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По зна ва ње ре чи од но си се на тач ност упо тре бе од ре ђе не ре чи као и упо-
тре бу ре чи у раз ли чи тим об ли ци ма, при ли ка ма и кон тек сти ма.

Раз вој пој мо ва код глу ве и на глу ве де це по ве зан је са раз во јем реч ни ка.
Глу ва и на глу ва де ца оте жа но фор ми ра ју ап стракт не пој мо ве.
Реч ник глу вих и на глу вих уче ни ка по треб но је пер ма нент но бо га ти ти 

но вим ре чи ма, ко је су об ја шње не зна ком (ге стом).
Узо рак је чи ни ло 91 глу вих и на глу вих уче ни ка основ но школ ског уз ра ста.
Циљ ис тра жи ва ња био је ис пи ти ва ње сте пе на усво је но сти зна ков ног и 

го вор ног је зич ког из ра за и раз у ме ва ње пој мо ва, код глу ве и на глу ве де це основ-
но школ ског уз ра ста, у окви ру лек сич ке обла сти Мен тал не ак тив но сти. 

Ис пи ти ва ње је из вр ше но у од но су на уз раст, сте пен оште ће ња слу ха, 
оце ну из срп ског је зи ка и пол.

У ис тра жи ва њу је ко ри шће на листa 20 сти му ланс ре чи у окви ру лек сич-
ке обла сти Мен тал не ак тив но сти.

До би је ни ре зул та ти по ка зу ју да са уз ра стом и оце ном из ма тер њег је зи-
ка, ра сте и про сеч на вред ност по стиг ну ћа у окви ру лек сич ке обла сти Мен-
тал не ак тив но сти.

Глу ви и на глу ви уче ни ци од I до VI II раз ре да су има ли еви дент не те шко-
ће у по зна ва њу и раз у ме ва њу од ре ђе них за да тих пој мо ва.

Бо ље раз у ме ва ње пој мо ва у зна ков ном је зич ком из ра зу у од но су на го вор-
ни, по ка за ли су уче ни ци од пр вог до че твр тог раз ре да.

* Рад из пројекта Министарства просвете,науке и технолошког развоја Републике Ср-
бије под називом „Утицај кохлеарне имплантације на едукацију глувих и наглу-
вих осoбa”, бр. 179055
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До би је ни ре зул та ти ука зу ју да по сто ји по ве за ност из ме ђу раз у ме ва ња 
ре чи, зна че ња ре чи и чи та ња.

На ста вом ма тер њег је зи ка, као и у окви ру дру гих на став них пред ме та, 
тре ба на сто ја ти да се у што ве ћој ме ри раз ви ја и про ши ру је деч ји реч ник.

Нео п ход но је да уче ни ци упо тре бља ва ју ре чи у раз ли чи тим го вор ним си-
ту а ци ја ма, пр вен стве но у њи хо вој ре че нич кој функ ци ји.

 У ра ду са глу вом и на глу вом де цом, кроз на став не пред ме те по треб но 
је усме ра ва ти раз вој зна ков ног је зи ка и го во ра у обла сти ма усме ре ним ка 
обра зов ним под руч ји ма по треб ним за сва ко днев не по тре бе обра зо ва ња и за 
раз ли чи те жи вот не си ту а ци је.

КЉУЧ Не Ре ЧИ: реч ник, мен тал не ак тив но сти, по јам, глу ва и на глу ва де ца, 
основ но школ ски уз раст

УВОД

Је зик је за јед нич ки сим бо лич ки си стем и он се бит но раз ли ку је од 
си сте ма ко му ни ка ци је дру гих вр ста. Је зик је основ но сред ство спо ра зу-
ме ва ња. Да би ко му ни ка ци ја би ла ефи ка сна по треб но је да по ши ља лац 
и при ма лац ин фор ма ци је го во ре истим је зи ком. За раз у ме ва ње је зи ка 
бит но је де но та тив но и ко но та тив но зна че ње.

Је зик као сим бо лич ки си стем је за јед нич ки за од ре ђе ну со цио-лин-
гви стич ку за јед ни цу, чи ме се оства ру је ње го ва ко му ни ка ци о на функ ци-
ја (Кoстић, 2010).

Је зик има функ ци ју ко ја да ле ко пре ва зи ла зи пре но ше ње вер бал них 
по ру ка. Вла да ње је зи ком је пред у слов за ког ни тив ни и пој мов ни раз вој, 
а као кон се квен ца на шег кон сти ту и са ња ре ал но сти, оно са сво је стра не 
кон сти ту и ше по ла зну тач ку на на шу сва ко днев ну прак су (Skut nab-Kan-
gas, 1991).

Усва ја ње, од но сно уче ње је зи ка тра је ко ли ко и жи вот ин ди ви дуе, 
нај ва жни ји пе ри од ње го вог усва ја ња спа да у тзв.школ ски пе ри од, по себ-
но осмо го ди шњи пе ри од у оба ве зној основ ној шко ли. Због то га је школ-
ски пе ри од жи во та и пе ри од основ ног уоб ли ча ва ња је зи ка. Шко ла мо ра 
да по све ти по себ ну па жњу и ор га ни зо ва ну бри гу је зич ком раз вит ку свих 
сво јих уче ни ка.

Фор ми ра ње  ап стракт них пој мо ва код глу ве и на глу ве де це

Фор ми ра ње пој мо ва је део це ло куп ног про це са уче ња ко јем је чо век 
из ло жен у сва ко днев ном жи во ту. Сва ко го во ри и ми сли на осно ву кла са 
пред ме та и на осно ву пој мо ва. Пр ви сту пањ фор ми ра ња пој мо ва је ап-
страк ци ја. То је про цес иден ти фи ко ва ња раз ли чи тих свој ста ва пред ме та 
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или гру па пред ме та и из два ја ње за јед нич ких свој ста ва. Ако по сто ји мно-
штво ства ри, чо век их по ре ђа у гру пе пре ма слич но сти (по бо ји, об ли ку 
или упо тре би) или по би ло ком дру гом свој ству. Из дво је на свој ства се 
ге не ра ли зу ју на све пред ме те ко ји има ју ова свој ства. По јам је обич но 
пред ста вљен јед ном ре чи или име ном (Де фек то ло шки лек си кон, 1999).

У фор ми ра њу пој мо ва уче ству ју све ин те лек ту ал не функ ци је. За тај 
про цес нај ва жни ја је упо тре ба зна ка или ре чи.

Ви гот ски (1996) сма тра да при ли ком ства ра ња пој ма пре суд ну уло гу 
игра реч, јер ње но зна че ње је сво је вр сно уоп шта ва ње, а сва ко уоп шта ва-
ње је ми са о ни чин. Упра во по мо ћу ре чи, твр ди Ви гот ски, де те усме ра ва 
сво ју па жњу пре ма од ре ђе ним свој стви ма, за тим их по мо ћу ре чи син-
те ти зу је, по мо ћу ре чи сим бо ли зу је ап страк тан по јам и опе ри ше њи ме.

Ства ра ње пој мо ва или при да ва ње зна че ња ре чи је ре зул тат сло же не 
де лат но сти свих основ них ин те лек ту ал них функ ци ја. За про цес ства ра-
ња пој мо ва нај ва жни ја је функ ци о нал на упо тре ба зна ка или ре чи као 
сред ства по мо ћу ко јег де те овла да ва сво јим пси хич ким про це си ма ко је 
усме ра ва ка ре ша ва њу за да та ка са ко ји ма се су о ча ва.

Фор ми ра ње пој мо ва по чи ње про це сом ана ли зе, раш чла ња ва њем 
обје ка та и уоча ва њем ње го вих обе леж ја. За тим сле ди про цес ап стра хо-
ва ња, из два ја ња бит них, су штин ских обе леж ја у од но су на оста ла обе-
леж ја објек та. По јам на ста је он да ка да се,низ ап стра хо ва них свој ста ва 
по но во син те ти зу је и ка да та ко до би је на ап стракт на син те за по ста не 
основ ни вид ми шље ња, по мо ћу ко јег де те схва та ствар ност ко ја га окру-
жу је (Ви гот ски, 1996).

 Раз вој пој мо ва пред ста вља те мељ ин те лек ту ал ног раз во ја то ком 
основ не шко ле, као и ре а ли за ци је обра зов ног ци ља на ста ве (Ви гот ски, 
1996; Kla u sme i er, 1985; Пе шић, 1995 ).

Сва ки школ ски пред мет пред ста вља си стем пој мо ва и ве за ко је се 
ме ђу њи ма ус по ста вља ју у ви ду прин ци па, за ко на, так со но ми ја и дру гих 
хи је рар хиј ских ор га ни за ци ја зна ња.Овла да ва ње пој мо ви ма и од но си ма 
ме ђу њи ма, тј. ства ра ње си сте ма пој мо ва је пред у слов усва ја ња зна ња и 
раз во ја ми шље ња.

Раз вој и школ ско уче ње су ме ђу за ви сни и уза јам но по ве за ни. Функ-
ци ја шко ло ва ња има зна чај ну фор ма тив ну уло гу у раз во ју је дин ке. Мен-
тал не ак тив но сти су со ци јал не по сво јој при ро ди и раз ви ја ју се уз по моћ 
кул тур них „алат ки“. Об у ча ва ње ства ра зо ну на ред ног раз вит ка и под сти че 
у де те ту уну тра шње раз вој не про це се, ко ји у том тре нут ку по сто је са мо у 
обла сти од но са са љу ди ма ко ји га окру жу ју и у за јед нич кој ак ци ји с вр-
шња ци ма, али ко ји по том, про ла зе ћи кроз уну тра шњи ток раз во ја, по ста је 
уну тра шње свој ство са мог де те та (Ви гот ски, 1996, пре ма Пе ши кан, 2001).
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Пој мо ве ко је де ца сти чу сва ко днев ним ис ку ством, у не по сред ном 
од но су са сре ди ном, Ви гот ски (1996) на зи ва спон та ним пој мо ви ма. Ме-
ђу тим, по ла ском у шко лу де ца се су сре ћу с од ре ђе ним кор пу сом на уч-
них зна ња с ко ји ма у то ку шко ло ва ња тре ба да се упо зна ју, да овла да ју 
њи ма и да их усво је.Та да по чи ње раз вој не спон та них, на уч них пој мо ва.

Рад на фор ми ра њу пој мо ва је ва жан део у ра ду са по пу ла ци јом глу-
ве и на глу ве де це.

Глу ва и на глу ва де ца оте жа но фор ми ра ју ап стракт не пој мо ве, јер се 
њи хов про цес ми шље ња од ви ја са мо у гра ни ца ма оно га што мо же ви де ти.

Де те је усво ји ло по јам ка да је схва ти ло да је реч са мо знак за пред-
мет, по ја ву и до га ђај и да са оп шта ва ју ћи ту реч пре но си на дру го га сво је 
ми сли, осе ћа ња (Ди мић, 2003).

По мо ћу реч ни ка се мо же про це ни ти бо гат ство и раз ви је ност пој мо-
ва код де це. Бо гат ство реч ни ка, као и ње го ве из ра жај не мо ћи за ви се не 
са мо од ње го вог оби ма, већ и зна че ња ре чи (Ко ва че вић, 2005).

У реч ни ку глу ве и на глу ве де це уоча ва ју се те шко ће у усва ја њу ап-
стракт них пој мо ва. До ми нант ност ви зу ел ног фак то ра и очи гле дан на-
чин ми шље ња има ју пре суд ну уло гу у фор ми ра њу пој мо ва.

Ни је до вољ но са мо по зна ва ти од ре ђе ни по јам, већ и омо гу ћи ти ње-
го ву ак тив ну упо тре бу у раз ли чи тим го вор ним си ту а ци ја ма. Го вор но оса-
мо ста љи ва ње глу ве и на глу ве де це је крај њи циљ овла да ва ња пој мо ви ма.

Раз у ме ва ње зна че ња ре чи код глу ве и на глу ве де це

Са мо раз у ме ва ње зна че ња ре чи пред ста вља ре зул тат зна чењ ских од-
но са из ме ђу сим бо ла, сим бо ли зо ва ног објек та (фе но ме на) и ми са о них 
про це са (Greg, 1980). 

Де те не ода би ра зна че ње за реч. Оно га до би ја у про це су го вор не ко-
му ни ка ци је са од ра сли ма. Де те не гра ди сво је ком плек се сло бод но. Оно 
их на ла зи већ из гра ђе не у про це су схва та ња ту ђег го во ра. Де те не свр-
ста ва из ве сну реч у од ре ђе ну кон крет ну гру пу спон та но, ни ти спон та но 
пре но си ње но зна че ње са пред ме та на пред мет, ши ре ћи круг пред ме та 
ко је об у хва та ком плекс. Оно са мо пра ти го вор од ра слих, усва ја ју ћи кон-
крет на зна че ња ре чи, ко ја су већ утвр ђе на. Де те не ства ра са мо ком-
плек се ко ји од го ва ра ју зна че њу ре чи, не го их на ла зи го то ве, кла си фи ко-
ва не по мо ћу оп штих ре чи и на зи ва (Ви гот ски, 1996).

Зна ње о по је ди ној ре чи од но си се на: фо но ло шко зна ње (зна мо ка ко 
не ку реч тре ба из го во ри ти), гра ма тич ко зна ње (зна мо ка ко реч упо тре-
би ти у раз ли чи тим ком би на ци ја ма) и се ман тич ко зна ње (зна мо што не-
ка реч зна чи) (Hoff, 2005). 
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Јед на реч не ма исте ко но та тив не и де но та тив не са др жа је за де те и за 
од ра слог чо ве ка. жи вот но ис ку ство не сум њи во ути че на ко но та тив не и 
де но та тив не са др жа је ре чи. Да би би ло пра вог спо ра зу ме ва ња ни је све-
јед но да ли зна мо ко је се ко но та ци је или де но та ци је ве зу ју за од ре ђе ни 
аку стич ки или гра фич ки са др жај.

Ди мић (2002) ис ти че да ре чи мо гу да бу ду схва ће не у раз ли чи тим 
сте пе ни ма пот пу но сти њи хо вог зна че ња. 

Да би се до шло до де фи ни са ња зна че ња не ког име но ва ног пој ма 
уоча ва њем ње го вих оп штих и по себ них ка рак те ри сти ка, ко је га пот пу но 
ди фе рен ци ра ју од дру гих пој мо ва, по треб но је да се стек ну усло ви ког-
ни тив не и лек сич ке зре ло сти (Ка шић, 2002).

Усво је ни пој мо ви  су про из вод  ми шље ња, уко ли ко глу во де те ко-
ри сти пој мо ве ко ји му ни су ја сни, он да ни са ма упо тре ба ре чи не мо же 
би ти аде кват на. Сти ца ње спо соб но сти за де ко ди ра ње ре чи и ре че ни ца је 
ве о ма зна чај но јер оно уна пре ђу је деч је раз у ме ва ње, соп стве ну пер цеп-
ци ју, ин тер ак ци ју са дру ги ма и раз вој  ака дем ских спо соб но сти. 

У школ ском пе ри о ду глу ва де ца су из ло же на уно си ма ра зних је зич-
ких ин фор ма ци ја кроз раз не је зич ке си ту а ци је. Упо тре ба је зи ка (го вор-
ни, зна ков ни, пи са ни) и си мул та не ко му ни ка ци је у окви ру би лин гвал-
ног при сту па тре ба да бу де пла ни ра на, тј. сва ки је зик се ко ри сти  у тач но 
од ре ђе не свр хе (Knight & Swan wick, 2002).

Ши ри на ре пер то а ра реч ни ка, игра цен трал ну уло гу не са мо у теч ној 
упо тре би је зи ка, већ је сна жно по ве за на с раз у ме ва њем при чи та њу, као 
и са школ ским успе хом (Beck, McKe own & Ku can, 2002, пре ма Nel son & 
Sta ge, 2007).

 Зна ње реч ни ка je ва жан по ка за тељ спо соб но сти раз у ме ва ња про-
чи та ног код глу вих и код чу ју ћих осо ба (La Sas so& Da vey ,1987; Paul & 
Gu staf son,1991).

Је дан од аспе ка та је зич ког раз у ме ва ња је по зна ва ње зна че ња ре чи. 
Глу ви уче ни ци по ка зу ју ма ње раз у ме ва ње пој мо ва од сво јих чу ју ћих вр-
шња ка (Kelly, 1996; Mar schark et al., 2002; Paul, 1996, пре ма wa u ters et 
al. 2007).

