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Апстракт. Савремени аутори наглашавају важност сагледавања породице као специфи-
чног образовног контекста и изучавања њене улоге у когнитивном развоју. У раду је те-
стиран модел којим се постулира начин на који различити видови родитељског посре-
довања и разна породична културно-потпорна средства делују на развој формалних 
операција. Претпоставили смо да образовање родитеља и материјални статус породице 
чине шири контекст који утиче на генералне димензије породичне интеракције (емоци-
онална размена и демократичност), али и на културно-педагошки статус породице, те 
да је њихова веза са формалним операцијама посредована поменутим варијаблама. Оче-
кивали смо да образовање родитеља и генералне димензије породичне интеракције ути-
чу на родитељску медијацију специфичну за развој формалних операција, операционали-
зовану КПС скалом, и да преко ове варијабле посредују развој тог облика мишљења. Ди-
ректна веза с формалним операцијама постулирана је у случају варијабли културно-педа-
гошког статуса и КПС скале. Узорак чини 305 ученика од 15 до 19 година. За тестирање 
постулираног модела коришћен је метод структуралних једначина. Резултати показују 
да постоји директан утицај културно-педагошког статуса и КПС скале на формалне опе-
рације, али и образовања мајке. Неки односи осталих предиктора су потврђени а неки 
не, што сугерише да предложени експланаторни модел мора бити донекле ревидиран.  
Кључне речи: породица, формалне операције, модел, културно-потпорна средства, по-
средовање (медијација).  

Проблем 

Пијаже и аутори у оквиру његовог приступа сматрају да се може гово-
рити о пет кључних карактеристика мишљења на стадијуму формалних 
операција (Flavell, 1963; Gruber & Voneché, 1995; Inhelder & Piaget, 
1958; Piaget, 1957, 1966, 1969): (1) способност раздвајања реалног од 
могућег, (2) хипотетичко-дедуктивно резоновање, (3) способност одва-
                     

* E-mail: istepano@f.bg.ac.yu 



Тестирање једног модела улоге породице 

 

71 

јања форме од садржаја – при резоновању о проблему форма проблема 
има примат над његовим садржајем, (4) пропозиционално мишљење – 
резоновање о исказима и успостављање сложених односа међу њима и 
(5) комбинаторика – комбиновање исказа, идеја, објеката или фактора 
који утичу на неку појаву, a кључна карактеристика је способност гене-
рисања скупа свих могућих комбинација. Иако Пијаже (Piaget, 1966, 
1972; Pijaže i Inhelder, 1978) и неки његови следбеници (Bradmetz, 1999; 
Gray, 1990; Karplus, 1992) помињу значај породице за развој формал-
них операција, па чак говоре и о аспектима породичног контекста који 
могу бити подстицајни, у оквиру овог приступа поменута проблемати-
ка није систематски нити емпиријски изучавана.  

За истраживање улоге породице у развоју формалних операција 
биле су подстицајне бројне студије у оквиру социокултурног приступа 
које изучавају утицај социјалне интеракције унутар породице на развој 
виших психичких функција (Azmitia & Perlmuter, 1989; Gauvian et al., 
2001; Kovač-Cerović, 1998; Meadows, 1996), програми подршке социо-
економском статусу породице у циљу подстицања когнитивног развоја 
и образовног постигнућа деце (Berghout Austin еt al. 2006; Rosenzwеig, 
1996; Seitz еt аl., 1985), резултати истраживања о повезаности породич-
ног миљеа са школским постигнућем и когнитивним развојем деце 
(Burchinal еt аl., 2000; Grolnick & Slowiaczek, 1994; Hill еt аl., 2004; 
McCulloch & Joshi, 2001), као и истраживања родитељских стилова у 
којима су они повезивани са специфичним начином комуникације ро-
дитеља и деце, али и са когнитивним развојем и школским постигну-
ћем деце (Aunola et al., 2000; Baumrind, 1991; Bernstajn, 1979; Glasgow 
еt al., 1997; Wеiss & Schwarz, 1996). Наведена истраживања указала су 
на неоправдано занемаривање образовне улоге породице, на потребу 
њеног третирања као специфичног контекста у коме се стичу различите 
вештине (па чак и најсложенији облици мишљења), као и на важност 
интензивнијег изучавања овог проблема. 

