stroop тесту сукцесивно опада од 7-8 године до 10-
12 године, и да на том узрасном распону постоје два развојна скока: први око осме, и
други око десете године, са претпоставком развоја успешности и након 12. године (Крстић
и сар., 2002). Ова претпоставка је потврђена каснијим истраживањем (Миловановић,
2012).
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Лонгитудиналном студијом развоја вербалне радне меморије у популацији деце и
адолесцената узрасног распона између 8-22 године, утврђено је да се значајне промене
одвијају све до ране адолесценције (Tamnes et al., 2013). Но, за разлику од резултата нашег
истраживања, поменутим истраживањем је утврђено да су годишње промене у капацитету
радне меморије током основношколског узраста израженије, и да у том ритму трају све до
ране адолесценције (до око 16. године) (Tamnes et al., 2013).

Анализа резултата процене фонолошке флуентности показује да, у односу на
резултате страних истраживања, нема језичких и културолошких разлика у домену
продуктивности наше деце на узрасту између девет и десет година. Осим тога, резултати
претходних истраживања (Charchat-Fichman, Martins Oliveira & Morais da Silva, 2011;
Kavé, 2006) су у складу са резултатима овог истраживања, који указују на то да је
анализирани узрасни период релативно миран из угла развоја фонолошке флуентности.

Могућност примене категоризације у решавању проблем ситуација, која се може
уочити током решавања Теста 20 питања, показује динамичан ритам развоја у периоду
раног основношколског узраста. Од пете/шесте године деца почињу да постављају
одговарајући тип питања који им омогућава лакши и бржи долазак до решења проблема
(Denney, 1974; Lloyd, Mann & Peers, 1998). Проценат тзв. „општих“ питања, која
омогућавају елиминацију већег броја могућности, расте од 22% у I разреду до 55% код
деце IV разреда (Denney, 1974). Истраживањем спроведеним готово 20 година касније,
утврђени су слични резултати: на узрасту између 7-15 година, проценат „општих“ питања
расте од 25% до око 64% (Levin et al., 1991). Резултати овог истраживања указују на то да
наша деца користе нешто мањи број општих питања (24-30%) него што би се то очекивало
с обзиром на резултате страних истраживања (према Levin et al., 1991, деца између 9-12
година користе око 42% општих питања). Овакав резултат би могао да указује на то да
наш школски систем не подстиче (довољно) развој самосталности, стварања стратегија и
критичког мишљења.

Резултати страних истраживања указују на то да број сортираних категорија на
WCST-у у дечјој популацији достиже адултни ниво између десете (Levin et al.,1991; Welsh,
Pennington & Groisser, 1991) и 15. године (Huizinga & Van der Molen, 2007). На узорку деце
из Холандије, утврђено је да она у периоду између 7 и 11 година успевају да сортирају
карте у три до четири категорије (Huizinga & Van der Molen, 2007). Наши резултати, иако
не откривају значајне развојне промене на одабраном узрасту (p>0,05), што је у складу са
сличним истраживањем (Крстић и сар., 2002), ипак указују на то да испитаници ове
студије постижу знатно боље резултате, и у броју сортираних категорија и у броју
персеверативних грешака у односу на децу из Холандије (Huizinga & Van der Molen,
2007). Перформанса испитаника у овом истраживању, мерена бројем персеверативних
одговора се у извесној мери разликује и од америчке популације, поготово када су у
питању деца узраста између осам и девет година (Welsh, Pennington & Groisser, 1991).
Резултати овог истраживања су више у складу са резултатима домаћих студија (Крстић и
сар., 2002), што указује на потребу детаљније анализе културолошких разлика у
перформанси на WCST-у, и по потреби дефинисања норми за Србију.