Ди мић (2003) ис ти че да ће глу во де те има ти раз ви јен реч ник са мо 
ако му стал но да је мо мно штво ре чи са ци љем да оне по ста ну ње гов ак-
тив ни го вор ни де по зит. Ако же ли мо глу во де те при бли жи ти го вор ним 
мо гућ но сти ма де те та ко је чу је,он да му мо ра мо сва ко днев но да ва ти но ве 
ре чи. Не ке од њих у по чет ку ула зе са мо у па сив ни реч ник, али по што је 
па сив ни реч ник ујед но и по тен ци јал ни ак тив ни реч ник, тре ба стал но ра-
ди ти ка ко на про ши ри ва њу ак тив ног, та ко и на про ши ри ва њу па сив ног 
реч ни ка.
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Уче ње ви ше знач но сти ре чи и ин тен зив но и екс тен зив но раз ви ја ње 
реч ни ка те че и да ље не са мо у основ ној шко ли већ до кра ја жи во та. Усва-
ја ње раз ли чи тих об ли ка, ко ри шће ње са сми слом и све сно, раз ли чи тих 
гра ма тич ких ка те го ри ја, упо тре ба сло же ни јих мор фо ло шких и син так-
сич ких струк ту ра по кла па се са усло жња ва њем ми са о них ра њи и иде у 
ко рак са про ши ри ва њем ис ку ста ва и зна ња.

ЦИљ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Циљ на шег ис тра жи ва ња био је ис пи та ти сте пен усво је но сти зна ков-
ног и го вор ног је зич ког из ра за и раз у ме ва ње пој мо ва, код глу ве и на глу-
ве де це основ но школ ског уз ра ста, у окви ру лек сич ке обла сти: Мен тал не 
ак тив но сти. 

Ис пи ти ва ње је из вр ше но у од но су на уз раст, сте пен оште ће ња слу ха, 
оце ну из срп ског је зи ка и пол.

Узо рак

Узо рак је чи ни ло 91 глу вих и на глу вих уче ни ка. 
Ис тра жи ва ње је оба вље но у основ ним шко ла ма за глу ву и на глу ву 

де цу у Бе о гра ду, Зе му ну, Кра гу јев цу, Ја го ди ни и Ни шу.
У ис пи ти ва ном узор ку уче ни ка основ но школ ског уз ра ста би ло је 13 

уче ни ка ко ји су ко хле ар но им план ти ра ни, 8 уче ни ка са уме ре но те шким 
оште ће њем слу ха, 22 уче ни ка са те шким оште ће њем слу ха, 43 уче ни ка 
са вр ло те шким оште ће њем слу ха и 5 уче ни ка са то тал ним оште ће њем 
слу ха. 

У за ви сно сти од успе ха из срп ског је зи ка би ло је 2 до вољ на уче ни ка, 
18 до брих уче ни ка, 27 вр ло до бра уче ни ка и 44 од лич на уче ни ка. 

Од 91 уче ни ка основ но школ ског уз ра ста об у хва ће них ис тра жи ва-
њем, 48 је де вој чи ца и 52 де ча ка.

Ин стру мент

Ин стру мент при ме њен у ис тра жи ва њу је ли ста сти му ланс ре чи у 
окви ру лек сич ке обла сти Мен тал не ак тив но сти.

У окви ру лек сич ке обла сти Мен тал не ак тив но сти на ве де ни су сле-
де ћи пој мо ви (бри га, ве ро ва ње, за бо ра ви ти, за чу ђен, зна ти, иде ја, из не-
на ђе ње, ми сли ти, на да, па жња, пам ти ти, по што ва ти, про блем, раз лог, 
раз ми шља ње, раз у ме ти, са вет, се ти ти се, сла га ти се, сно ви).
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Лек сич ка област Мен тал не ак тив но сти са др жа ла је 20 ре чи – пој-
мо ва, ко је су уче ни ци тре ба ли да про чи та ју, по том да по ка жу ге стом 
– зна ком и из го во ре. Ис пи ти ва но је по зна ва ње и раз у ме ва ње ре чи у зна-
ков ном и го вор ном је зич ком из ра зу. 

Из вр ше на је кван ти та тив на и ква ли та тив на об ра да до би је не је зич ке 
гра ђе.

У ана ли зи (об ра ди) по да та ка упо тре бље не су сле де ће ста ти стич ке 
ме ре и по ступ ци: фре квен ци је и про цен ти; арит ме тич ке сре ди не (ме ра 
цен трал не тен ден ци је) и стан дард не де ви ја ци је (ме ра ва ри ја бил но сти); 
хи – ква драт тест и ње го ва зна чај ност; Kru skal – wal lis тест.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Табела  1 – Резултати глувих и наглувих ученика основношколског уз-
раста у оквиру лексичке области Менталне активности

разред N Средњи ранг χ ² p

М
ен

та
лн

е 
 

ак
ти

вн
ос

ти

1 11 10,45

57,007 0,000

2 11 24,32

3 11 28,27

4 11 56,64

5 11 54,68

6 12 52,42

7 12 58,54

8 12 78,04

Укупно 91

Статистички значајне вредности су означене (болд)

При ме на Kru skal-wal lis те ста (Ано ва по ран го ви ма) по ка за ла је раз-
ли ке у про сеч ним вред но сти ма пра вил но ре ше них за да та ка глу вих и 
на глу вих уче ни ка по раз ре ди ма, у окви ру лек сич ке обла сти Мен тал не 
ак тив но сти. 

Сред њи ранг код уче ни ка че твр тог раз ре да (56,64), ука зу је на бо ља 
по стиг ну ћа у од но су на уче ни ке пе тог ( 54,68) и ше стог раз ре да ( 52,42).

Еви дент на је раз ли ка из ме ђу по стиг ну ћа уче ни ка че твр тог раз ре да 
у од но су на глу ве и на глу ве уче ни ке тре ћег раз ре да (28,27) и дру гог раз-
ре да (24,32).

Про сеч на вред ност пра вил но ре ше них за да та ка, нај ма ња је код уче-
ни ка пр вог раз ре да (10,45), а нај ве ћа код уче ни ка осмог раз ре да (78,04). 
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Вред ност Хи-ква дра та је 57,007, што ука зу је на ста ти стич ку зна чај-
ност на ни воу 0,01. 

По стиг ну ћа уче ни ка од I до VI II раз ре да ра сту са уз ра стом.

Табела  2- Разлике у успеху глувих и наглувих ученика основношкол-
ског узраста у односу на оцену из српског језика, 

 у оквиру лексичке области Менталне активности

српски N Средњи ранг χ² p

Менталне 
активности

1 20 32,15

9,306 0,010
2 27 44,04

3 44 53,50

Укупно 91

Статистички значајне вредности су означене (болд)

У окви ру лек сич ке обла сти Мен тал не ак тив но сти про сеч на вред-
ност по стиг ну ћа уче ни ка ра сте са оце ном из срп ског је зи ка. Хи-ква драт 
те стом је од ре ђе на зна чај ност раз ли ка из ме ђу сред њих ран го ва и p-зна-
чај ност тих раз ли ка. Вред ност Хи-ква дра та је 9,306, што ука зу је на ста-
ти стич ку зна чај ност на ни воу 0,01

Табела 3 – Просечна постигнућа ученика у односу на  
степен оштећења слуха у оквиру лексичке области  

Менталне активности

оштећење  слуха N АS SD Мin. Маx.

Менталне 
активности

к.имплант 13 4,69 6,047 0 19

умерено тешко 8 9,25 5,970 3 18

тешко 22 6,50 6,315 0 20

веома тешко 43 6,28 4,469 0 18

тотално 5 6,00 1,581 4 8

Укупно 91 6,35 5,248 0 20

Уче ни ци са уме ре но те шким оште ће њем слу ха (N=8), су оства ри-
ли нај бо ље ре зул та те у окви ру лек сич ке обла сти Мен тал не ак тив но сти. 
Про сеч на вред ност пра вил но ре ше них за да та ка је 9, 25, уз стан дард ну 
де ви ја ци ју 5,97.

Уче ни ци са те шким, ве о ма те шким оште ће њем и то тал ним оште ће-
њем слу ха су оства ри ли при бли жно иста по стиг ну ћа.
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Уче ни ци са ко хле ар ним им план том (N=13), су оства ри ли нај сла би-
је ре зул та те. Про сеч на вред ност пра вил но ре ше них за да та ка је 4,69, уз 
стан дард ну де ви ја ци ју 6,04.

Нај ма њи број пра вил но ре ше них за да та ка је 0, а нај ве ћи број пра-
вил но ре ше них за да та ка је 20.

По је ди ни уче ни ци са ко хле ар ним им план том, те шким и ве о ма те-
шким оште ће њем слу ха ни су има ли ни је дан пра вил но ре шен за да так.

При по ре ђе њу по стиг ну ћа ко хле ар но им план ти ра них  уче ни ка и 
уче ни ка са слу шним апа ра ти ма, ни су уоче не ста ти стич ки зна чај не раз-
ли ке.

При по ре ђе њу по стиг ну ћа глу вих и на глу вих уче ни ка раз ли чи тог 
по ла у окви ру лек сич ке обла сти Мен тал не ак тив но сти ни су оства ре не 
ста ти стич ки зна чај не раз ли ке.

Табела 4 – Разумевање значења појмова у оквиру 
лексичке области Менталне активности

1.р. 2.р. 3.р. 4.р. 5.р. 6.р. 7.р. 8.р.
1. брига 0 1 0 2 3 3 1 6 16 17,58%
2. веровање 0 1 1 2 3 3 4 8 22 24,17%
3. заборавити 0 3 5 10 10 8 10 12 58 63,73%
4. зачуђен 0 0 0 1 0 2 0 4 7 7,69%
5. знати 0 4 7 11 10 11 11 12 66 72,52%
6. идеја 0 1 0 1 3 1 2 3 11 12,08%
7. изненађење 0 0 0 0 3 2 1 7 13 14,28%
8. мислити 1 4 5 10 8 11 11 12 62 68,13%
9. нада 0 0 0 0 0 4 1 5 10 10,99%
10. пажња 0 0 0 4 4 2 3 6 19 20,88%
11. памтити 0 2 5 9 9 9 10 11 55 60,44%
12. поштовати 0 0 0 4 1 4 3 6 18 19,78%
13. проблем 0 3 2 6 8 7 9 12 47 51,65%
14. разлог 0 0 0 0 2 3 5 12 22 24,17%
15. размишљање 0 1 2 4 4 5 7 12 35 38,46%
16. разумети 0 6 4 11 8 10 10 12 61 67,03%
17. савет 0 0 0 1 1 2 3 6 13 14,28%
18. сетити се 0 0 2 5 3 2 5 7 24 26,37%
19. слагати се 0 0 0 0 0 2 2 4 8 8,79%
20. снови 0 0 0 0 2 2 2 4 10 10,99%

укупно 1 26 33 81 82 93 100 161 577
0,05 1,3 1,65 4,05 4,1 4,65 5 8,05 28,85
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У окви ру лек сич ке обла сти Мен тал не ак тив но сти, уче ни ци су нај-
бо ља по стиг ну ћа по сти гли у окви ру за дат ка бр. 5 – зна ти ( 72,52 % тач-
них од го во ра).

Сле де пој мо ви: ми сли ти (68,13%), раз у ме ти (67,03%), за бо ра ви ти 
(63,73%), пам ти ти (60,44%), про блем (51,65%). Ово су фре квент ни пој-
мо ви, ко је глу ви и на глу ви уче ни ци че сто ко ри сте у зна ков ном је зи ку. 

Знат но је ма ња успе шност у раз у ме ва њу пој мо ва: раз ми шља-
ње (38,46%), се ти ти се (26,37%), раз лог и ве ро ва ње (24,17%), па жња 
(20,88%), по што ва ти (19,78%), бри га (17,58%), са вет и из не на ђе ње 
(14,28%); иде ја (12,08%), на да и сно ви (10,99%), сла га ти се (8,79%).

Нај сла би је ре зул та те су по сти гли у окви ру за дат ка бр. 4 – за чу ђен 
(7,69%) тач них од го во ра. 

Оп шта успе шност уче ни ка од I до VI II раз ре да у окви ру лек сич ке 
обла сти Мен тал не ак тив но сти је 28,85  про сеч но тач них од го во ра.

У за дат ку бр. 9 – на да, уче ни ци VI, VII и VI II раз ре да су да ти по јам 
раз у ме ли као жен ско име На да или су на во ди ли од го вор на став ни ца 
На да. Ни је дан уче ник од I до V раз ре да ни је раз у мео зна че ње овог хо-
мо ни ма.

До би је ни ре зул тат по твр ђу је за кључ ке (Кovačević, Isa ko vić i Di mić, 
2012; Isa ko vić i Ko va če vić, 2009) да оскуд но је зич ко зна ње, кон крет ност 
и не раз ви је не је зич ке асо ци ја ци је до во де до не а де кват них ре зул та та 
глу вих и на глу вих уче ни ка. Са уз ра стом ра сте усво је ност од ре ђе них  ка-
те го ри ја ре чи (хо мо ни ма).

Глу ви и на глу ви уче ни ци од I до VI II раз ре да су по ка за ли пот пу но 
не ра зу ме ва ње за да тог пој ма бр. 4 – за чу ђен. Уче ни ци мла ђег школ ског 
уз ра ста ни су да ли ни је дан та чан од го вор. По је ди ни уче ни ци ста ри јег 
школ ског уз ра ста су да ва ли по гре шне од го во ре: за по слен, за у зет, у зна-
ков ном и го вор ном из ра зу.

Ка рак те ри стич но је да је ма ли број тач них од го во ра дат у за дат ку бр. 
19 – сла га ти се (8,79% тач них од го во ра). Уче ни ци су пер ци пи ра ли овај 
по јам, као по јам ла га ти, у зна ков ном и го вор ном је зич ком из ра зу. Ова 
спе ци фич на гре шка ја ви ла се услед слич не гру пе гла со ва, ко ја је до ве ла 
до по гре шног раз у ме ва ња зна че ња ре чи. Зна че ње овог пој ма ни је раз у-
мео ни је дан уче ник од I до V раз ре да.

Ма ли број тач них од го во ра, на ро чи то на мла ђем школ ском уз ра сту, 
до би јен је због по гре шног раз у ме ва ња пој мо ва. 

У за дат ку бр.1 – бри га – уче ни ци су да ва ли од го вор, баш ме бри га 
(зна ков ним је зи ком).

У за дат ку бр. 6 – иде ја – ка рак те ри сти чан по гре шан од го вор је био – 
иде ја или је на во ђен са мо гла гол иде.
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У за дат ку бр. 20 – сно ви, ка рак те ри сти чан по гре шан од го вор, услед 
оми си је и слич не гру пе гла со ва био је но ви. Овај по јам ве ћи на уче ни-
ка мла ђег и ста ри јег основ но школ ског уз ра ста не раз у ме, јер је да та у 
мно жи ни. Ка да би се из го во ри ла реч сан, или по ка за ла у зна ку- ге сту у 
јед ни ни, уче ни ци су по ка зи ва ли раз у ме ва ње да те ре чи.

За за да ту реч бр. 20 – сно ви, је дан уче ник ста ри јег основ но школ ског 
уз ра ста је при чи та њу до дао у сре ди ни ре чи, глас и. На тај на чин је до-
би је на реч пот пу но дру га чи јег зна че ња – си но ви.

Спе ци фич ни су и пот пу но не ло гич ни од го во ри на за да ту реч сно ви: 
зо ви, сло ва.

У окви ру за да те тест ре чи бр.17 - са вет, ја ви ла се суп сти ту ци ја на 
по чет ку ре чи код уче ни ка ста ри јег школ ског уз ра ста. До би је на је реч 
за вет. 

Ка рак те ри стич на гре шка ко ја се по ја ви ла при чи та њу је оми си ја у 
сре ди ни за да те ре чи са вет. Из о ста вља њем во ка ла а, до би је на је реч дру-
гог зна че ња свет, у зна ку – ге сту и го во ру.

Уче ни ци од I до III раз ре да по ка за ли су пот пу но не ра зу ме ва ње пој ма.
Ка рак те ри стич ни су од го во ри у за дат ку бр.12 – по што ва ти, где је 

спе ци фи чан од го вор био по шта у зна ков ном је зи ку, услед слич не гру пе 
гла со ва, ко ју са др жи ова реч. 