У претходном раду истраживана је веза различитих породичних 
варијабли са формално-операционалним мишљењем (Stepanović, 2007). 
Испитиване су две варијабле породичне интеракције (емоционална раз-
мена и демократичност) које у највећој мери одговарају најопштијим 
димензијама којима се описују родитељски стилови. Претпоставили 
смо да оне чине контекст у коме се одвија развој формалних операција, 
те да ће њихова веза са формално-операционалним мишљењем бити 
слабијег интензитета у поређењу са осталим породичним варијаблама. 
За варијабле социоекономског статуса породице очекивана је нешто 
интензивнија повезаност са формалним операцијама, поготово када је 
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реч о образовању родитеља. Сматрали смо да ће културно-педагошки 
ниво породице бити још уже везан за развој овог облика мишљења по-
што се он односи на подстицајност породичне средине за интелектуал-
ни развој у целини, али и за процес учења како у погледу понашања ро-
дитеља, тако и у погледу опремљености средине у којој дете расте кул-
турним производима који имају подстицајно дејство. Комбиновањем 
теорија Пијажеа и Виготског конструисана је скала којом су операцио-
нализовани различити видови родитељске медијације за које се претпо-
ставља да репрезентују родитељску подршку специфичну баш за развој 
формалних операција и да описују породицу као особен културно-пот-
порни систем за развој овог облика мишљења (Stepanović, 2006). Скала 
је названа скалом културно- потпорних средстава (КПС скала) по воде-
ћем концепту теорије Виготског који говори о значају социјалне инте-
ракције у развоју и посредованости људског развоја. Претпоставили 
смо да ће родитељско посредовање операционализовано поменутом 
скалом бити најважнији фактор развоја формалних операција међу ис-
питиваним породичним варијаблама. Све поменуте породичне варија-
бле третиране су на исти начин те је методом структуралних једначина 
провераван модел у коме су оне репрезентовале предикторске варија-
бле које директно утичу на формално-операционално мишљење (кри-
теријумска варијабла – критеријум). Графикон 1 описује добијене ре-
зултате у том раду. 

Као значајни предиктори постигнућа адолесцената на тесту фор-
малних операција издвојени су: образовање мајке, једна варијабла ма-
теријалног статуса породице, КПС скала и културно-педагошки ниво 
породице. Полукружне линије са леве стране са стрелицама на оба кра-
ја, тј. бројеви на њима, означавају међусобне корелације предиктора. 
Линије са десне стране чије стрелице су усмерене ка критеријуму реп-
резентују утицај одређеног предиктора на њега, а бројеви на њима ре-
гресионе коефицијенте који указују на интензитет тог утицаја. Број из-
над критеријумске варијабле је квадрат коефицијента мултипле корела-
ције (squared multiple correlation) који говори о проценту варијансе об-
јашњеном предикторским варијаблама. Резултати су показали да одре-
ђене претпоставке о односу предиктора и критеријума нису потврђене. 
Неке везе су изостале (нпр. утицај демократичности и емоционалне ра-
змене на формалне операције), док су се друге разликовале од очекива-
них (нпр. очекивана је интензивнија веза културно-педагошког нивоа 
са критеријумом у односу на образовање родитеља). Ови налази су нас 
подстакли да у раду који ће овде бити изложен начинимо корак даље у 
разумевању значаја породице за развој формалних операција и тестира-
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мо другачији модел односа предикторских варијабли и критеријумске. 
Занимало нас је да ли заиста одређене варијабле породичног контекста 
не утичу на формално-операционално мишљење, или је могуће да изо-
станак директне везе са критеријумом не указује на њихову ирелевант-
ност већ на њихов утицај посредован другим испитиваним варијабла-
ма. Такође, желели смо да новим моделом проверимо неке од претпо-
ставки, о међусобном односу варијабли породичног контекста и њихо-
вој улози у развоју формалних операција, које су биле имплицитне у 
претходном раду те нису биле уграђене у модел који је тада тестиран.  

