
СПОСОБНОСТИ



Покушаји дефинисања интелигенције

Интелигенција нема неку опште прихваћену дефиницију:

Биолошке Способност прилагођавања, односно способност
сналажења у новим ситуацијама.

Педагошке Способност за учење или способност примене
старих искустава у новим ситуацијама. 

Психолошке:
Спирман Способност решавања проблема увиђањем или

схватањем битних односа у некој ситуацији. 
(увиђање односа између датих чланова; 
способност апстрактног мишљења најчешће
везана за говор)

Терстон Оно што зовемо интелигенцијом своди се на тзв. 7 
примарних фактора. 

Бине Општа способност која се манифестује у
решавању различитих задатака.



Како се мери интелигенција?

Први инструмент намењен проучавању
комплексних менталних функција конструисао је
1905. године Бине, и то за потребе издвајања деце
која услед застоја у менталном развоју не могу да
прате нормалну школску наставу. Првих десет
година после објављивања, Бинеов тест и њему
слична средства коришћена су првенствено за
испитивање деце или умно заосталих. Бине је
стандардизовао своју скалу интелигенције само до
петнаесте године старости. 

Ревизије Бине-Симонове скале су имале за
циљ побољшање метријских карактеристика скале
(дискриминативност, поузданост, валидност).

Алфред Бине



Развој менталног тестирања после Бинеа

Практичари су, увидели да се тестови интелигенције
могу употребљавати и за одрасле (популација
казнених завода и психијатријских клиника). Тек
1917. године, када је америчка војска ангажовала
психологе за помоћ при класификацији регрута, 
дошло је до шире употребе тестова интелигенције у
испитивању одраслих.
Међу првим тестовима конструисани су: 
l Скале психомоторног развоја (Baby-tests )
l Невербални тестови (Косове коцке, Равенове матрице, 
Гудинаф тест)

l WISC (Векслер) - процена вербалне и манипулативне
интелигенције. 



Ментални узраст –просечно постигнуће деце
одређеног календарског узраста
Умни количник IQ = МУ / КУ (Штерн)
Девијациони умни количник – релативни
положај детета унутар његове узрасне групе
(Векслер)

Принципи мерења интелигенције у развоју



МЕРЕЊЕ СПОСОБНОСТИ

Пример: десетогодишње дете које на тесту интелигенције
постигне резултат просечног тринаестогодишњака има

коефицијент интелигенције 130
IQ = 13 : 10 х 100



Развој мишљења

Сазнајни (когнитивни) развој почиње рођењем. Најранији
облици сазнања састоје се у опажајно-практичној делатности. 
Мишљење почиње да се развија касније, у току друге године
живота. Оно је дакле, само један вид сазнајне активности, онај
који је најразвијенији и најсложенији.

Сазнајни развој, по Пијажеу, одвија се кроз три основна
стадијума:
1. сензомоторна интелигенција (0-24 месеца)
2. припрема и организација конкретних операција, са две фазе:

преоперациони период (2-7 година)
конкретне операције (7-11 година)

3. формалне операције (11-15 година)

Наведене узрасте треба само условно схватити јер су индивидуалне
варијације у том погледу велике. За Пијажеа је битан непроменљиви
редослед стадијума, а не њихове узрасне границе. Такође, треба
напоменути да је 15. година период коначног конституисања
формалних операција, а не њихов крај.



Преображај интелигенције

Како правити тестове интелигенције кад се
начини њеног испољавања са узрастом битно
мењају? 
Пијаже сматра да свака фаза представља

припрему за следећу фазу, и све се међусобно
разликују по структури. Он је особености ових фаза
описивао формалним моделима из логике, за које је
у дечјем понашању проналазио конкретне
манифестације. Расправљајући о стадијумима, он је
описао природу задатака које дете на сваком нивоу
може да реши. 



Пијаже је до својих података долазио тзв. 
клиничком методом, која је добила ово име зато што
се разликује од методе тестова, којом се стиче увид
само у резултате интелектуалне активности, док се
клиничком методом откривају и начини којима се
долази до тих резултата. 