Уочен је ве ли ки број по гре шних од го во ра у за дат ку бр. 14 – раз лог. 
Уче ни ци од I до IV раз ре да ни су раз у ме ли по јам. По је ди ни уче ни ци од 
V до VI II раз ре да да ва ли су од го во ре: раз го вор, рас пуст, раз вод, раз ред.

У за дат ку бр. 13- про блем ја ви ли су се спе ци фич ни по гре шни од го-
во ри: про ме на, по бе да, про ба, про бам. 

Ка рак те ри стич не гре шке по ја ви ле су се при раз у ме ва њу ре чи: бр. 
18 – се ти ти се – се де ти; бр. 2  ве ро ва ње – ве ро ват но; бр. 7 из не на ђе ње – 
из ви ни.

Уче ни ци су у окви ру ове лек сич ке обла сти по ка за ли сла бо раз у ме ва-
ње ап стракт них пој мо ва, ко је рет ко ко ри сте у зна ку-ге сту.

Раз у ме ва ње зна че ња ап стракт них пој мо ва ра сте са уз ра стом, и у 
зна ков ном и у го вор ном је зич ком из ра зу.
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ЗА КљУЧ ЦИ

Глу ви и на глу ви уче ни ци, пра ви ли су спе ци фич не гре шке, у чи та њу 
и при пре по зна ва њу и раз у ме ва њу од ре ђе них пој мо ва.

У окви ру лек сич ке обла сти Мен тал не ак тив но сти, глу ви и на глу вии 
уче ни ци су по ка за ли сла бо раз у ме ва ње ап стракт них пој мо ва, ко је рет ко 
ко ри сте у зна ку-ге сту. 

Глу ви и на глу ви уче ни ци од пр вог до че твр тог раз ре да су по ка за ли 
бо ље раз у ме ва ње пој мо ва у зна ков ном је зич ком из ра зу у од но су на го-
вор ни.

Уче ни ци мла ђег школ ског уз ра ста, као и по је ди ни уче ни ци ста ри јег 
школ ског уз ра ста, по зна ва ње од ре ђе них пој мо ва по ка зу ју са мо у зна ку, 
ге сту. 

Ка рак те ри стич но је да су уче ни ци I и II раз ре да, при чи та њу нај че-
шће пра ви ли гре шке суп сти ту ци је. 

Услед гре ша ка ко је су се ја ви ле при чи та њу и из го во ру гла со ва и за-
да те ре чи су до би ја ле са свим но во зна че ње. У по је ди ним слу ча је ви ма су 
пер ци пи ра ли са мо део ре чи.

У окви ру лек сич ке обла сти Мен тал не ак тив но сти уче ни ци су нај-
бо ља по стиг ну ћа по сти гли у окви ру за дат ка бр. 5 – зна ти ( 72,52 % тач-
них од го во ра).

Нај сла би је ре зул та те су по сти гли у окви ру за дат ка бр. 4 – за чу ђен 
(7,69%) тач них од го во ра. 

Ка рак те ри стич ни по гре шни од го во ри ко је су да ва ли уче ни ци су: за-
чу ђен- за по слен, за у зет; сла га ти се- ла га ти; бри га- баш ме бри га (зна ков-
ним је зи ком); иде ја- иде ја; иде; сно ви- но ви, си но ви, зо ви, сло ва; са вет 
– за вет, свет; по што ва ти- по шта; раз лог- раз го вор, рас пуст, раз вод, раз-
ред; про блем - про ме на, по бе да, про ба, про бам; се ти ти се – се де ти; ве ро-
ва ње – ве ро ват но; из не на ђе ње – из ви ни.

Ре зул та ти по ка зу ју да по ред то га што глу ви уче ни ци зна ју ма ње ре-
чи, они пре по зна ју и раз у ме ју зна че ње ма њег бро ја ре чи.

Реч ник глу ве и на глу ве де це је кван ти та тив но сма њен у од но су на 
чу ју ћу де цу основ но школ ског уз ра ста и огра ни ча ва њи хо во раз у ме ва ње 
про чи та ног.

Раз у ме ва ње зна че ња ап стракт них пој мо ва ра сте са уз ра стом и оце-
ном из ма тер њег је зи ка, и у зна ков ном и у го вор ном је зич ком из ра зу.

По сто је ве о ма ве ли ке ин ди ви ду ал не раз ли ке у ве лич ни зна ков ног и 
го вор ног реч ни ка код глу ве и на глу ве де це на свим уз ра сти ма у основ ној 
шко ли. 
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SPECIFICITIES OF ABSTRACT NOTIONS IN THE VOCABULARY  
OF DEAF AND HARD OF HEARING CHILDREN  

OF ELEMENTARY SCHOOL AGE

TAMARA  KOVAČEVIĆ, LJUBICA ISAKOVIĆ

University of Belgrade,  
Faculty of Special Education and Rehabilitation

Summary

Knowledge of words refers to the accuracy of use of a certain word, as 
well as  the use of the word in different forms, circumstances and contexts .

Development of notions in deaf and hard of hearing children is 
associated with the development of vocabulary .

Deaf and hard of hearing children have difficulty forming abstract 
notions.

Vocabulary of deaf and hard of hearing pupils needs to be continuously 
enriched with new words, which are explained by a sign (gesture).

The sample consisted of 91 deaf and hard of hearing pupils of elementary 
school age.

The aim of the study was to examine the level of acquisition of sign and 
spoken language expression and understanding of the notions in deaf and 
hard of hearing children of elementary school age, within the lexical field 
of  Mental activities.

The study was carried out in relation to age, degree of hearing loss, 
mark in Serbian language and gender.

In the research, a list of 20 stimulus words was used, within the lexical  
field of   Mental activities.

The achieved results show that with the age and school grade increasing, 
the average value of achievement within the lexical field of Mental activities  
also increases.

Deaf and hard of hearing pupils from the first to the eighth grade had 
obvious difficulties in knowing and understanding certain given notions.

A better understanding of the notions in sign language expression when 
compared to speech was shown by pupils from the first to the fourth grade .

The achieved results indicate that there is a correlation between 
understanding the words, the meanings of words and reading .

with mother tongue teaching, as well as within other school subjects, 
we  should strive to develop and expand the children’s vocabulary as much 
as possible.
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It is necessary for pupils to use words in different speech situations, 
especially in their function within the sentence.

In working with deaf and hard of hearing children, through school 
subjects, it is necessary to direct the development of sign language  and 
speech in the fields aiming at education fields necessary for everyday 
educational needs and for different life situations.

KEY wORDS: vocabulary, mental activities, notion, deaf and hard of 
hearing children, elementary school age
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Те шко ће у чи та њу код глу вих и на глу вих на ста ју услед то га што они 
упо ре до уче и са вла да ва ју го вор, је зик и чи та ње. То усло вља ва те шко ће у ар-
ти ку ла ци ји, не ра зу мљив го вор, про бле ме у ин то на ци ји, ак цен ту а ци ји, ме-
ло ди ји ре че ни це, пре ки де усред чи та ња, као и не а де кват ну бр зи ну, та ко да 
на ста је ве ли ки број раз ли чи тих гре ша ка при чи та њу. С об зи ром да је тех-
нич ка стра на чи та ња нео дво ји ва од са др жин ске, по ја вљу ју се и ве ли ки про-
бле ми у раз у ме ва њу про чи та ног са др жа ја. 

Чи та ти зна чи де ши фро ва ти сим бо ле пи са ног го во ра, из го во ри ти их или 
их за др жа ти у пам ће њу, по што смо схва ти ли по ру ку ко ју пре но се. 

Циљ ис тра жи ва ња био је ис пи та ти по ве за ност из ме ђу уз ра ста, оце не 
из срп ског је зи ка и по ла и бро ја и вр сте гре ша ка у чи та њу код глу вих и на-
глу вих уче ни ка.

Ко ри сти ли смо сег мент из Тро ди мен зи о нал ног те ста чи та ња (С. Вла ди-
са вље вић). Уче ни ци су чи та ли текст „Са мо је дан сне жни дан“.

Ис пи ти ва ње је из вр ше но на узор ку од 83 глу вих и на глу вих уче ни ка, уз-
ра ста од тре ћег до осмог раз ре да и оба вље но је у шко ла ма у Ср би ји.

Из вр ше на је ква ли та тив на и кван ти та тив на ана ли за до би је них ре зул-
та та. 

До би је ни ре зул та ти ука зу ју на то да се са по ве ћа њем уз ра ста и оце не 
из срп ског је зи ка сма њу је број гре ша ка при чи та њу, док ути цај по ла ни је уо-
чен. При ли ком чи та ња тек ста уче ни ци су на пра ви ли 24 раз ли чи те гре шке. 

*  Овај рад је део истраживања које се изводи у оквиру пројекта који се реализује под 
покровитељством Министарства за науку и технологију Републике Србије под називом 
„Утицај кохлеарне имплантације на едукацију глувих и наглувих особа” БР. 179055        
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Гре шка ко ја се ја ви ла у нај ве ћем про цен ту је суп сти ту ци ја кон со на на та по 
звуч но сти. Гре шке ко је су се по ја ви ле у нај ма њем бро ју су по на вља ње це лих 
ре чи пре пре ла ска на сле де ће сло во и ин вер зи ја ре чи.

КЉУЧ Не Ре ЧИ: чи та ње, број и вр сте гре ша ка у чи та њу, глу ви и на глу ви уче-
ни ци

УВОД

О чи та њу и зна ча ју чи та ња по сто је број ни ра до ви и број на ис тра-
жи ва ња. Раз вој пи сме но сти се ду го сма трао јед ним од нај ва жни јих за-
да та ка обра зо ва ња. Исто вре ме но, био је је дан од кључ них кри те ри ју ма 
ко ји ма се ме рио успех овог про це са.

На осно ву чи та ња љу ди сти чу но ва зна ња, ин фор ма ци је, оба ве шта-
ва ју и пре но се по ру ке. Мно ги ауто ри ис ти чу да се пу тем чи та ња при ма 
чак 80% ин фор ма ци ја. 

Кон так ти са љу ди ма, до га ђа ји ма, иде ја ма, уда ље ним про сто ри ма 
нај че шће се, на ро чи то у вре ме но вих тех но ло ги ја, оба вља ју пу тем пи-
са не ре чи. 

Чи та ње је при ма ње ин фор ма ци ја по мо ћу пи са них или штам па них 
по ру ка. Да кле, чи та ње је вид го вор не ко му ни ка ци је. У усме ној го вор ној 
ко му ни ка ци ји, у слу ша њу, при ма ју се ин фор ма ци је ис ка за не ре чи ма, 
ко је су фор ми ра не гла со ви ма. У пи сме ној го вор ној ко му ни ка ци ји, тј. у 
чи та њу, та ко ђе се при ма ју ин фор ма ци је ис ка за не ре чи ма али, ко је се 
са сто је од сло ва и дру гих гра фич ких зна ко ва. Слу ша ње ин фор ма ци ја 
оства ру је се де ло ва њем слу шног чу ла, чи та ње пак ак тив но шћу вид них 
ор га на. Ка ко је са вре мен обра зо ван чо век при мо ран да мно го чи та, ва-
жно је да ње го вор чи та ње бу де успе шно, да, пре све га, бу де до вољ но бр зо 
и да се у ње му оста вру је ви сок сте пен раз у ме ва ња оно га што чи та (Пе-
да го шки лек си кон, 1996).

Сто јић-Ја њу ше вић (1967) сма тра да је чи та ње сло же на мо жда на 
ак тив ност ко ја про из и ла зи из ауди тив них, го вор них, се ман тич ких и је-
зич ко-ми са о них про це са. Успе шно чи та ње се оства ру је са мо ако сви на-
ве де ни про це си функ ци о ни шу на за до во ља ва ју ћи на чин и ако се при-
ме њу ју аде кват не ме то де и пу те ви уче ња чи та ња. Са вла да не ве шти не 
чи та ња и пи са ња су основ на сред ства пи сме но сти, кључ за кул ту ру и 
сва ко днев ни дру штве ни жи вот. То је ве шти на ко ја се са вла ђу је ду гим, 
стал ним и си сте мат ским ра дом, ве жба њем и ис трај но шћу (пре ма Ку-
зма но вић-Јур че вић, 2010).

Кobola (1980) ис ти че да је чи та ње ве о ма сло жен са знај ни про цес ко-
ји по чи ње оп тич ком пред ста вом „сли ком ре чи“ пер ци пи ра њем, па се 
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по ве зу је са слу шно-мо тор ном пред ста вом, а на кра ју се об ра ђу је за хва-
љу ју ћи спо соб но сти ми шље ња, ана ли тич ким и син те тич ким пу те ви ма 
ко ји омо гу ћа ва ју раз у ме ва ње са др жа ја. Са мо ви зу ел но пер ци пи ра ње 
гра фе ма, об је ди ња ва ње у це ли не, чи та ње ре чи и ре че ни ца, не ма свр-
ху без раз у ме ва ња про чи та ног и схва та ња по ру ке, јер чи та ње ни је са мо 
уве жба на тех ни ка, већ по ве за на ми сао са го во ром. 

Глу ве и на глу ве осо бе вр ло че сто чи та ју ис кљу чи во ме ха нич ки, не 
раз у ме ва ју ћи са др жи ну про чи та ног. Ме ђу тим, они пу тем чи та ња уче 
но ве ре чи и пој мо ве и от кри ва ју њи хо ва зна че ња. Да би чи та ње би ло 
успе шно мо ра се ба зи ра ти на до бро раз ви је ним и ауто ма ти зо ва ним је-
зич ким струк ту ра ма. Вр ло че сто те шко ће на ста ју при чи та њу не по зна-
тих ре чи и ре чи ко је ни су че сто у упо тре би. 

Спрем ност за чи та ње

По сто је мно га не сла га ња ве за на за пи та ње ко ји би то уз раст де те та 
био и ко је су то спо соб но сти ко је де те тре ба да раз ви је да би се от по че ло 
са обу ком у чи та њу. Раз ли чи ти ауто ри да ју раз ли чи та ту ма че ња. Свест о 
пр вој ре чи се раз ви ја до ста ра но. Већ на уз ра сту од две и по и три го ди не 
де те по ка зу је раз у ме ва ње зна че ња на пи са ног. 

Ра ни је се сма тра ло да пре вре ме но уче ње мо же да до ве де до „не у-
спе ха и мо же има ти не са гле ди ве ште те“. Да нас зна мо да нпр. у Шкот-
ској де ца по ла зе у шко лу са пет го ди и на и успе шно са вла ђу ју чи та ње. 
Kri stal (1996) сма тра да се го то вост за чи та ње мо ра опре зно ту ма чи ти, 
јер се ме ша ју раз ли чи ти фак то ри (пој мов ни раз вој, ме мо ри ја, па жња, 
ин те ли ген ци ја, ори јен та ци ја ле во-де сно...), као и је зич ке спо соб но сти 
(раз ли ко ва ње гла со ва, го вор ни је зик, по сту па ње пре ма упут стви ма, спо-
соб ност да се о је зи ку го во ри). 

Уз раст у ко ме де ца по чи њу да чи та ју ре ла тив но је не ва жан и од ла-
га ње уче ња чи та ња до сед ме го ди не не ма озбиљ ни јих спо ред них ефе ка-
та. Ста ри ја де ца ре ла тив но бр зо уче да чи та ју, док ве о ма ра но уче ње не 
обез бе ђу је ду го трај не и очи глед не пред но сти, по што их они ко ји ка сни је 
по чи њу да чи та ју вр ло ла ко до сти жу (Pri or, San son, Sma tr & Ober klaid, 
1994). 

Ви ше од уз ра ста спрем ност (го то вост) за уче ње под ра зу ме ва зре лост 
струк ту ра и овла да ва ње од ре ђе ним ве шти на ма и спо соб но сти ма, па та-
ко Ми ла ди но вић (1994) го во ри о фи зи о ло шким и пси хо ло шким чи ни-
о ци ма. 

Mil ler (1997) на во ди че ти ри фак то ра ко ји мо гу ути ца ти на спрем-
ност за чи та ње:
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•	 фи зи о ло шки (го вор, слух, вид, оп ште здра вље, не у ро ло шки раз-
вој),

•	 ин те лек ту ал ни (оп шти ни во мен тал них спо соб но сти), 
•	 фак то ри окру же ња (еко ном ски, со ци јал ни, го вор но је зич ки 

обра сци ко ји се ко ри сте у по ро ди ци, ста во ви пре ма чи та њу и пи-
са њу и ква ли тет по ро дич ног жи во та), 

•	 емо ци о нал ни раз вој (емо ци о нал ни и лич ни раз вој има ју ко ре не 
у ути ца ју ро ди те ља на по ро дич но функ ци о ни са ње, па мо же до-
ћи до пре за шти ћи ва ња де те та или пак пре ко мер них при ти са ка и 
не ре ал них зах те ва). 