Графикон 1: Издвојени предиктори добијени тестирањем модела 
из претходног рада 

 
 

Пошли смо од тезе да модел у коме је претпостављен директан утицај 
свих породичних варијабли на критеријум можда не описује на најбо-
љи начин породични миље у коме се одвија развој формалних операци-
ја. Зато су хипотезе о степену утицаја одређених варијабли на развој 
формалних операција реформулисане и уграђене у нови модел преко 
предвиђања специфичног односа међу предикторима и модалитета њи-
ховог утицаја на критеријум. Претпоставили смо да социоекономски 
статус породице (економски статус и образовање родитеља) чини нај-
шири контекст развоја формалних операција. Очекујемо да се образо-
вање родитеља одражава на начин комуникације у породици и на однос 
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родитеља према деци, односно на испитиване димензије породичне ин-
теракције (емоционална размена и демократичност). Такође, на основу 
налаза бројних истраживања, природно је претпоставити да се образо-
вање родитеља огледа у културно-педагошком нивоу породице, однос-
но да ће родитељи вишег образовног статуса у већој мери полагати на 
стварање окружења подстицајног за образовање и интелектуални раз-
вој деце у односу на родитеље нижег образовања.  

Графикон 2: Тестирани модел односа породичних варијабли  
и формално-операционалног мишљења 

 

У модел је уграђена и претпоставка да се материјално стање породице 
одражава на културно-педагошки ниво, односно да породице чији при-
ходи превазилазе подмиривање основних потреба имају више могућно-
сти да приуште трошкове као што су куповина књига и одласци на раз-
не културне манифестације. Реално је очекивати да ће образовање ро-
дитеља утицати и на степен њихове подршке развоју формалних опера-
ција (операционализован КПС скалом). Полазећи од налаза истражива-
ча који су се бавили моделирањем односа родитељских стилова са дру-
гим породичним варијаблама (Darling & Steinberg, 1997), и закључили 
да родитељски стил треба третирати као контекстуалну варијаблу која 
утиче на везу понашања родитеља и развојних/школских постигнућа 
деце, предвидели смо индиректну везу демократичности и емоционал-
не размене са формалним операцијама. Претпоставили смо да је њихов 
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утицај посредован другим варијаблама породичног контекста које има-
ју директан утицај, као што је родитељско посредовање операционали-
зовано КПС скалом и културно-педагошки ниво. Графикон који следи 
приказује модел тестиран у овом раду. Њиме су репрезентовани изло-
жени односи међу породичним варијаблама и начин њиховог утицаја 
на формално-операционално мишљење.  

Метод 

Субјекти. Узорак пригодног типа чинило је 305 испитаника: 93 учени-
ка осмог разреда (просечни узраст 14;7), 108 ученика другог разреда 
средње школе (просечни узраст 16;7) и 104 ученика четвртог разреда 
средње школе (просечни узраст 18;8).  

Варијабле. Независне варијабле које описују породични контекст 
су: (а) образовање родитеља; (б) економски статус – представљен три-
ма варијаблама: потребе које породица може да подмири укупним ме-
сечним примањима, поседовање одређених кућних апарата и уређаја, 
финансијске могућности за одлазак на годишњи одмор; (в) димензије 
породичне интеракције – емоционална размена и демократичност; (г) 
културно – педагошки ниво; (д) варијабла која репрезентује родитељ-
ску медијацију формално – операционалног мишљења, операционали-
зована КПС скалом. Зависна варијабла је степен развијености формал-
но-операционалног мишљења.  

Инструменти. Димензије породичне интеракције (емоционална ра-
змена и демократичност) испитиване су инструментом ГРАДИР (Kne-
žević, 1994а, 1994б). Скала емоционалне размене испитује квалитет ин-
теракције чланова породице, емоционалне односе, блискост и размене 
у породици. Скала демократичности испитује односе базиране на поро-
дичним улогама, начин доношења одлука и правила. Скале имају добре 
метријске карактеристике (Knežević, 1994а; 1994б).  