Пијаже се, дакле, бавио изучавањем психолошких
веза између начина испољавања интелигенције на
различитим ступњевима. Утврђивањем статистичких
веза (корелација) баве се више психометријски
оријентисани психолози. Сарадња између ова два
приступа није задовољавајућа, што се одражава и на
конструкцију тестова интелигенције у развоју.



СТРУКТУРА СПОСОБНОСТИ

Да ли је интелигенција
јединствена, општа способност

или се састоји од више
различитих способности као

што су сензорна, 
моторна, 

вербална способност
и др

?



Спирманова двофакторска теорија способности

Спирман је први применио поступак факторске
анализе.
Интелигенција је способност решавања проблема
увиђањем или схватањем битних односа у некој
ситуацији. 
Постоји један општи фактор (Г-фактор), који
учествује у свим интелектуалним активностима, и
већи број специјалних (С-фактора), који су одговорни
за успех у појединачним, специфичним
активностима. 



Терстонова теорија примарних менталних способности

Оно што зовемо интелигенцијом своди се на тзв. 7 примарних
фактора. Не постоји Г фактор (општа интелигенција). По
овом схватању, појединац може у једној области да достигне
висок ниво, а у другој не, јер постоји више фактора
одговорних за различите способности.

W - вербална флуентност оперише издвојеним речима и састоји се у
брзом произвођењу речи;

V - вербални фактор састоји се у способности разумевања речи, 
њихових односа и вербалног закључивања;

N - нумерички фактор представља способност решавања једноставних
и рутинских математичких операција;

S - примарна спацијална (просторна) способност састоји се у
представљању односа у простору

M - фактор памћења ангажује памћење бројева и слова или речи;
P - перцептивни фактор је способност решавања задатака помоћу

података који су опажајно присутни;
R - фактор индивидуалног закључивања је способност проналажења

правила међу датим подацима.



Гилфордова мултифакторска теорија способности

Три димензије интелигенције:
1. операције (когниција, меморија, дивергентно

мишљење, конвергентно мишљење, евалуација)  
2. садржаји (фигурални, симболички, семантички, 

понашајни)
3. продукти (јединице, класе, релације, системи, 

трансформације, импликације)

50 (120) посебних способности



Кател-Хорнова теорија флуидне и кристализоване
интелигенције

Флуидна интелигенција независна од
едукације и акултурације – мери се тестовима
слободним од културе,  показује тенденцију
опадања у одраслом добу и старости.
Кристализована интелигенција – зависи од
учења и акултурације (тестови знања, опште
информисаности, вербалне способности). 



Расподела становништва по степену интелигенције



Дистрибуција количника интелигенције

Заостала3Испод 70

Ниска670 – 79 

Нешто испод просека1580 – 89 

Просечна4690 – 109

Нешто изнад просека18110 – 119

Висока интелигенција11120 – 139 

Веома висока1Виши од 140

Опис интелигенције% 
становништваIQ



Умна заосталост

Ако је оштећење интелигенције настало касније када је већ
нтелигенција развијена, онда се ради о деменцијама.

Присуство поремећаја интелигенције, IQ мањи од 70 од
рођења, или су поремећаји настали током развоја
интелигенције, онда се ради о менталној ретардацији
(олигофренија, ментална заосталост, слабоумност):

Дебили IQ(50-70); МУ(8-12 г); могу се научити да читају и
пишу и да заврше ОШ;

Имбецили IQ (20-50); МУ(3-7 г); да науче да говоре али не читају
и пишу;

Идиоти IQ испод 20, МУ испод 3 г. 



Код одраслих људи коефицијент интелигенције не
зависи од узраста, 

већ резултат на одређеном тесту интелигенције
представља меру

релативне развијености интелигенције појединца
унутар референтне групе

за коју је тест стандардизован.



Према проценамa психолoга IQ великанa

Џорџ Вашингтон -140

Да Винчи - 180

Наполеон -145 Рембрант – 165

Галилео - 185

Моцарт -165

Њутн – 190 Гете - 210