Лош при ступ ро ди те ља мо же до ве сти до раз во ја од ре ђе них ка рак-
те ри сти ка лич но сти ко је ће га оне мо гу ћа ва ти или успо ра ва ти у са вла-
да ва њу про це са чи та ња (осе тљи вост, сти дљи вост, ни ско са мо по у зда ње, 
по вла че ње у се бе, нер во за, агре сив ност). 

У раз ли чи тој ли те ра ту ри на и ла зи мо на још не ке фак то ре ко ји мо-
гу ути ца ти на спрем ност де те та за чи та ње. То су: обра зо ва ње и ин те ли-
ген ци ја ро ди те ља, пред школ ско обра зо ва ње, ши ри на ак тив ног реч ни ка, 
мо ти ва ци ја за чи та ње, пра вил на упо тре ба јед но став них ре че ни ца, ис ку-
ство с тех ни ка ма ре ша ва ња про бле ма...

Основ ни за да так на ста ве по чет ног чи та ња, ка ко са де цом ко ја чу ју, 
та ко и са глу вом де цом, је да на у чи уче ни ке да ле по и пра вил но чи та ју 
од го ва ра ју ће тек сто ве, да раз ви је љу бав пре ма пи са ној ре чи, да се са вла-
да тех ни ка чи та ња и на ро чи то ло ги ка раз у ме ва ња про чи та ног. 

Чи та ње код глу вих и на глу вих

Про цес чи та ња, за глу во де те, по ста је про цес уче ња основ ног је зи ка 
(Ди мић, 1997).

По ве за ност слу ха и го во ра је очи глед на, али се мо ра на гла си ти 
пред ност слу ша ња ко је усло вља ва по ја ву го во ра. Са дру ге стра не раз вој 
го во ра и је зи ка ути чу на про цес чи та ња, пи са ња и уче ња уоп ште. Де те 
ко је чу је у про цес чи та ња укљу чу је по сто је ћу ба зу зна ња ко ја по сто ји од 
пр вих ис ку ста ва из ра ног де тињ ства и го вор ног је зи ка ко ји раз ви ја. Глу-
ва и на глу ва де ца углав ном у про цес чи та ња ула зе са ве о ма си ро ма шном 
ба зом основ них зна ња. Од су ство флу ент ног је зи ка и си сте ма ко му ни-
ка ци је до во ди до про бле ма са спо соб но шћу за кљу чи ва ња, фи гу ра тив-
ним је зи ком и лин гви стич ким спо соб но сти ма, ко ји се код де це ко ја чу ју 
раз ви ја ју спон та но. Код глу вих су про це си го вор ног раз во ја дру га чи је 
из гра ђе ни. 
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Оте жан раз вој је зи ка, ње го ве лин гви стич ке струк ту ре, не до вољ но 
раз ви је не ког ни тив не спо соб но сти усло вља ва ју про бле ме у раз во ју и 
усва ја њу про це са пи са ња, чи та ња и уче ња уоп ште. Про цес уче ња чи та-
ња код глу ве и на глу ве де це усло вљен је ко ри шће њем слу шног и вид ног 
ана ли за то ра. Сма тра се да око и уво бо ље опа жа ју го вор, не го сва ко од 
њих по себ но. За чи та ње су из у зет но ва жни аку стич ки еле мен ти као што 
су ин то на ци ја, ри там, ак це нат и ме ло ди ја. 

Вла ди са вље вић (1971) го во ри да се че сто код де це ја вља ју не си сте-
мат ске гре шке у из го во ру ко је се на зи ва ју лек сич ке ди сла ли је и под ра-
зу ме ва ју да де те гла со ве ко је до бро из го ва ра из о ста вља у не ким го вор-
ним си ту а ци ја ма за ме њу ју ћи их дру гим гла со ви ма или им ме ња ме сто 
у ре чи или пре ме шта сло го ве уну тар ре чи или скра ћу је ре чи... Ова кве 
гре шке на мла ђем уз ра сту, до че твр те го ди не, пред ста вља ју део нор мал-
ног го вор ног раз во ја али уко ли ко она тра ју све до ше сте, сед ме го ди не 
он да се ра ди о го вор ним по ре ме ћа ји ма ко ји на ја вљу ју и на го ве шта ва ју 
да ће та кво де те има ти про бле ма у чи та њу и пи са њу. Не мо гућ ност из го-
во ра по је ди них гла со ва, њи хо ва за ме на или дис тор зо ван на чин из го ва-
ра ња, оте жа ва ју чи та ње. Ако је де те све сно сво је не мо гућ но сти да из го-
во ри од ре ђе ни глас, па још ако је тај глас у го во ру фре квен тан, оно ће 
при ли ком чи та ња по ста ти не си гур но, спо ти ца ће се у на сто ја њу да глас 
из го во ри до бро, за ме њи ва ће га или пре на гла ша ва ти. 

Azbel (2004) на гла ша ва да осо бе ко је чу ју чи та ју кон вер то ва њем 
штам па них сло ва у фо но ло шки код го вор ног је зи ка, а за тим по ста вља 
пи та ње: ка ко чи та ју глу ве осос бе? Ко ри шће њем по ве за но сти из ме ђу 
сло ва (гра фе ма) и њи хо вих зву ко ва (фо не ма) ства ра се нај бо ља осно ва 
за чи та ње штам па ног тек ста. Ме ђу тим, чак су и де ци са до брим је зич-
ким ве шти на ма нео п ход не ин струк ци је за чи та ње. Глу вој де ци је на ро-
чи то те шко да на у че да го во ре и чи та ју ен гле ски је зик.

Con rad (1979) на во ди чи ње ни цу да глу ви ма ту ран ти ви ших шко ла, 
чи та ју на уз ра сту че твр тог раз ре да, а то нам до вољ но го во ри о те шко ћа-
ма кроз ко је глу ви у овом про це су про ла зе. 

Чак и де ца ко ја има ју ма ња оше ће ња слу ха чи та ју ло ши је од де це 
ко ја чу ју (Al len & Scho em, 1997). 

Ada ir, Schwartz, wil li am son, Raymer & He il man (1999) на гла ша ва ју 
да глу ви не ма ју ауди тор не ин фор ма ци је ко је би им по мо гле при уче њу 
чи та ња и по ста вља ју пи та ње ка ко он да пре по зна ју штам па ну реч. Пре-
ма њи ма по сто је две мо гућ но сти: пре по зна ју по ло жај ар ти ку ла то ра при 
из го во ру или пам те ви зу ел не ре пре зен та ци је ре чи. С об зи ром да ве ћи на 
глу вих осо ба по се ду је ка кав-та кав го вор, мо же се прет по ста ви ти да ар-
ти ку ла тор но-фо нем ски код по сре ду је при уче њу чи та ња. 
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Gol din-Me a dow & Maybe rry (2001) сма тра ју да чи та ње зах те ва по-
зна ва ње је зи ка и да је за до бро чи та ње нео п ход но по сто ја ње ве зе из ме-
ђу је зи ка и пи са не ре чи. Они сма тра ју да глу ва и на глу ва де ца има ју 
те шко ће у оба на ве де на аспек та, што нај че шће до во ди до те шко ћа у 
чи та њу.

Пре ма ана ли за ма мно гих ауто ра ме то де ко је се ко ри сте у по чет ном 
чи та њу у ра ду са глу вом и на глу вом де цом су нај че шће исте ме то де ко је 
се ко ри сте у ра ду са де цом ко ја чу ју. Оне су до не кле мо ди фи ко ва не, али 
су та ко ђе ба зи ра не на го вор ном је зи ку и на је зи ку слу ша ња (ауди тор-
ном), ко ји глу ва и на глу ва де ца углав ном не ма ју. Ове ме то де под ра зу-
ме ва ју по сто ја ње го вор ног ко да, ко ји ве ћи на де це та ко ђе не ма (Con rad, 
1979, пре ма Ди мић, 2004).

Иса ко вић, Ди мић и Ко ва че вић (2013) на во де да уче ни ци са раз ли-
чи тим сте пе ном оште ће ња слу ха пра ве слич не гре шке у чи та њу, али се 
уче ста лост гре ша ка до не кле по ве ћа ва са те жи ном оште ће ња, тј. што је 
ви ши сте пен оште ће ња слу ха гре шке су број ни је. 

Мно ги ауто ри, код нас и у све ту, су се ба ви ли про бле ми ма чи та ња 
код де це. Ме ђу тим, још увек је ра ла тив но ма ли број ис тра жи ва ња по све-
ће них усва ја њу про це са чи та ња, про бле ми ма ко ји на ста ју, као и раз у ме-
ва њу про чи та ног код глу ве и на глу ве де це. Но ва ис тра жи ва ња су нео п-
ход на да би се омо гу ћи ло ква ли тет ни је и ефи ка сни је об у ча ва ње чи та ња, 
осми шља ва ње но вих ме то да и по сту па ка, ка ко би се све те шко ће ко је 
ова де ца има ју убла жле или пре ва зи шле.

ЦИљ РА ДА

Циљ ис тра жи ва ња био је ис пи та ти по ве за ност из ме ђу уз ра ста, оце не 
из срп ског је зи ка и по ла и бро ја и вр сте гре ша ка у чи та њу код глу вих и 
на глу вих уче ни ка.

МЕ ТОД РА ДА

Узо рак 

Ис пи ти ва ње је из вр ше но на узор ку од 83 глу вих и на глу вих уче ни ка и 
оба вље но је у шко ла ма „Сте фан Де чан ски“ у Бе о гра ду, „Ра ди вој По по вић“ 
у Зе му ну, Шко ли са до мом уче ни ка оште ће ног слу ха у Ја го ди ни, Шко ли 
за глу ве и на глу ве уче ни ке у Кра гу јев цу и Шко ли „Бу бањ“ у Ни шу. 

У од но су на уз раст об у хва ће но је 13 (15%) уче ни ка тре ћег раз ре да и 
по 14 (17%) уче ни ка од че твр тог до осмог раз ре да. 
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У за ви сно сти од успе ха из срп ског је зи ка би ло је: 6 (7 %) уче ни ка са 
до вољ ном оце ном из срп ског је зи ка, 14 (17 %) са до бром оце ном, 24 (29 
%) са вр ло до бром оце ном и 39 (47 %) са од лич ном оце ном из срп ског 
је зи ка. 

У од но су на пол, ис пи та но је 43 (52 %) де ча ка и 40 (48 %) де вој чи ца.

Ин стру мент ис тра жи ва ња

У ис тра жи ва њу смо ко ри сти ли Тро ди мен зи о нал ни тест чи та ња 
(Спа се ни ја Вла ди са вље вић)–сег мент. же ле ли смо да утвр ди мо ко ли ки 
је број и ко је вр сте гре ша ка пра ве глу ви и на глу ви уче ни ци при ли ком 
чи та ња тек ста. Ис пи ти ва ње је из вр ше но ин ди ви ду ал но, а гре шке су бе-
ле же не на ин ди ви ду ал ном ли сту. Уче ни ци су чи та ли текст „Са мо је дан 
сне жни дан“. 

Об ра да по да та ка

Ана ли за по да та ка из вр ше на је при ме ном ста ти стич ког па ке та за 
об ра ду по да та ка СПСС 14.0. Ра чу на ли смо арит ме тич ке сре ди не - АС 
(ме ра цен трал не тен ден ци је) и стан дард не де ви ја ци је – СД (ме ра ва-
ри ја бил но сти). По ве за ност ме ђу ва ри ја бла ма утвр ђи ва на је пу тем Хи 
- ква драт те ста и Пир со но вог ко е фи ци јен та ко ре ла ци је. Уну тар груп не 
и ме ђу груп не раз ли ке про ве ра ва не су при ме ном т-те ста, за за ви сне и 
не за ви сне узор ке.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА  
СА ДИСКУСИЈОМ

По сма тра ју ћи арит ме тич ке сре ди не, као и ми ни мум и мак си мум 
на пра вље них гре ша ка код уче ни ка раз ли чи тог уз ра ста уочи ли смо да 
број на пра вље них гре ша ка са уз ра стом опа да. Про се чан број упо тре бље-
них гре ша ка из но си АС 10,10 са СД 5,001. Са бро јем го ди на шко ло ва ња 
сма њу је се број гре ша ка, та ко да нај ма ње гре ша ка пра ве уче ни ци осмог 
раз ре да АС 5,79 са СД 2,155. Нај ве ћи број гре ша ка при чи та њу пра ве 
уче ни ци тре ћег раз ре да АС 13,38 са СД 3,841. Ме ђу тим, раз ли ке ко је су 
се по ка за ле као ста ти стич ки зна чај не су уоче не при по ре ђе њу ре зул та та 
уче ни ка тре ћег са уче ни ци ма сед мог и осмог раз ре да (p=0,01), че твр тог 
са уче ни ци ма сед мог и осмог раз ре да (p=0,03 и p=0,01), за тим уче ни ка 
пе тог и осмог раз ре да, ше стог и осмог и сед мог и осмог раз ре да. 
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Графикон 1 – Аритметичка средина, минимум и максимум напра-
вљених грешака при читању текста код ученика  

различитих разреда 

Исти тренд уоча ва се и при по сма тра њу ми ни мал ног и мак си мал ног 
бро ја на пра вље них гре ша ка. Уче ни ци тре ћег раз ре да на пра ви ли су ми-
ни мум 8 гре ша ка, а мак си мум 20; уче ни ци че твр тог раз ре да на пра ви ли 
су ми ни мум 4 гре шке, а мак си мум 19; уче ни ци пе тог раз ре да на пра ви ли 
су ми ни мум 4 гре шке, а мак си мум 18; уче ни ци ше стог раз ре да на пра-
ви ли су ми ни мум 4 гре шке, а мак си мум 22; уче ни ци сед мог раз ре да 
на пра ви ли су ми ни мум 1 гре шку, а мак си мум 14; док уче ни ци осмог 
раз ре да пра ве ми ни мум 3 гре шке, а мак си мум 10. 

Глу ви и на глу ви уче ни ци су при ли ком чи та ња тек ста на пра ви ли 24 
раз ли чи те гре шке. Гре шка ко ја се ја ви ла у нај ве ћем про цен ту је гре шка 
суп сти ту ци ја кон со на на та по звуч но сти, код 74 уче ни ка - 89,2%). За-
тим сле ди гре шка ади ци ја гла со ва, код 68 уче ни ка - 81,9%). У истом про-
цен ту по ја ви ле су се две гре шке из о ста вља ње сло ва или сло го ва у ре чи ма 
и по ре ме ћај ло гич ког чи та ња са од го ва ра ју ћом ин то на ци јом и ак цен ту а-
ци јом, код 66 уче ни ка (79,5%).

Гре шке ко је су се по ја ви ле у нај ма њем бро ју (код 8 уче ни ка или 
9,6%) су по на вља ње це лих ре чи пре пре ла ска на сле де ће сло во и ин вер зи ја 
ре чи.

 
АС, минимум и максимум направљених грешака
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Табела 1 – Статистичке значајности разлика у броју  
употребљених грешака приликом читања текста  
„Само један снежни дан“(оцена из српског језика)

оцена N AS SD
довољан 6 19,83 1,472

добар 14 13,93 2,674
врло добар 24 10,46 3,765

одличан 39 7,00 3,517
2:3=>t=5,040 df 18 p=0,01 ; 2:4=>t=9,610 df 21,958 p=0,01 ;  

2:5=> t=15,583 df 16,014 p=0,01
3:4=> t=3,025 df 36 p=0,01 ; 3:5=> t=6,694 df 51 p=0,01

4:5=>t= 3,690 df 61 p=0,01

Уче ни ци са до вољ ном оце ном из срп ског је зи ка на пра ви ли су ве-
ћи број гре ша ка при чи та њу тек ста од уче ни ка са до бром, вр ло до бром 
и од лич ном оце ном. До би је не раз ли ке су ви со ко ста ти стич ки зна чај не 
(p=0,01).