Културно-педагошки ниво породице операционализован је преко 
11 питања. Она указују на то да ли родитељи полажу на интелектуално 
подстицајне културне садржаје и активности, као и на испуњеност ок-
ружења деце културно-потпорним средствима за интелектуални развој 
и учење. Нека питања сачињена су по угледу на ХОМЕ (HOME) скалу 
често коришћену у истраживањима (Berghout Austin еt аl., 2006; Coon 
еt аl., 1990; McCulloch & Joshi, 2001; Меаdоws, 1996). 

Родитељско посредовање специфично за формално-операционал-
но мишљење испитивано је КПС скалом. Скала је конструисана на ос-
нову поменутих пет кључних карактеристика формалних операција, 
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као и на основу појмова теорије Виготског који се односе на социјалну 
интеракцију и посредовање развоја (Stepanović, 2006). Мерне каракте-
ристике скале испитане су у неколико истраживања и показале су се за-
довољавајућим (Stepanović, 2006).  

Формалне операције су мерене тестом вишеструког избора – 
БЛОТ (Bond’s Logical Operaton Теst) изведеним из Пијажеовог концеп-
та формалних операција. Тест садржи 35 задатака и покрива све бинар-
не операције, трансформације у оквиру групе ИНРЦ и формално-опера-
ционалне шеме (више о тесту в. Stepanović, 2004). 

Технике за обраду података. За обраду података коришћен је ме-
тод структуралних једначина (structural equation modelling, скраћено 
SЕМ) који је погодан за тестирање различитих модела о односима пре-
дикторских и критеријумских варијабли (више о овом методу в. у Strei-
ner, 2006; Ullman, 2006; Ullman & Bentler, 2003). Коришћен је програм 
АMOS верзија 4.01. 

Резултати 

Резултати добијени приликом тестирања модела приказаног графико-
ном два изложени су на графикону који следи.  

Показало се да добијени модел одговара емпиријским подацима, 
односно да се предикција емпиријских података преко модела стати-
стички значајно не разликује од емпиријски добијене матрице ковари-
јанси (χ²=3.377; df=7; p=0.848). Издвојено је пет варијабли породичног 
контекста које чине статистички значајне предикторе развоја формал-
но-операционалног мишљења. Образовање оца и демократичност имају 
посредан утицај на критеријумску варијаблу: образовање оца свој ути-
цај остварује преко културно-педагошког статуса породице (стандарди-
зовани регресиони коефицијент – 0.28; C.R.1=2.85; p<0.01), а демокра-
тичност (стандардизовани регресиони коефицијент – 0.32; C.R.=3.14; 
p<0.01) преко родитељског посредовања формално-операционалног ми-
шљења (КПС скала) објашњавајући 10% варијансе те варијабе. Образо-
вање мајке (стандардизовани регресиони коефицијент – 0.34; C.R.=3.40; 
p<0.01) има посредан утицај на критеријум који, као и образовање оца, 
остварује преко културно-педагошког статуса породице. Ова варијабла 
има и директан утицај на формално-операционално мишљење поред кул-
турно-педагошког статуса породице и родитељског посредовања ове 
форме мишљења (КПС скала). Регресиони коефицијенти ове три вари-
                     

1 Critical Ratio – критични количник, параметар чија вредност указује на значајност 
регресионог коефицијента. 



Тестирање једног модела улоге породице 

 

77 

јабле су слични (образовање мајке – 0.23, C.R.=2.18, p<0.05; КПН – 0.22, 
C.R.=1.97, p<0.05; КПС – 0.24, C.R.=2.51, p<0.05), мада незнатно изра-
женији утицај на развој формалних операција има варијабла операцио-
нализована КПС скалом. Показало се да родитељско посредовање фор-
малних операција утиче и на културно-педагошки статус породице што 
значи да та варијабла има и посредан утицај на критеријум (стандарди-
зовани регресиони коефицијент – 0.31; C.R.=3.79; p<0.01). КПС скала 
(за испитивање родитељског посредовања) и образовање родитеља об-
јашњавају 39% варијансе културно-педагошког нивоа.  