Нису утврђене на полу засноване разлике на тесту Лондонска кула, што је у складу
са налазима других истраживања (Abedi et al., 2014; Boghi et al., 2006; Culbertson &
Zillmer, 2005), мада визуелизација мозга указује на то да постоје суптилне полне разлике у
можданој активацији током решавања овог задатка.
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VIII ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА

Кандидаткиња је структурирала налазе истраживања на начин који омогућава
јасан, систематичан и прегледан приказ резултата у областима развојних способности,
вербалних и невербалних аспеката егзекутивних функција и односа између категорија
постигнућа и егзекутивних функција код деце са различитим нивоом успешности на тесту
развојних способности.

Комисија сматра да је начин приказивања и интерпретације резултата у складу са
постављеним циљевима и задацима истраживања, методолошким правилима и етичким
принципима.

IX КОНАЧНА ОЦЕНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

Анализом завршене докторске дисертације кандидаткиње мр Наташе Буха,
Комисија констатује да рукопис Вербални и невербални аспекти егзекутивних функција
код деце са сметњама у учењу представља оригинални научни рад који доприноси
продубљивању знања о предикторима и корелатима тешкоћа у учењу код деце млађег
школског узраста, што је посебно важно ако се има у виду да поменуте тешкоће, било да
су специфичне или глобалне, обично имају тенденцију да перзистирају и касније, током
читавог школовања, што често доводи до напуштања школе, али и до појаве разних
емоционалних и бихејвиоралних сметњи.

Докторска дисертација Вербални и невербални аспекти егзекутивних функција код
деце са сметњама у учењу кореспондира са нацртом за израду докторске дисертације и
садржи све неопходне елементе, који су јасно структурирани, презентовани,  образложени
и поткрепљени информацјама из релевантне литературе. Методологија и примењени
инструменти процене, као и статистичка обрада резултата су у складу са циљевима и
задацима истраживања. Добијени резултати интерпретирани су у контексту теоријских
сазнања и налаза ранијих истраживања о развојним способностима које су предуслов за
усвајање академских вештина, егзекутивним функцијама и повезаности сметњи у учењу и
различитих аспеката егзекутивних функција.

Оригиналност докторске дисертације огледа се у избору предмета истраживања,
заснованом на познавању савремених теоријских концепата и истраживачких студија,
дизајну истраживања, анализи и интерпретацији резултата. Применом широке лепезе
инструмената за процену развојних способности које се сматрају предусловима за
усвајање академских вештина и егзекутиввних функција, утврђене су значајне разлике у
нивоу развоја различитих аспеката егзекутивних функција код ученика са тешкоћама у
учењу. То представља додатну потврду значаја егзекутивних функција за координацију
когнитивних процеса вишег реда, неопходних за усвајање и примену знања и вештина. Ти
процеси, с обзиром на њихову централну позицију у организовању људског понашања,
могу бити од кључног значаја за академски успех, посебно у старијим разредима када се
очекује већа самосталност ученика у раду и учењу и када се акценат ставља на решавање
задатака који захтевају координацију, интеграцију и синтезу многих процеса и вештина.

На основу резултата истраживања конципиране су и препоруке за
олигофренолошки третман, фокусиране на развој стратегија организације и планирања,
праћења извршавања задатка и евалуације активности, посебно у вербалном домену. Осим
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тога, третманом би требало обухватити базичне егзекутивне функције, пре свега
инхибиторну контролу и радну меморију у невербалном домену. У оквиру редовних
активности на предшколском узрасту би могао да се спроведе и сет активности којима би
се стимулисао развој радне меморије (ширењем опсега и могућности манипулације
информацијама), контроле дистрактора и способности планирања (у почетку пружањем
модела и рашчлањивањем активности на етапе). Ове активности би требало да омогуће
развој самосталног и креативног решавања различитих проблем ситуација.

X ПРЕДЛОГ

Комисија са задовољством предлаже Већу за мастер, специјалистичке и докторске
студије Универзитета у Београду – Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију,
да прихвати извештај и докторску дисертацију под називом ВЕРБАЛНИ И НЕВЕРБАЛНИ
АСПЕКТИ ЕГЗЕКУТИВНИХ ФУНКЦИЈА КОД ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У УЧЕЊУ,
кандидаткиње мр Наташе Буха упути у даљу процедуру.
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