Уче ни ци са до бром оце ном из срп ског је зи ка на пра ви ли су ве ћи број 
гре ша ка при чи та њу тек ста од уче ни ка са вр ло до бром и од лич ном оце-
ном. До би је не раз ли ке су ви со ко ста ти стич ки зна чај не (p=0,01).

Уче ни ци са вр ло до бром оце ном из срп ског је зи ка на пра ви ли су ве-
ћи број гре ша ка при чи та њу тек ста од уче ни ка са од лич ном оце ном. До-
би је не раз ли ке су ви со ко ста ти стич ки зна чај не (p=0,01).

Са по ве ћа њем оце не из срп ског је зи ка сма њу је се број на пра вље них 
гре ша ка. 

Табела 2 – Статистичке значајности разлика у просечном броју упо-
требљених грешака приликом читања текста  

„Само један снежни дан“ (пол ученика)

N AS SD Min. Max. df F p

мушки 43 10,74 5,062 3 22
1, 81 1,506 ,223

женски 40 9,40 4,903 1 21

Девојчице су направиле нешто мањи број грешака од дечака, али 
се добијене разлике нису показале као статистички значајне. Такође, 
минимум грешака код девојчица је 1, а максимум је 21 (код дечака 
минимум је 3, а максимум 22).
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Табела 3 – Корелације грешака у читању са узрастом,  
оценом из српског језика и оценом из српског језика  

када је разред константа

разред оцена из 
српског

оцена када је разред 
константа

Грешке 
укупно

Пирсонов 
коефицијент 
корелације

-,488(**) -,743(**) -,719(**)

** Корелација је значајна на нивоу 0.01

Уоче не су уме ре не не га тив не, ви со ко ста ти стич ки зна чај не ко ре ла-
ци је, из ме ђу уз ра ста и бро ја на пра вље них гре ша ка. Мо же мо ре ћи да се 
са уз ра стом сма њу је број гре ша ка.

Та ко ђе су уоче не ви со ке не га тив не, ста ти стич ки зна чај не ко ре ла ци-
је, из ме ђу оце не из срп ског је зи ка и бро ја на пра вље них гре ша ка у чи та-
њу. Што је оце на из срп ског ви ша, то уче ни ци пра ве ма њи број гре ша ка. 

Ка да се уз раст уче ни ка др жи као кон стан та, ко ре ла ци је са оце ном 
су ви со ке, не га тив не, ви со ко ста ти стич ки зна чај не. Оце на је по ве за на са 
бро јем гре ша ка, чак иако из у зме мо уз раст уче ни ка.
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 ЗА КљУ ЧАК

До би је ни ре зул та ти ука зу ју на то да уз раст и оце на из срп ског је зи ка 
има ју ути ца ја на број и вр сте на пра вље них гре ша ка у чи та њу, док ути цај 
по ла ни је уочен. 

Са уз ра стом број гре ша ка опа да, та ко да се нај ве ћи број по ја вио код 
уче ни ка тре ћег, а нај ма њи код уче ни ка осмог раз ре да. Са по ра стом оце-
не из срп ског је зи ка, та ко ђе опа да број на пра вље них гре ша ка. Нај ма ње 
их пра ве уче ни ци са од лич ном, а нај ви ше уче ни ци са до вољ ном оце ном 
из срп ског је зи ка. Ту се и по ја вљу ју ви со ко ста ти стич ки зна чај не раз ли-
ке (на ни воу 0,01). На осно ву до би је них ре зул та та мо же мо ре ћи да су 
на став ни ци аде кват но оце ни ли уче ни ке. 

Иако де вој чи це пра ве ма њи број гре ша ка, ста ти стич ки зна чај не раз-
ли ке у од но су на де ча ке ни су уоче не. У обе гру пе су се по ја ви ле ви со ке 
вред но сти стан дард них де ви ја ци ја, ко је ука зу ју на ве ли ке ин ди ви ду ал не 
раз ли ке из ме ђу уче ни ка. 

При ли ком чи та ња тек ста уче ни ци су на пра ви ли 24 раз ли чи те гре-
шке, а ви со ка вред ност стан дард не де ви ја ци је ука зу је да по сто је ве ли ке 
ин ди ви ду ал не раз ли ке у окви ру узор ка. Гре шка ко ја се ја ви ла у нај ве ћем 
про цен ту је гре шка суп сти ту ци ја кон со на на та по звуч но сти (89,2%). 
За тим сле де гре шке: ади ци ја гла со ва ко ја се по ја ви ла код 68 уче ни ка 
(81,9%), из о ста вља ње сло ва или сло го ва у ре чи ма и по ре ме ћај ло гич ког чи-
та ња са од го ва ра ју ћом ин то на ци јом и ак цен ту а ци јом, ко је су се по ја ви-
ле код 66 уче ни ка (79,5). Гре шке ко је су се по ја ви ле у нај ма њем бро ју су: 
те шко ће у по ве зи ва њу сло ва (те шко ће пре ла ска с кон со нан та на во кал и 
обрат но) код 9 уче ни ка (10,8%) и по на вља ње це лих ре чи пре пре ла ска на 
сле де ће сло во и ин вер зи ја ре чи (код 8 уче ни ка или 9,6%).

Уочи ли смо да, при чи та њу тек ста, уче ни ци углав ном чи та ју ме ха-
нич ки, че сто по га ђа ју ре чи, ме ња ју њи хо во зна че ње, та ко да ис пи ти вач 
сти че ути сак да уоп ште не раз у ме ју са др жај при че. 
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SPECIFICS OF READING IN THE DEAF AND HARD OF HEARING 
STUDENTS PRIMARY SCHOOL AGE

LJUBICA ISAKOVIĆ, TAMARA KOVAČEVIĆ

University of Belgrade,  
Faculty of Special Education and Rehabilitation

SUMMARY

The difficulties in the reading with the deaf and hard of hearing lie in 
the fact that they simultaneously learn speech, language and reading. 

This causes difficulty in articulation, slurred speech, problems with 
intonation, accentuation, the melody of sentences, interrupted in the middle 
of reading, as well as inadequate speed, so that we obtain a large number 
of mistakes in reading. Due to the technical side of reading is inseparable 
from the content-wise, there are also major problems in understanding the 
reading content.

Reading means deciphering symbols of written speech, pronouncing 
or memorizing them, after we have understood the message they convey.

The aim of the research was to examine the connection between the 
age, score in Serbian language and gender and the number and types of 
mistakes in reading with deaf and hard of hearing students. 

we used a segment of the Three-dimensional Reading Test (S. 
Vladisavljević) in this research. The students read the text entitled Just One 
Snowy Day (Samo jedan snežni dan). 

The research was carried out on a sample of 83 third grade to eight 
grade deaf and hard of hearing students, in schools in Serbia.

Quantitative and qualitative analysis of the obtained results was carried 
out. 

The results indicate that with increasing age and score in Serbian 
language reduces the number of mistakes in reading, whereas influence 
of gender was not observed. when reading the text, students make 24 
different mistakes. Mistake that occurred in the highest percentage is 
substitution of consonants voicing. Mistakes that appeared in the fewest 
number were repeating whole words before moving on to the next letter 
and word inversion.

KEY wORDS: reading, number and types of mistakes in reading, deaf 
and hard of hearing students
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Oш тећење слу ха иза зи ва број не по сле ди це, од ко јих је нај и зра зи ти ја не-
пра вил но раз ви јен го вор. По ред ути ца ја на раз вој го во ра и је зи ка, оште ће ње 
слу ха не га тив но ути че и на раз вој ми шље ња. У усло ви ма оште ће ног слу ха 
оте жа но је фор ми ра ње од ре ђе них мен тал них функ ци ја као што су пред ста-
ве, пам ће ње, пој мов но ми шље ње. Сто га је код глу ве и на глу ве де це зна чај но 
оте жа но усва ја ње но вих ре чи и њи хо во аде кват но по ве зи ва ње са зна че њем, 
као и раз у ме ва ње зна чењ ских од но са ме ђу ре чи ма.

Оп шти циљ спро ве де ног ис тра жи ва ња био је да се ис пи та спе ци фич-
ност се ман тич ког из ра за код глу вих и на глу вих уче ни ка основ но школ ског 
уз ра ста. По себ ни ци ље ви су би ли да се ис пи та по ве за ност из ме ђу уз ра ста 
уче ни ка, сте пе на оште ће ња слу ха, оце не из срп ског је зи ка, по ла уче ни ка и 
спе ци фич но сти се ман тич ког из ра за глу вих и на глу вих уче ни ка основ но школ-
ског уз ра ста.

Узо рак ис тра жи ва ња су чи ни ла 34 глу ва и на глу ва уче ни ка уз ра ста од 
IV до VI II раз ре да ко ји по ха ђа ју Основ ну шко лу за оште ће не слу хом-на глу ве 
„Сте фан Де чан ски” у Бе о гра ду. Као ин стру мент ис тра жи ва ња ко ри шћен је 
Се ман тич ки тест (С. Вла ди са вље вић).

До би је ни ре зул та ти по ка за ли су да глу ви и на глу ви уче ни ци има ју про-
бле ма у раз у ме ва њу и упо тре би од ре ђе них ка те го ри ја ре чи као што су хо мо-
ни ми, ан то ни ми, си но ни ми и ме то ни ми. Ка да су у пи та њу хо мо ни ми уче-
ни ци нај че шће по зна ју са мо јед но зна че ње и то кон крет но. Ка да су у пи та њу 
ан то ни ми уче ни ци че сто не зна ју од го ва ра ју ћу име ни цу су прот ног зна че ња 

*  Овај рад је део истраживања које се изводи у оквиру пројекта који се реализује под 
покровитељством Министарства за науку и технологију Републике Србије  под називом 
„Утицај кохлеарне имплантације на едукацију глувих и наглувих особа“   БР. 179055                                
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па се слу же од го ва ра ју ћим при де ви ма или гла го ли ма. Уче ни ци су по ка за ли 
нај сла би ји успех при ли ком ис пи ти ва ња по зна ва ња си но ни ма. Ка да су у пи-
та њу ме то ни ми уче ни ци по зна ју пре не се на зна че ња за оне ре чи уз ко је се че-
сто ве зу ју од ре ђе не сте ре о тип не осо би не. Утвр ђе но је да по сто ји де ли ми чан 
ути цај уз ра ста уче ни ка, сте пе на оште ће ња слу ха и успе ха из срп ског је зи ка 
на се ман тич ки из раз глу вих и на глу вих уче ни ка основ но школ ског уз ра ста. 
Ути цај по ла уче ни ка на се ман тич ки из раз ни је утвр ђен.

КЉУЧ Не Ре ЧИ: глу ви и на глу ви уче ни ци, се ман тич ки из раз, хо мо ни ми, ан-
то ни ми, си но ни ми, ме то ни ми

УВОД

Чу ло слу ха је од из у зет ног зна ча ја за са вре ме ног чо ве ка. Оште ће-
ње слу ха иза зи ва број не по сле ди це, од ко јих је нај и зра зи ти ја на ру шен 
раз вој го во ра и је зи ка. Услед не мо гућ но сти пра вил ног пер це пи ра ња 
аку стич ких ути са ка из спо ља шње сре ди не де ца оште ће ног слу ха има ју 
сма ње не спо соб но сти ими ти ра ња го во ра око ли не, услед че га се ја вља ју 
про бле ми у раз во ју го во ра и ко му ни ка ци ји, у ин те лек ту ал ном раз во ју и 
по на ша њу, у мо гућ но сти сти ца ња но вих зна ња (Ди мић, 2002).

По ред ути ца ја на раз вој го во ра и је зи ка, оште ће ње слу ха не га тив но 
ути че и на раз вој ми шље ња. Пре ма Осто јић (2004) код глу ве и на глу ве 
де це услед оште ће ног слу ха и не раз ви је ног го во ра ми шље ње се фор ми-
ра на спе ци фи чан на чин ко ји се раз ли ку је од на чи на на ко ји се фор ми-
ра код де це ко ја чу ју. Ра до ман (2003) ис ти че да се у усло ви ма оште ће-
ног слу ха оте жа но фор ми ра ју од ре ђе не мен тал не функ ци је као што су 
пред ста ве, пам ће ње, пој мов но ми шље ње. 

Код глу ве и на глу ве де це зна чај но је оте жа но усва ја ње но вих ре чи и 
њи хо во аде кват но по ве зи ва ње са зна че њем. Код де те та ко је чу је у исто 
вре ме се ства ра ју ви зу ел не и аку стич ке сли ке пред ме та и оне се ме ђу-
соб но ла ко по ве зу ју. Код глу ве и на глу ве де це по јам о све ту око се бе се 
фор ми ра са мо на осно ву ви зу ел них сли ка, што има не га ти ван ути цај на 
фор ми ра ње њи хо вог во ка бу ла ра (Ди мић, Иса ко вић, 2006).

Услед оте жа ног усва ја ња ре чи, реч ник глу ве и на глу ве де це се фор-
ми ра на спе ци фи чан на чин. Ре чи ко је де ца оште ће ног слу ха пер ци пи ра-
ју че сто су не ја сне и због то га не мо гу би ти схва ће не. Уко ли ко зна че ње 
ре чи ни је схва ће но, она се не мо же ни ак тив но упо тре би ти (Ђо ко вић, 
2004).  

Усва ја ње зна че ња ре чи по чи ње вр ло ра но. Из ме ђу дру гог и че твр тог 
ме се ца одој чад ре а гу ју на зна че ња раз ли чи тих то но ва гла са. Око ше стог 
ме се ца по чи њу да ве зу ју раз ли чи те ис ка зе са од го ва ра ју ћим си ту а ци-
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ја ма. У то вре ме пре по зна ју и не ке по је ди нач не ре чи као што су име на 
чла но ва по ро ди це и ре чи по пут „не“. Пред крај пр ве го ди не ве ћи на де це 
раз у ме не ко ли ко ре чи. Од тре нут ка из го ва ра ња пр ве ре чи по чи ње рав-
но ме ран лек сич ки раз вој у раз у ме ва њу и у про из во ђе њу го во ра. Ипак, 
за раз ли ку од фо но ло ги је и гра ма ти ке чи ји се раз вој за вр ша ва у пе ри о ду 
ка да де ца уђу у ти неј џер ске го ди не, раз вој се ман ти ке се на ста вља и тра-
је чи та вог жи во та. Увек се ја вља ју но ве ре чи ко је тре ба на у чи ти и но ви 
све то ви зна че ња ко је тре ба ис тра жи ти (Кри стал, 1996).

Де ца не уче ре чи са њи хо вим го то вим зна че њем, већ то ком раз во ја 
са ми по сте пе но от кри ва ју шта она зна че. У том про це су че сто пра ве гре-
шке. Пре ма Кри стал (1996) три нај че шћа ти па гре ша ка ко ји се ја вља ју 
то ком дру ге и тре ће го ди не су сле де ће:

1. Хи пе рек стен зи ја – На ста је ка да де те про ши ру је зна че ње ре чи 
при ме њу ју ћи је за озна ча ва ње дру гих обје ка та ко ји де ле од ре-
ђе но обе леж је са објек том на ко ји се реч за и ста од но си. Та ко 
нпр. реч „пас“ ко ри сте и за озна ча ва ње дру гих жи во ти ња или реч 
„ме сец“ за озна ча ва ње свих окру глих пред ме та.

2. Хи по ек стен зи ја – На ста је ка да де те од ре ђе ну реч упо тре бља ва у 
ужем зна че њу од зна че ња ко је та реч има у је зи ку. Та ко реч „пас“ 
де те ко ри сти са мо за озна ча ва ње по ро дич ног пса или реч ци пе ла 
са мо да озна чи сво је лич не ци пе ле.

3. Рас па ре ње – На ста је ка да де те ко ри сти реч на пот пу но по гре шан 
на чин, при том ни је ја сно ка ко је до шло до по гре шне асо ци ја ци-
је. Нпр. де те ка же трак тор уме сто те ле фон. 

По ред то га што ре чи има ју по је ди нач на зна че ња, она и ме ђу соб но 
сто је у ра зним зна чењ ским од но си ма. Нај ва жни ји зна чењ ски од но си 
пре ма Бу гар ском (1995) су:

1. хо мо ни ми ја – по ја ва по сто ја ња ре чи истих по гла сов ном скло пу, 
че сто истих и у пи са њу, а раз ли чи тог зна че ња. Та кве ре чи се зо ву 
хо мо ни ми;

2. си но ни ми ја – по ја ва по сто ја ња ре чи истог зна че ња а раз ли чи тог 
об ли ка. Та кве ре чи се зо ву си но ни ми;

3. ан то ни ми ја – по ја ва по сто ја ња ре чи су прот них зна че ња. Та кве 
ре чи се зо ву ан то ни ми;

4. хи по ни ми ја – по ја ва свр ста ва ња ре чи у хи је рар хиј ски устро је не 
зна чењ ске кла се са над ре ђе ним чла но ви ма (хи пе ро ни ми ма) и 
под ре ђе ним чла но ви ма (хи по ни ми ма). 