Графикон 3. Издвoјени предиктори приликом тестирања  
модела приказаног Графиконом 2 

 

Добијени модел односа предикторских варијабли објашњава 24% вари-
јансе зависне варијабле што је више него што објашњава модел прика-
зан графиконом 1, где је објашњено 16% варијансе. Тај податак указује 
да је тестирани модел у овом истраживању (графикон 2) боља полазна 
основа за разумевање породичног контекста развоја формалних опера-
ција у односу на модел у коме је претпостављен директан утицај свих 
предикторских варијабли. Резултати указују да нису потврђени сви 
предвиђени односи предикторских варијабли као и да су добијени неки 
односи предиктора и критеријума који нису очекивани. Они чине базу 
за ревидирање полазног модела.  
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Дискусија 

У овом раду тестиран је нови модел породичног контекста развоја фор-
мално-операционалног мишљења. За разлику од претходно тестираног 
модела којим је предвиђен само директан утицај предикторских вари-
јабли на критеријум, у моделу који је тестиран у овом раду за неке ва-
ријабле породичног контекста предвиђен је посредан, а за неке дирек-
тан утицај на развој формалних операција (Графикон 2). Очекивали 
смо да варијабле социоекономског статуса породице (образовање роди-
теља и економски статус породице) чине општи миље за развој фор-
малних операција и да утичу на друге породичне варијабле, као што су 
димензије породичне интеракције (емоционална размена и демократич-
ност) и варијабле за које смо предвидели директан утицај на зависну 
варијаблу (културно-педагошки ниво и КПС скала). Претпоставили смо 
индиректан утицај емоционалне размене и демократичности на развој 
формалних операција посредован културно-педагошким нивоом поро-
дице и КПС скалом. Модел добијен применом методе структуралних 
једначина приказан је графиконом 3. Он објашњава већи део варијансе 
постигнућа ученика на тесту формалних операција у односу на модел 
који је произашао из претходног рада (Графикон 1), што сугерише да 
он на бољи начин репрезентује аспекте породичног контекста релеван-
тне за развој овог облика мишљења и самим тим више доприноси разу-
мевању истраживаног феномена. Као што је поменуто, анализа струк-
туралних једначина је указала да модел од кога смо пошли у овом раду 
није у потпуности одржив (Графикон 2) и да мора бити ревидиран у 
складу са резултатима добијеним применом ове методе. На тај начин 
смо добили модел приказан графиконом 3. Овде ће бити продискутован 
начин на који је потребно ревидирати почетни модел, али ће резултати 
бити поређени и са претходним радом у коме је тестиран модел по 
коме предиктори имају директан утицај на критеријум.  