Јед на реч мо же да има основ но и пре не се но зна че ње. Пре не се но 
зна че ње на ста је ка да реч од ре ђе ног кон крет ног зна че ња до би је се кун-
дар но зна че ње пу тем ме та фо рич ног пре но са ко ји се од ви ја у ра зним 
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прав ци ма али та ко да ве за са основ ним зна че њем оста не ви дљи ва. Уко-
ли ко се ра ди о пре но си по бли ској пој мов ној ве зи та да го во ри мо о по ја-
ви ко ја се на зи ва ме то ни ми ја (Бу гар ски, 1995).

Глу ва и на глу ва де ца не ма ју спо соб ност син те ти зи ра ња (ана ли за до-
ми ни ра над син те зом), као ни сор ти ра ња и гру пи са ња ре чи пре ма од ре-
ђе ном зна че њу. Они сва ку реч уче изо ло ва но, што је усло вље но до ми на-
ци јом ви зу ел ног фак то ра. Са вић (1984) на во ди да глу ви оста ју на „пр-
вом сиг нал ном си сте му“ по Па вло ву и да код њих реч не по ста је „сиг нал 
сиг на ла“.

Зна чењ ски од но си ме ђу ре чи ма код глу вих и на глу вих уче ни ка

Глу ва и на глу ва де ца има ју по те шко ће да по ве жу ре чи са њи хо вим 
зна че њем тј. да усво је основ но зна че ње ре чи, а још ве ће по те шко ће има-
ју ка да се ра ди о раз у ме ва њу зна чењ ских од но са ме ђу ре чи ма.

Ни во раз ви је но сти од ре ђе них ка те го ри ја ре чи као што су хо мо ни-
ми, си но ни ми, ан то ни ми и ме то ни ми ука зу је на то ко ји об лик ми шље ња 
се по ја вио код де те та или се ни је по ја вио и да ли је де те спо соб но да се 
при бли жи пра вом зна че њу пре ко срод них ре чи. Раз ви је ност на ве де них 
ка те го ри ја ре чи по ка зу је ко ли ки је оп сег је зич ких асо ци ја ци ја де те та 
(Ко стић, Вла ди са вље вић, По по вић, 1983). Са вић (1984) ис ти че да бо гат-
ство је зич ких асо ци ја ци ја ства ра мо гућ ност за пре ва зи ла же ње је зич ких 
не до ста та ка и за о ста ја ња.

Се ман тич ки раз вој код глу вих и на глу вих уче ни ка су ис пи ти ва-
ле Па пић и Илић (пре ма Са вић, 1984) уз по моћ Се ман тич ког те ста 
С. Вла ди са вље вић. Ис пи ти ва ле су по зна ва ње хо мо ни ма, ан то ни ма, 
си но ни ма и ме то ни ма. Ре зул та ти су по ка за ли да су хо мо ни ми нај ра-
зви је ни ја ка те го ри ја ре чи код глу ве и на глу ве де це. Ипак по ка за ло се 
да глу ва де ца углав ном по зна ју кон крет но зна че ње хо мо ни ма док ап-
стракт но не зна ју, та ко су нпр. за реч „сто“ че сто на во ди ли кон крет но 
зна че ње - пред мет, а рет ко и ап стракт но зна че ње – број. Ан то ни ми су 
уче ни ци ма би ли ра зу мљи ви, али и ту су ре зул та ти би ли бо љи за кон-
крет не ре чи. Си но ним не ре чи су за де цу би ле нај те же, нај ве ро ват ни је 
за то што су изо ло ва но на у че не тј. де те ни је на у чи ло да се да ти по јам 
мо же и на дру га чи ји на чин ис ка за ти. Ме то ни ми су би ли нај те жи за де-
цу јер су за си ће ни ап стракт ним зна че њем, де ца су нај че шће на во ди ла 
са мо њи хо ве спо ља шње ка рак те ри сти ке, нпр. зла то су схва та ли као сјај 
а не као вред ност.

Ко ва че вић Га ври ло вић (2002) је ис пи ти ва ла ни во раз ви је но сти ан-
то ни ма код глу ве и на глу ве де це пред школ ског уз ра ста и де це ко ја чу-
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ју истог уз ра ста, уз по моћ суб те ста - ан то ни ми Се ман тич ког те ста С. 
Вла ди са вље вић. Утвр ђе но је да глу ва и на глу ва де ца зна чај но за о ста ју у 
ни воу раз ви је но сти ан то ни ма у по ре ђе њу са вр шња ци ма ко ји чу ју. Обе 
гру пе ис пи та ни ка су би ле нај у спе шни је у слу ча је ви ма ка да су ан то ни ми 
би ле име ни це по зна те из сва ко днев ног жи во та као што су: дан, ју тро, 
му шка рац. С дру ге стра не по јам се тва био је не по знат и јед ној и дру гој 
гру пи ис пи та ни ка. 

Isa ko vić и Ko va če vić (2009) ис ти чу да су не а де кват ни ре зул та ти 
глу вих и на глу вих уче ни ка у окви ру се ман тич ких те сто ва узро ко ва ни 
оскуд ним је зич ким са зна њем, кон крет но шћу и не раз ви је ним је зич ким 
асо ци ја ци ја ма. У ис тра жи ва њи ма се до би ја ве ли ки број не а де кват них 
од го во ра спе ци фич них за глу ву и на глу ву де цу. Ка да се по сма тра раз ви-
је ност по је ди них ка те го ри ја је зич ког ми шље ња, до би је ни ре зул та ти ука-
зу ју на то да се нај бо ље раз ви ја ју асо ци ја ци је по ла ри те та, тј. ан то ни ма и 
то пре ко оних ре чи за ко је не по сто ји дру га чи ји из бор, ко је су од раз кон-
крет них пој мо ва, нпр. му шка рац-же на, дан-ноћ, ју тро-ве че, улаз-из лаз. 
За ре чи ко је озна ча ва ју ап страк ци ју, нпр. жи вот-смрт, здра вље-бо лест, 
сре ћа-ту га де ца че сто не ма ју пра ву реч за од го вор, већ је тра же у при-
де ви ма, гла го ли ма и дру гим опи сним ре чи ма ко је не ма ју ап стракт но 
зна че ње. На кон ан то ни ма, раз ви ја се спо соб ност из на ла же ња ве ћег бро-
ја зна че ња уну тар јед не ре чи, ре чи хо мо ни ма, ко ја се ка рак те ри ше исто-
вет ном фо нет ско-фо нем ском струк ту ром. По се бан про блем у окви ру 
ове ка те го ри је ре чи пред ста вља ле су ре чи: кош, ко ји уче ни ци нај че шће 
по ве зу ју са пој мом ко шар ка; за тим реч суд-ка зна, раз вод муж-же на, иде 
за твор и по јам бра на-од бра на, бра ни, бо ле стан (уоче но је не ра зу ме ва-
ње зна че ња те под сти цај не ре чи). За ре чи си но ни ме, услед не раз ви је ног 
ак тив ног реч ни ка, глу ва и на глу ва де ца ве о ма те шко на ла зе дру га чи ји 
на зив за по ну ђе ну реч. Че сто и оно што ка жу ни је пра ви си но ним, већ 
су то ре чи ко је има ју не што за јед нич ко са под сти цај ном ре чи. Због кон-
крет ног на чи на ми шље ња глу ви и на глу ви уче ни ци по чи њу да на бра ју 
раз ли чи те ре чи, ко је чи не са др жај за да тог пој ма, кон кре ти зу ју га (со ба-
днев на со ба, спа ва ћа со ба, би бли о те ка; ме та-ме так, цр но, круг-у окви ру 
зна ков ног је зи ка; ис тра жи вач-чо век тра жи на ђе, чо век тра жи не што-у 
окви ру зна ков ног је зи ка) уме сто да пру же са свим дру га чи ју реч ко ја 
у су шти ни зна чи исто што и реч под сти цај. Та ко ђе, ло ши је ре зул та те 
оства ре не у окви ру ове ка те го ри је ре чи ауто ри по ве зу ју и са ка рак те ри-
сти ка ма зна ков ног је зи ка ко ји је си ро ма шан и ко ји оби лу је си но ни ми ма 
(исти знак че сто се упо тре бља ва за ви ше раз ли чи тих пој мо ва), па ло ши ја 
раз ви је ност зна ков ног је зи ка у овој ка те го ри ји ре чи узро ку је и ло ши ји 
го вор но-пој мов ни ста тус уче ни ка). 
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 Isa ko vić, Di mić и Po lo vi na (2011) су ис пи ти ва ле сте пен усво је но сти 
ме то ни ма у окви ру го вор ног и зна ков ног из ра за. До шле су до за кључ ка 
да ме то ни ми пред ста вља ју те шко ћу јер глу ва де ца основ но школ ског уз-
ра ста још увек не ма ју до вољ но раз ви јен овај об лик је зич ког ми шље ња. 
Ме ђу тим, уоче но је да глу ви уче ни ци бо ље раз у ме ју пре не се но зна че ње 
оних ре чи (пој мо ва) са ко ји ма се сва ко днев но у школ ском ра ду су сре ћу. 
То се од но си на кон крет не пој мо ве, тј. ка рак те ри сти ке жи во ти ња (пуж, 
зми ја, ли си ца, зец-на ко ји ма се ра ди од нај ра ни јег, пред школ ског уз ра-
ста, кроз пр ве пе сми це, бај ке, ба сне...). До шле су до за кључ ка да се са 
уз ра стом го вор ни и зна ков ни вид из ра жа ва ња ме ђу соб но из јед на ча ва ју 
и под јед на ко успе шно ко ри сте. Мо же мо ре ћи да бо ља раз ви је ност зна-
ков ног је зи ка ути че на бо ља по стиг ну ћа глу вих уче ни ка у окви ру го вор-
ног об ли ка из ра жа ва ња.

Di mić и Isa ko vić (2008) су ис пи ти ва ле сте пен усво је но сти ан то ни-
ма за да тих име ни ца, гла го ла, при де ва и при ло га. При ли ком ре ша ва ња 
на ве де них зах те ва код глу вих и на глу вих уче ни ка мла ђег уз ра ста уочен 
је ве ћи број за да та ка без од го во ра, Тај вид од го во ра се сма тра нај не ра-
зви је ни јим и нај че шће се ја вља код ис пи та ни ка чи ји је го вор тек у раз-
вит ку, на во де ауто ри. Број из о ста вље них од го во ра зна чај но се сма њу је 
на ста ри јим уз ра сти ма. По зна ва ње ан то ни ма име ни ца је пред ста вља ло 
нај ве ћи про блем. По ја ви ло се мно штво ка рак те ри стич них од го во ра, ко-
ји су се по на вља ли из раз ре да у раз ред (мла дост – ни је мла дост, ста ри; 
жа лост – ве се ло, сме шно; љу бав – ни је љу бав, раз вод). При на во ђе њу 
су прот ног зна че ња гла го ла уоче ни су од го во ри: за бо ра ви ти – се тио се, 
зна ти; до ћи- до ви ђе ња, бе жи; во ле ти – ни је во лим). Нај че шћи од го вор 
на за да ти при дев ве ли ки је ни зак, по ја вио се и од го вор - до бар, док су на 
при лог ра ни је уче ни ци од го ва ра ли – по сле под не, уве че.

МА ТЕ РИ ЈАЛ И МЕ ТОД

Оп шти циљ спро ве де ног ис тра жи ва ња био је да се ис пи та спе ци фич-
ност се ман тич ког из ра за код глу вих и на глу вих уче ни ка основ но школ-
ског уз ра ста. 

По себ ни ци ље ви су би ли да се ис пи та по ве за ност из ме ђу уз ра ста 
уче ни ка, сте пе на оште ће ња слу ха, оце не из срп ског је зи ка, по ла уче-
ни ка и спе ци фич но сти се ман тич ког из ра за глу вих и на глу вих уче ни ка 
основ но школ ског уз ра ста.



СПЕЦИФИЧНОСТ СЕМАНТИЧКОГ ИЗРАЗА КОД ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ УЧЕНИКА 37

Узо рак

Узо рак ис тра жи ва ња су чи ни ла 34 глу ва и на глу ва уче ни ка од  IV до 
VI II раз ре да ко ји по ха ђа ју Основ ну шко лу за оште ће не слу хом-на глу ве 
„Сте фан Де чан ски” у Бе о гра ду.

Пре ма уз ра сту у узор ку је би ло 6 уче ни ка IV раз ре да, 7 уче ни ка V 
раз ре да, 5 уче ни ка VI раз ре да, 6 уче ни ка VII раз ре да и 10 уче ни ка VI II 
раз ре да.

Ка да је у пи та њу сте пен оште ће ња слу ха, пре ма кла си фи ка ци ји 
Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је, у узор ку је био 1 уче ник са бла гим 
оште ће њем слу ха (26-40 dB), 2 уче ни ка са уме ре но те шким оште ће њем 
слу ха (56-70 dB), 14 уче ни ка са те шким оште ће њем слу ха (71-90 dB) и 9 
уче ни ка са ве о ма те шким оште ће њем слу ха (пре ко 90 dB).

Пре ма успе ху из срп ског је зи ка би ло је 13 уче ни ка са оце ном пет, 
10 уче ни ка са оце ном че ти ри, 8 уче ни ка са оце ном три и 3 уче ни ка са 
оце ном два.

Пре ма по лу би ло је 16 уче ни ка му шког по ла и 18 уче ни ка жен ског 
по ла.

Ин стру мент

Као ин стру мент ис тра жи ва ња ко ри шћен је се ман тич ки тест (С. Вла-
ди са вље вић). Се ман тич ки тест се са сто ји од че ти ри ка те го ри је ре чи по-
мо ћу ко јих се ис пи ту је по зна ва ње њи хо вог зна че ња и ак тив не упо тре бе. 
Те ка те го ри је су: хо мо ни ми, ан то ни ми, си но ни ми и ме то ни ми. Сва ка 
ка те го ри ја ре чи са др жи по де сет име ни ца ко је пред ста вља ју под сти цај-
не ре чи за от кри ва ње раз ли чи тих зна че ња или из на ла же ње од го ва ра ју-
ћих ре чи.  