Показало се да је образовање оба родитеља важан чинилац који 
обликује друге релевантне аспекте породичног контекста за развој фор-
малних операција. У претходном раду фигурирало је само образовање 
мајке, а сада се и образовање оца показало значајним. Потврђен је по-
датак из претходног рада да је образовање мајке важнији фактор разво-
ја формалних операција од образовања оца пошто је нађен и директан 
утицај ове варијабле на критеријум. За разлику од претходног рада у 
коме ниједна димензија породичне интеракције није издвојена као зна-
чајан предиктор, овде се демократичност показала значајним чиниоцем 
који посредно, преко утицаја на родитељску медијацију операционали-
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зовану КПС скалом, делује на развој формалних операција. Овај налаз 
је у складу са резултатима неких истраживања која су показала да по-
штовање аутономије деце, охрабривање деце да износе властито миш-
љење, двосмерна комуникација родитеља и деце, као и друге одлике 
демократске атмосфере у породици имају позитиван ефекат на когни-
тивни развој и академска постигнућа насупрот породицама у којима је 
систем комуникације затворен и доминатно усмерен од родитеља ка де-
ци (Baumrind, 1991; Bernstajn, 1979; Маcoby & Маrtin, 1983; Wеiss & 
Schwarz, 1996). Могуће је да је ова димензија породичне интеракције 
због своје природе значајнија за развој мишљења у адолесценцији него 
емоционална размена. За разлику од наших очекивања показало се да 
демократичност није под утицајем образовања родитеља већ заједно са 
њим чини најшири контекст за развој формалних операција и обликује 
га преко других породичних варијабли. Може се рећи да је овај налаз у 
складу са препорукама Дарлингове и Штајнберга (Darling & Steinberg, 
1997) који сматрају да је родитељски стил контекстуална интервенишу-
ћа варијабла која посредује однос између конкретног понашања роди-
теља и постигнућа деце. Када је реч о предикторима са директним ути-
цајем, показало се да три варијабле породичног контекста на тај начин 
обликују развој формалних операција: образовање мајке, културно-пе-
дагошки ниво породице и родитељско посредовање формалних опера-
ција (КПС скала). У полазном моделу нисмо предвидели директан ути-
цај образовања родитеља, али се испоставило да образовање мајке ипак 
има такав ефекат. Налази о предикторима са директним утицајем су у 
складу са резултатима претходног рада у коме су такође издвојена по-
менута три предиктора поред једне варијабле економског статуса поро-
дице (са негативним предзнаком). За разлику од наших очекивања ис-
поставило се да економски статус породице не доприноси развоју фор-
малних операција, што указује да су за њихов развој много значајнији 
образовни ниво родитеља и варијабле које говоре о конкретним обли-
цима њиховог понашања усмереним на подршку интелектуалном раз-
воју деце. 

Анализа регресионих коефицијената предиктора с директним ути-
цајем сугерише да највећи допринос развоју формалних операција, као 
што је и очекивано, има родитељско посредовање, медијација овог об-
лика мишљења. Потом следи образовање мајке, а затим културно педа-
гошки ниво породице. Овај редослед предиктора се поклапа са редо-
следом добијеним у претходном раду. Регресиони коефицијенти поме-
нута три предиктора су слични што говори о њиховом релативно ује-
дначеном доприносу. Занимљиво је да родитељско посредовање репре-
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зентовано КПС скалом нема само директан утицај на развој формалних 
операција, као што смо очекивали, већ и индиректан који се остварује 
преко културно-педагошког нивоа породице. Поменути налаз сугерише 
да су родитељи који посредују развој формалних операција склони и да 
обезбеде услове релевантне за когнитивни развој деце и да окружење у 
коме она расту учине интелектуално подстицајним. 

Из свега што је наведено може се закључити да је модел од кога се 
кренуло у овом раду био добра основа за испитивање породичног кон-
текста развоја формално-операционалног мишљења, али да је морао 
бити ревидиран у складу са добијеним налазима. Модел који је при-
меном методе структуралних једначина произашао из почетног по-
тврдио је нашу премису да различити аспекти породичног контекста на 
различит начин доприносе развоју формалних операција. Поред тога 
резултати су указали да сви аспекти породичног контекста који, по-
средно или непосредно, делују на ток развоја мишљења у адолесцен-
тском периоду не морају бити међусобно повезани као што смо ми то 
очекивали. Тако је издвојена једна линија утицаја која креће од обра-
зовања родитеља преко културно-педагошког нивоа породице. Друга 
линија се креће од димензије демократичности и утиче на формалне 
операције преко специфичних облика родитељског посредовања репре-
зентованог КПС скалом. Једина веза ове две линије остварена је кроз 
утицај родитељског посредовања на културно-педагошки ниво поро-
дице. Може се рећи да је тиме у извесној мери оправдано очекивање о 
специјалном »статусу« ове варијабле, када је реч о њеном утицају на 
формално-операционално мишљење, пошто то није потврђено величи-
ном њеног регресионог коефицијента који се не издваја знатније од 
остала два предиктора са директним утицајем. Наиме, показало се да су 
родитељи који манифестују понашања и ставове релевантне за посре-
довање развоја формално-операционалног мишљења у великој мери 
склони да створе услове који подржавају интелектуални развој у цело-
сти, као и да учине окружење детета подстицајним образовним кон-
текстом. На тај начин специфично посредовање развоја формалних 
операција од стране родитеља позитивно делује и на друге факторе у 
породичној средини који, са своје стране, доприносе развоју поменутог 
облика мишљења.  