Тест се оце њу је та ко што се по зи тив ни од го во ри об ра ђу ју кван ти-
та тив но и ква ли та тив но, док не га тив ни од го во ри не ула зе у скор. Сва ки 
по зи ти ван од го вор вред ну је се јед ним по е ном, а сва ки по зи ти ван до дат-
ни од го вор се бе ле жи у за гра ди као до дат ни број по е на за ви сно од бро ја 
от кри ве них зна че ња или из на ђе них ре чи. Је ди но код ан то ни ма не ма до-
дат них по е на јер се оче ку је са мо је дан пра ви од го вор на сва ку од де сет 
под сти цај них ре чи. Ре зул та ти се са би ра ју за сва ку ка те го ри ју по себ но, а 
за тим се са би ра ју ре зул та ти све че ти ри ка те го ри је ка ко би се до био уку-
пан скор. С об зи ром да тест има че тр де сет под сти цај них ре чи, из оства-
ре ног ре зул та та се мо же ви де ти на ко ли ко под сти цај них ре чи је де те 
од го во ри ло (пр ви број), ко ли ко но вих зна че ња или ре чи је от кри ло (број 
у за гра ди) и ко ли ки је укуп ни скор на те сту (збир прет ход на два бро ја).
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РЕЗУЛТАТИ  ИСТРАЖИВАЊА

Табела 1 – Успех ученика на Семантичком тесту

хомоними антоними

1) суд 0,26 (0,09) 1) живот 0,49
2) сто 1 (0,76) 2) здравље 0,65
3) кош 0,74 (0,03) 3) срећа 0,62
4) пол 0,76 (0,06) 4) улаз 0,68
5) време 0,97 (0,5) 5) дан 0,93
6) брана 0 6) јутро 0,62
7) политика 0,32 (0,06) 7) младост 0,84
8) борба 0,53 8) мушкарац 0,85
9) нада 0,59 (0,12) 9) сетва 0
10) земља 0,94 (0,26) 10) љубав 0,28

укупно 6,12 (1,88) укупно 5,94

синоними метоними

1) врт 0,41 1) пуж 0,97
2) соба 0 2) злато 0,03
3) дом 0,97 3) змија 0,94
4) мета 0 4) срна 0,09 (0,03)
5) сат 0,53 5) цвет 0,82
6) ђак 0,76 6) кап 0,74
7) истраживач 0,01 7) вашар 0,06
8) пут 0,76 8) лисица 0,47 (0,03)
9) дивота 0,15 9) стена 0,5
10) снага 0,44 (0,03) 10) зец 0,97 (0,06)

укупно 4,04 (0,03) укупно 5,59 (0,12)

У та бе ли 1 при ка зан је успех уче ни ка на Се ман тич ком те сту. Уче ни-
ци су би ли нај у спе шни ји на пр вом за дат ку - ис пи ти ва ње по зна ва ња хо-
мо ни ма (про сек 6,12 – 1,88 ука зу је на то да су уче ни ци у про се ку на ве ли 
јед но зна че ње за 6,12 од 10 под сти цај них ре чи и да су на ве ли до дат но 
зна че ње за 1,88 под сти цај них ре чи); за тим на дру гом за дат ку – ис пи-
ти ва ње по зна ва ња ан то ни ма (уче ни ци су у про се ку на ве ли ан то ни ме за 
5,94 од 10 под сти цај них ре чи); па на че твр том за дат ку - ис пи ти ва ње 
по зна ва ња ме то ни ма (про сек 5,59 - 0,12 ука зу је на то да су уче ни ци у 
про се ку на ве ли по јед но пре не се но зна че ње за 5,59 од 10 под сти цај них 
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ре чи и да су на ве ли до дат но пре не се но зна че ње за 0,12 под сти цај них ре-
чи); а нај ма ње су би ли успе шни на тре ћем за дат ку – ис пи ти ва ње по зна-
ва ња си но ни ма (про сек 4,04 - 0,03 ука зу је на то да су уче ни ци у про се ку 
на ве ли по је дан си но ним за 4,06 од 10 под сти цај них ре чи и да су на ве ли 
до дат ни си но ним за 0,13 под сти цај них ре чи).

На пр вом за дат ку, ис пи ти ва ње по зна ва ња хо мо ни ма, уче ни ци су би ли 
нај у спе шни ји при ли ком от кри ва ња зна че ња ре чи „сто», а нај ма ње успе-
шни при ли ком от кри ва ња зна че ња ре чи „бра на» (ни је дан уче ник ни је на-
вео зна че ње ове ре чи). На овом за дат ку уче ни ци су нај че шће на во ди ли 
сле де ћа зна че ња ре чи: за под сти цај ну реч „суд» не ко ли ко уче ни ка су на-
ве ли зна че ње чи ни ја или су по ку ша ли да об ја сне зна че ње су да као уста но-
ве; за „сто» на во ди ли су зна че ња пред мет и број; за „кош» – пред мет ко ји 
се ко ри сти у ко шар ци; за пол – му шки, жен ски, ма ли број уче ни ка је на-
вео се вер ни, ју жни; за „вре ме» – на во ди ли су вре мен ске при ли ке, а ма њи 
број уче ни ка вре ме у зна че њу про то ка вре ме на; за „по ли ти ка» – на во ди ли 
су но ви не, не ко ли ко уче ни ка по ку ша ло је да об ја сни зна че ње по ли ти ке 
као про фе си је; за „бор ба» на во ди ли су зна че ње ту ча; за „на да» – жен ско 
име, не ко ли ко уче ни ка је на ве ло зна че ње на да ти се; за „зе мља» на во ди ли 
су зна че ња тло, пла не та, а не ко ли ко уче ни ка и зна че ње др жа ва.

На дру гом за дат ку, ис пи ти ва ње по зна ва ња ан то ни ма, уче ни ци су би-
ли нај у спе шни ји при ли ком на во ђе ња ан то ни ма за реч „дан», а нај ма ње 
успе шни при ли ком на во ђе ња ан то ни ма за реч „се тва» (ни је дан уче ник 
ни је на вео та чан ан то ним за  на ве де ну под сти цај ну реч). На овом за дат-
ку уче ни ци су нај че шће на во ди ли тач не од го во ре за под сти цај не ре чи 
„дан», „мла дост», „му шка рац», „улаз», док су за под сти цај не ре чи „ју-
тро», „сре ћа», „здра вље», „жи вот» и „љу бав» че сто на во ди ли де ли мич но 
тач не од го во ре - уме сто од го ва ра ју ћих име ни ца на во ди ли су од го ва ра-
ју ће при де ве или гла го ле.

На тре ћем за дат ку, ис пи ти ва ње по зна ва ња си но ни ма, уче ни ци су 
би ли нај у спе шни ји при ли ком на во ђе ња си но ни ма за реч „дом», а нај-
ма ње успе шни при ли ком на во ђе ња си но ни ма за ре чи „со ба» и „ме та» 
(ни је дан уче ник ни је на вео си но ни ме за на ве де не под сти цај не ре чи). На 
овом за дат ку уче ни ци су нај че шће на во ди ли сле де ће од го во ре: врт – ба-
шта; дом – ку ћа; сат – час;  ђак – уче ник; пут – ули ца; сна га – јак (ја чи-
на). За под сти цај ну реч „сна га» не ки уче ни ци су на ве ли два си но ни ма.

На че твр том за дат ку, ис пи ти ва ње по зна ва ња ме то ни ма, уче ни ци су 
би ли нај у спе шни ји при ли ком на во ђе ња пре не се ног зна че ња за реч „зец“ 
и „пуж“, а нај ма ње успе шни при ли ком на во ђе ња пре не се ног зна че ња 
за реч „зла то“. На овом за дат ку уче ни ци су нај че шће на во ди ли сле де ћа 
пре не се на зна че ња: за под сти цај ну реч „пуж“ – спор; за „зми ја“ – опа-
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сна; за „ср на“ – не ко ли ко уче ни ка је на ве ло не жна или пла шљи ва; за 
„цвет“ – леп, за „кап“ – ма ло; за „ли си ца“ – лу ка ва; за „сте на“ – твр да или 
чвр ста; за „зец“ – брз. За под сти цај не ре чи „ср на“ „ли си ца“ и „зец“ не ки 
уче ни ци су на ве ли по два пре не се на зна че ња.

Табела 2 – Успех ученика према узрасту

узраст AС СД број испитаника

IV разред 20,25 6,9 6

V разред 19,79 6,56 7

VI разред 23,5 5,52 5

VII разред 28,75 6,92 6

VIII разред 25,65 8,02 10
Статистички значајни резултати поређења путем т-теста:

ас2 : ас4 => t=-2,40 (p=0,04) df=11

У та бе ли 2 при ка зан је успех уче ни ка раз ли чи тог уз ра ста на Се ман-
тич ком те сту, као и ре зул та ти ста ти стич ког те ста за утвр ђи ва ње ста ти-
стич ке зна чај но сти раз ли ка из ме ђу гру па. Ста ти стич ки зна чај на раз ли-
ка на ни воу p=0,04 уоче на је при ли ком по ре ђе ња ре зул та та уче ни ка V 
раз ре да и уче ни ка VII раз ре да. Пре ма оства ре ним про сеч ним ре зул та-
ти ма, нај бо љи успех су по ка за ли уче ни ци VII раз ре да, за тим уче ни ци 
VI II раз ре да, сла би ји успех су по ка за ли уче ни ци VI раз ре да, па уче ни ци 
IV раз ре да, а нај сла би ји успех су по ка за ли уче ни ци V раз ре да.

Табела 3 – Успех ученика према степену оштећења слуха

степен оштећења слуха AС СД број испитаника

благо 37,5 0 1

умерено тешко 27,5 7,78 2

тешко 23,36 5,7 14

веома тешко 23,61 6,61 9
Статистички значајни резултати поређења путем т-теста:

ас1 : ас3 => t=2,40 (p=0,03) df=13

У та бе ли 3 при ка зан је успех уче ни ка раз ли чи тог сте пе на оште ће ња 
слу ха на Се ман тич ком те сту, као и ре зул та ти ста ти стич ког те ста за утвр-
ђи ва ње ста ти стич ке зна чај но сти раз ли ка из ме ђу гру па. Ста ти стич ки 
зна чај на раз ли ка на ни воу p=0,03 уоче на је при ли ком по ре ђе ња ре зул-
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та та уче ни ка са бла гим оште ће њем слу ха и уче ни ка са те шким оште ће-
њем слу ха. Пре ма оства ре ним про сеч ним ре зул та ти ма, нај бо љи успех је 
по ка зао уче ник са бла гим оште ће њем слу ха, за тим уче ни ци са уме ре но 
те шким оште ће њем слу ха, па уче ни ци са ве о ма те шким оште ће њем слу-
ха, а нај сла би ји успех су по ка за ли уче ни ци са те шким оште ће њем слу ха.

Табела 4 – Успех ученика према успеху из српског језика

успех из српског језика AС СД број испитаника

оцена 5 27,08 7,31 13

оцена 4 23,9 7,2 10

оцена 3 20,25 6,08 8

оцена 2 17,83 6,83 3
Статистички значајни резултати поређења путем т-теста:

ас1 : ас3 => t=2,21 (p=0,04) df=19

У та бе ли 4 при ка зан је успех уче ни ка пре ма успе ху из срп ског је зи-
ка на Се ман тич ком те сту, као и ре зул та ти ста ти стич ког те ста за утвр ђи-
ва ње ста ти стич ке зна чај но сти раз ли ка из ме ђу гру па. Ста ти стич ки зна-
чај на раз ли ка на ни воу p=0,04 уоче на је при ли ком по ре ђе ња ре зул та та 
уче ни ка са оце ном 5 из срп ског је зи ка и уче ни ка са оце ном 3 из срп ског 
је зи ка. Пре ма оства ре ним про сеч ним ре зул та ти ма, нај бо љи успех су по-
ка за ли уче ни ци са оце ном 5 из срп ског је зи ка, за тим уче ни ци са оце ном 
4 из срп ског је зи ка, па уче ни ци са оце ном 3 из срп ског је зи ка, а нај сла-
би ји упех су по ка за ли уче ни ци са оце ном 2 из срп ског је зи ка.

Табела 5 – Успех ученика према полу

пол AС СД број испитаника

мушки пол 24,8 7,17 16

женски пол 22,8 7,67 18
Статистички значајни резултати поређења путем т-теста

разлика није статистички значајна.
 

 У та бе ли 5 при ка зан је успех уче ни ка раз ли чи тог по ла на Се ман тич-
ком те сту, као и ре зул тат ста ти стич ког те ста за утвр ђи ва ње ста ти стич ке 
зна чај но сти раз ли ка из ме ђу гру па. Уче ни ци му шког по ла су по сти гли 
не што бо љи про сеч ни ре зул тат у од но су на уче ни ке жен ског по ла, али 
ста ти стич ком ана ли зом ни је утвр ђе но по сто ја ње ста ти стич ки зна чај не 
раз ли ке.
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ЗА КљУ ЧАК

Ре зул та ти оства ре ни на Се ман тич ком те сту по ка за ли су да глу ви и 
на глу ви уче ни ци има ју про бле ма у раз у ме ва њу и упо тре би по је ди них ка-
те го ри ја ре чи као што су: хо мо ни ми, ан то ни ми, си но ни ми и ме то ни ми. 
Уче ни ци су би ли нај у спе шни ји на пр вом за дат ку - ис пи ти ва ње по зна ва ња 
хо мо ни ма (про сек 6,12 – 1,88); за тим на дру гом за дат ку – ис пи ти ва ње 
по зна ва ња ан то ни ма (про сек 5,94); па на че твр том за дат ку - ис пи ти ва ње 
по зна ва ња ме то ни ма (про сек 5,59 - 0,12); а нај ма ње су би ли успе шни на 
тре ћем за дат ку – ис пи ти ва ње по зна ва ња си но ни ма (про сек 4,04 - 0,03). 

Ка да су у пи та њу хо мо ни ми уче ни ци нај че шће на во де са мо јед но 
зна че ње и то кон крет но с об зи ром да хо мо ни ми че сто има ју јед но кон-
крет но и јед но ап стракт но зна че ње. На овом за дат ку, уче ни ци су би ли 
нај у спе шни ји при ли ком от кри ва ња зна че ња ре чи „сто“, а нај ма ње успе-
шни при ли ком от кри ва ња зна че ња ре чи „бра на“ (ни је дан уче ник ни је 
на вео зна че ње ове ре чи).

Ка да су у пи та њу ан то ни ми уче ни ци че сто пи шу при де ве или гла го ле 
су прот ног зна че ња иако су све под сти цај не ре чи име ни це. На овом за дат-
ку, уче ни ци су би ли нај у спе шни ји при ли ком на во ђе ња ан то ни ма за реч 
„дан“, а нај ма ње успе шни при ли ком на во ђе ња ан то ни ма за реч „се тва“ 
(ни је дан уче ник ни је на вео та чан ан то ним за  на ве де ну под сти цај ну реч).

Уче ни ци су по ка за ли нај ло ши је ре зул та те при ли ком пи са ња си но-
ни ма. На во ди ли су си но ни ме за ма ли број ре чи и че сто им је тре ба ло ду-
го вре ме на да се при се те од го ва ра ју ћег си но ни ма. На овом за дат ку, уче-
ни ци су би ли нај у спе шни ји при ли ком на во ђе ња си но ни ма за реч „дом“, 
а нај ма ње успе шни при ли ком на во ђе ња си но ни ма за ре чи „со ба“ и „ме-
та“ (ни је дан уче ник ни је на вео си но ни ме за на ве де не под сти цај не ре чи).

Ка да су у пи та њу ме то ни ми уче ни ци су на во ди ли пре не се на зна че ња 
за оне ре чи уз ко је се че сто на во ди од ре ђе на сте ре о тип на осо би на, нпр. 
пуж је спор, зец је брз итд. На овом за дат ку уче ни ци су би ли нај у спе шни ји 
при ли ком на во ђе ња пре не се ног зна че ња за реч „зец“  и „пуж“, а нај ма ње 
успе шни при ли ком на во ђе ња пре не се ног зна че ња за реч „зла то“.

Утвр ђе но је да: уз раст има де ли ми чан ути цај на се ман тич ки из раз 
глу вих и на глу вих уче ни ка јер су уче ни ци ста ри јих раз ре да по сти гли бо-
ље ре зул та те од уче ни ка мла ђих раз ре да; да сте пен оште ће ња слу ха има 
де ли мич ни ути цај на се ман тич ки из раз глу вих и на глу вих уче ни ка јер су 
уче ни ци са бла гим и уме ре но те шким оште ће њем слу ха по сти гли бо ље 
ре зул та те од уче ни ка са те шким и ве о ма те шким оште ће њем слу ха; да 
успех из срп ског је зи ка има де ли ми чан ути цај на се ман тич ки из раз јер 
су уче ни ци са оце на ма 5 и 4 из срп ског је зи ка по сти гли бо ље ре зул та-
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те од уче ни ка са оце на ма 3 и 2 из срп ског је зи ка; да пол уче ни ка не ма 
ути ца ја на се ман тич ки из раз јер су уче ни ци му шког и уче ни ци жен ског 
по ла по сти гли при бли жно исте ре зул та те.
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SUMMARY

Hearing impairment causes a diverse range of consequences, the 
most profound of which is improper speech development. In addition to 
the impact on the development of speech and language skills, hearing 
impairment negatively affects the development of thinking. In the case 
of hearing impairment there are difficulties in developing certain mental 
functions such as notion, memory and cognitive thinking. Therefore, deaf 
and hard of hearing children have difficulties in adopting new words and 
connecting them with their meanings, as well as understanding semantic 
relations between words.

The overall aim of this research was to examine semantic specificity of 
expression in deaf and hard of hearing students of elementary school age. 
The specific goals were to examine the relationship between the semantic 
specificity of expression in deaf and hard of hearing students and students’ 
age, sex, degree of hearing impairment and school grades in Serbian 
language.

The research sample consisted of 34 deaf and hard of hearing students 
between 4th and 8th grade attending „Stefan Decanski“ elementary school 
for deaf and hard of hearing students in Belgrade. what was used as the 
research instrument was Semantic test (Vladisavljevic).