 
Напомена. Рад je резултат пројекта Института за психологију »Психо-
лошки проблеми у контексту друштвених промена« (бр. 149018д), који 
финансира Министарство науке Републике Србијe. 
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Ivana Stepanovic and Aleksandar Baucal 
TESTING ONE MODEL OF FAMILY ROLE IN THE DEVELOPMENT  

OF FORMAL OPERATIONS 
Abstract 

Contemporary authors emphasise the importance of viewing the family as a specific 
educational context and of studying its role in the cognitive development. In this 
paper, we tested the model that postulates the way in which the different ways of 
parental mediation and various means of the family cultural-supportive system affect 
the development of formal operations. We assumed that the education of parents and 
financial status of the family form a wider context that influences the general 
dimensions of family interaction (emotional exchange and democratism), but also the 
cultural-pedagogical status of the family, and that their connection with formal 
operations is mediated by the above-mentioned variables. We expected the education 
of parents and general dimensions of family interaction to influence the parental 
mediation characteristic for the development of formal operations, operationalised 
by CSS scale, and to mediate, via this variable, the development of that form of 
thinking. The direct link with formal operations is postulated in the case of variables 
of cultural-pedagogical status and CSS scale. The sample consists of 305 pupils aged 
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15 to 19. The Structural Equation Modelling was used for testing the postulated 
model. The results show that there is a direct influence of cultural-pedagogical status 
and CSS scale on formal operations, but of mother’s education as well. Some 
relations between other predictors were confirmed, and some not, which suggests 
that the proposed explanatory model must be revised to some degree. 
Key words: family, formal operations, model, cultural-supportive system, mediation. 
 

 

Ивана Степанович и Александр Бауцал 
ТЕСТИРОВАНИЕ ОДНОЙ МОДЕЛИ РОЛИ СЕМЬИ В РАЗВИТИИ 

ФОРМАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
Резюме 

Современные авторы подчеркивают важность рассмотрения семьи как специ-
фического образовательного контекста и изучения ее роли в когнитивном 
развитии. В работе тестируется модель, с помошью которой постулируется 
способ воздействия разных видов родительского опосредования и разных се-
мейных культуро-поддерживающих средств на развитие формальных опера-
ций. Авторы исходят из предположения, что образование родителей и мате-
риальный статус семьи представляют более широкий контекст, воздейс-
твующий на глобальные измерения семейного взаимодействия (эмоциона-
льный обмен и демократичность), но не воздействующий на культурно-педа-
гогический статус семьи, и что их связь с формальными операциями опосре-
дована упомянутыми вариаблами. Был выдвинут гипотез, что образование ро-
дителей и глобальные измерения семейного взаимодействия оказывают 
влияние на родительскую медиацию, специфичную для развития формальных 
операций, операционализованную шкалой КПС, и что при участии данной 
вариаблы они посредуют развитие этого вида мышления. Прямая связь с 
формальными операциями была постулирована в случае вариабл культурно-
педагогического статуса и шкалы КПС. Корпус для исследования составили 
305 учащихся в возрасте от 15 до 19 лет. В целях тестирования постулиро-
ванной модели использовался метод структуральных уравнений. Результаты 
показывают, что существует прямое воздействие культурно-педагогического 
статуса и шкалы КПС на формальные операции, но наблюдается также и за-
метное воздействие образования матери. Некоторые отношения между осталь-
ными предикторами нашли подтверждение, другие нет, что дает повод к 
выводу о необходимости частичной ревизии экспланаторной модели. 
Ключевые слова: семья, формальные операции, модель, культуро-поддержи-
вающие средства, опосредование (медиация). 