The obtained results showed that students have difficulties in 
understanding and using some categories of words like homonyms, 
antonyms, synonyms and metonyms. when it comes to homonyms students 
usually know only one meaning, the most common one. when it comes 
to antonyms students often do not know appropriate noun of opposite 
meaning, and they resort to using adjectives or verbs of opposite meaning 
instead of nouns. Students weren’t successful when they had to write 
synonyms of given words. when it comes to metonyms students showed 
understanding of alternate and metaphorical meanings of words that are 
often associated with stereotypical usage. It was determined that there is 
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a partial influence of age, degree of hearing loss and success in Serbian 
language subject in school on semantic expression in deaf and hard of 
hearing students of elementary school age. Correlation between students’ 
sex and semantic expression has not been proven.

KEY wORDS: deaf and hard of hearing students, semantic expression, 
homonyms, antonyms, synonyms, metonyms
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КВАЛИТЕТ ЖИВОТА МЛАДИХ УСЛЕД ГУБИТКА  
СЛУХА – МОГУЋНОСТ МЕРЕЊА (QOL)

Јасмина Карић 

Универзитет у Београду, 
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Појачан интерес за решавање проблема особа са губитком слуха, јавља 
се кроз научно и друштвено решавање овог проблем.Овај проблем решава се 
кроз повећано финансијско ангажовање, затим правним регулативама, ши-
рењем мреже различитих установа за све типове хендикепа,потом, ангажо-
вањем различитих профила стручњака као и  кадрова на пољу едукације.
Подједнако важна је и  рехабилитација и заштита, увођење нових метода, 
технологија и средства рехабилитације,дефинисање савременог система ре-
хабилитације, формирање и ширење ораганизација за помоћ овим лицима.

Одређивање како губитак слуха утиче на живот младих, може пружи-
ти корисне инфотрмације,како деци и родитељима, тако и лекарима ради  
обезбеђивања адекватне помоћи  на пољу индивидуалог и социјлног функци-
онисања. Све у циљу добробити младих са ошећењем слуха. (Карић, Ј.2003)   

КЉУЧНе РеЧИ: губитак слуха, квалитет живота, комуникација

УВОД

Ва жност слу ха је ве ли ка за оп шти пси хо фи зич ки раз вој, а по себ но 
за раз вој го во ра. Оште ће ња до 30 % омо гу ћа ва ју шко ло ва ње де те та у 
ма сов ној шко ли, уз ко рек ци ју слу ха апа ра том. Код ла ке на глу во сти го-
вор је углав ном нео ште ћен, а са по ве ћа њем на глу во сти све је оте жа ни ја 
ар ти ку ла ци ја. Код  вр ло те шке на глу во сти го вор је или ве о ма оште ћен 
или из о ста је (већ из над 80 % - глу во не мост). Ди јаг но за се по ста вља већ 
кра јем 1., по чет ком 2. г. жи во та (Осто јић,С.1996). Нај че шћи  ри зи ци 
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за по ја ву на глу во сти мо гу би ти: на след ни фак тор, про бле ми у труд но ћи 
мај ке (ру бе о ла, ви ру сне ин фек ци је), про бле ма ти чан по ро ђај, ко ри шће-
ње ва ку ум екс трак то ра, по вре де и оште ће ња мо зга, че сте упа ле уши ју 
или гр ла у ра ном уз ра сту. 

До ме ни ква ли те та жи во та 

Ис тра жи вач ки тим ко ји је ра дио на пр јек ту HQL (He a ring Qуa li ty of 
Li fe) пред ста вља тим ис тра жи ва ча са не ко ли ко ин сти ту та у Си је тлу, Ва-
шинг то ну и Ко ло ра ду.  Овај тим је раз вио QoL упит ник за де цу и омал-
ди ну са оште ће њем слу ха. 

Њи хов при ступ је за по чет ти ме што су пи та ли мла де ко ји су глу ви 
или има ју те шко оште ће ње слу ха, шта ми сле о сво јим жи во ти ма? Раз ви-
так њи хо вог упит ни ка за по чео је ти ме што су до би ли ин фор ма ци је о то-
ме ка ко мла ди про це њу ју сво ју по зи ци ју у кон тек сту кул ту ре и си сте ма 
вред но сти у ко јем жи ве, а у ве зи су са њи хим ци ље ви ма, оче ки ва њи ма, 
мо гућ но сти ма и про бле ми ма. Има ју ћи ово у ви ду, раз го ва ра ли су са 49 
мла дих глу вих осо ба ста ро сти из ме ђу 11 и 18 го ди на о осе ћа њи ма или 
ис ку стви ма ко ја су ва жна за њи хов ква ли тет жи во та. Кроз ове ин тер ви-
јуе су иден ти фи ко ва на три до ме на као ва жна за ква ли тет жи во та а то су:

1. са мо при хват ње /про па ги ра ње;
2. до жи вља ва ње стиг ме и;
3. уче шће у сва ко днев ном жи во ту.
Ова три до ме на  пред ста вља ју обла сти ко је су мла ди ви де ли као бит-

не за QoL ко ји је спе ци фи чан код глу вих осо ба.  Ови до ме ни су ко ри-
шће ни за про це ну упит ни ка YQoL – DHH (Youth Qu a lity of Li fe – De af 
and Hard – of He a ring) у гру пи од 230 мла дих чи је оште ће ње слу ха се 
кре та ло од бла гог до пот пу ног оште ће ња слу ха. 

Упит ник, на кон што га осо ба ис пу ни, но си ин фор ма ци је ко је су по-
зна те са мо тој осо би и но си ин фор ма ци је о то ме шта омла ди на ми сли о 
ње го вом или ње ном жи во ту у том тр нут ку ка да да је те од го во ре на по-
ста вље на пи та ња. 

Сва ко пи та ње са др жи срж то га „ЈА САМ ГЛУ ВА ОСО БА»  (као нпр. 
„Као осо ба ко ја ја глу ва или на глу ва...», «За то што сам ја глув или на-
глув...») и ону су шти ну ре че ни це ко ја да је спе ци фич но осе ћа ње, оче ки-
ва ње или за бри ну тост (као нпр. „Осе ћам се при хва ће но од стра не сту де-
на та у мо јој шко ли»). 

Ска ла про це не је са ста вље на од 0 до 10 (0 = ни ма ло; 10 = ве о ма мно-
го).
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Да би се ис пи та ло да ли је но ва вер зи ја упит ни ка YqoL – DHH ва лид-
на и да ли су ин фор ма ци је до би је не њом бит не за ме ре ње квли те та жи-
во та глу вих и на глу вих мла дих осо ба, ис тра жи ва чи су ура ди ли ис тра жи-
ва ње где су мла де глу ве и осо бе са те шким оште ћењм слу ха по пу ња ва ле 
на ве де ни упит ник а до би је не ре зул та те ста ти стич ки об ра ди ли. 

Мла ди ко ји су уче ство ва ли у ис тра жи ва њу би ли су из ре дов них шко-
ла и шко ла за глу ве у Ва шинг то ну,Ко ло ра ду, Но вом Мек си ку, Ари зо ни, 
као и са Ауди о ло шких кли ни ка, али и мла ди из на ци о нал ног удру же ња 
за глу ве осо бе и осо бе са те шким оште ћењм слу ха. 

Све у све му 230 мла дих ос ба ко је су има ле ла ко па до те шког оште-
ће ња слу ха уче ство ва ло је у ис тра жи ва њу, где су по пу ња ва ли но ву вер-
зи ју YQoL – DHH упит ник уз до да так дру гих пи та ња. 

Од 230 мла дих ко ји су по пу ња вли упит ник, 57% је би ло ста ро сти 
из ме ђу 11 и 14 го ди на, 43% је би ло ста ро сти из ме ђу 15 и 18 го ди на, са 
јед на ким бро јем при пад ни ка оба по ла. Уче сни ци су би ли пре те жно „бе-
ли” (истог ра сног, ет нич ког и кул тур ног по ре кла), 84% је има ло чу ју ће 
ро ди те ље. У ис тра жи ва њу је уче ство ва ло ви ше мла дих из ре дов них шко-
ла без про гра ма за глу ве и на глу ве уче ни ке (44%) од мла дих из ре дов них 
шко ла са про гра мом за глу ве и на глу ве уче ни ке (25%), уче ни ци из днев-
них бо ра ва ка (27%) и при ват но обра зо ва ње (4%). 

Ис тра жи ва чи су упо ре ди ли ка ко мла ди ко ји су глу ви и на глу ви, раз-
ли чи тог уз ра ста, ни воа оште ће ња слу ха и по ла, ви де ква ли тет њи хо вог 
жи во та.

 Ге не рал но ни је би ло до след них ве за из ме ђу ни воа оште ће ња слу ха 
и ско ра за три бит на до ме на YQoL – DHH. 

Графикон 1 – Про це на YQoL – DHH  
пре ма по лу и ста ро сти
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Са мо јед но по ре ђе ње у од но су на слу шни ни во је би ло зна чај но за 
са мо при хва та ње и скор на YQoL – DHH је био зна чај но ве ћи за мла де са 
ко хле ар ним им план том, не го за мла де ко ји су има ли те шко оште ће ње 
слу ха до пот пу не глу во ће и ни су има ли ко хле ар ни им плант. 

Графикон 2 – Про це на YQoL – DHH  
пре ма степену чујности

Мла ди свих уз ра ста, су кон стант но по ка зи ва ли ни же ре зул та те ве-
за не за пер цеп ци ју стиг ма у по ре ђе њу са ре зул та ти ма ве за ним за дру га 
два до ме на. Ова кав ре зул тат по ка зу је да мла ди има ју  ја ко из ра жен ни во 
«про бле ма» ко ји су ве за ни за дис кри ми на ци ју ко ја по сто ји пре ма њи ма. 
И упра во ово би  и тре ба ло да пред ста вља фо кус у да љим ис тра жи ва њи-
ма. (Ја нић, Б, Ми ло је вић, Н, Ла за ре вић. С.2012) 

Узо рак сту ди је је об у хва тио ра зно вр сне мла де осо бе ко је су глу ве 
или има ју те шко оште ће ње слу ха.  Укуп не слич но сти на DHH спе ци-
фич ном ско ру скре ћу па жњу на то да осо бе уз ра ста од 11 до 18 го ди на 
ге не рал но де ле слич не по гле де, ста во ве и схва та ња у ве зи ква ли те та њи-
хо вог жи во та, без об зи ра на шко лу ко ју по ха ђа ју, без об зи ра на то да ли 
су њи хо ви ро ди те љи чу ју ћи или не и без об зи ра на пол ис пи та ни ка. 

Мла ди ста ро сти из ме ђу 11 и 14 го ди на по ка за ли су ве ћи ква ли тет 
жи во та у до ме ну уче шћа у сва ко днев ним жи вот ним ак тив но сти ма у од-
но су на мла де ста ро сти из ме ђу 14 и 18 го ди на .

Мла ди са ко хле ар ним им план том по ка зи ва ли су  бо љи ква ли тет жи-
во та у до ме ну са мо при хва та ња. 
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Мо гућ ност да се раз у ме и схва ти ка ка во је ви ђе ње глу вих осо ба у 
ве зи са ква ли те том њи хо вог жи во та, омо гу ћа ва ро ди те љи ма, сур до пе да-
го зи ма,вас пи та чи ма и ле ка ри ма да пру же мла ди ма аде кват ну по др шку 
у до но ше њу бит них жи вот них од лу ка. 

Ко му ни ка ци ја из ме ђу ро ди те ља и мла дих

Ис тра жи вач ки тим се та ко ђе ба вио и ути ца јем ко му ни ка ци је из ме ђу 
ро ди те ља и мла дих, кроз до дат ну ана ли зу по да та ка. Успе шна раз ме на 
иде ја и ин фор ма ци ја из ме ђу ро ди те ља и њи хо ве де це је од ве ли ке ва-
жно сти за це ло вит раз вој код де це ко ја су глу ва или на глу ва  (Ка рић, 
Ј.2003). Ис тра жи ва чи су по ста ви ли хи по те зу да раз у ме ва ње адо ле сце-
на та шта њи хо ви ро ди те љи ка жу, мо же би ти ва жан по ка за тељ то га ка ко 
ће глу ва омла ди на уче ство ва ти у сва ко днев ним ак тив но сти ма. Ре зул-
та ти сту ди ја су по ка за ли да адо сле сцен ти ко ји раз у ме ју ве ћи ну или све 
што им њи хо ви ро ди те љи го во ре по ка зу је ве ћи скор на YQoL – DHH 
упит ни ку а то је по ве за но са до ме ном са мо при хва та ња и та ко ђе по сто ји 
ни же из ра жен до мен ве зан за пер цеп ци ју стиг ма. (Ра до ман, В.2005) Раз-
у ме ва ње све га што њи хо ви ро ди те љи ка жу би ло је по ве зно са тим да су 
адо ле сцен ти по ка за ли ви сок ни во са мо по што ва ња и ви сок ни во у до ме-
ну уче шћа у сва ко днев ном жи во ту. Ови ре зул та ти су би ли до след ни без 
об зи ра на ви си ну гу бит ка слу ха или ко ри шће ње ко хле ар ног им план та. 
По ред то га пер цеп ци ја мла дих ве за на за оп ште и спе ци фич не ка рак те-
ри сти ке њи хо вог на чи на жи вље ња, не из гле да да се раз ли ку је по на чи ну 
ко му ни ка ци је, без об зи ра да ли су ко ри сти ли зан ков ни је зик, орал но из-
ра жа ва ње или ком би на ци ју зна ков ног и го вор ног је зи ка.

Пла сман у шко ли

Ис тра жи ва чи су та ко ђе би ли за ин те ре со ва ни и за ис пи ти ва ње ка ко 
тип шко ле, ко ју глу ви или на глу ви уче ни ци по ха ђа ју, мо же ути ца ти на 
ква ли тет њи хо вог жи во та и со циј лну пар ти ци па ци ју. Упо ре ђе ни су мла-
ди из три раз ли чи та школ ска про гра ма: 

1. Ре дов не шко ле са про гра ми ма за глу ву и на глу ву де цу;
2. Ре дов не шко ле без про гра ма за глу ву и на глу ву де цу;
3. Спе циј лне шко ле за глу ву и на глу ву де цу.
Све у све му от кри ве но је да тип шко ле ко ју де ца по ха ђа ју не ути че 

на ква ли тет жи во та глу вих и на глу вих уче ни ка.
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Ста ње слу ха ро ди те ља

Обра ћа ла се па жња и на ста ње слу ха ро ди те ља и ста во ве мла дих глу-
вих осо ба ко ји су се од но си ли на то да ли су ро ди те љи са уред ним слу-
хом дру га чи ји од глу вих ро ди те ља. Ме ђу мла ди ма ко ји су би ли глу ви и 
ко ји су по ха ђа ли ре дов не шко ле без про гра ма  за глу ве и на глу ве уче ни-
ке из гле да да ни су по сто ја ле зна чај не раз ли ке на ско ро ви ма на ни јед ном 
од до ме на YQoL – DHH из ме ђу оних чи ји су ро ди те љи чу ју ћи и оних 
ко ји има ју глу ве ро ди те ље. 

Ме ђу тим раз ли ке су се по ја ви ле у ре дов ним шко ла ма са про гра ми-
ма за де цу са оште ће њем слу ха. У ре дов ним шко ла ма са про гра ми ма за 
де цу са оште ће њем слу ха, уче ни ци ко ји су глу ви и ко ји су има ли глу ве 
ро ди те ље има ли су ве ћи скор у до ме ну пар ти ци па ци је у свко днев ним 
ак тив но сти ма. 

На су прот то ме, уче ни ци са оште ћењм слу ха ко ји су има ли чу ју ће 
ро ди те ље по ка за ли су сни же ни скор на YQoL – DHH упит ни ку у до ме ну 
пер цеп ци ја стиг ма од уче ни ка ко ји су глу ви и има ју глу ве ро ди те ље. У 
овој гру пи ни је би ло раз ли ка у до ме ну са мо по што ва ња/са мо при хва та ња 
из ме ђу уче ни ка са чу ју ћим и глу вим ро ди те љи ма. Ди рект на про це на ка-
ко мла ди ко ји су глу ви или на глу ви до жи вља ва ју сво ју ко му ни ка ци ју са 
дру ги ма је ва жна за раз у ме ва ње њи хо вих по тре ба и мо же слу жи ти ка ко 
у од ре ђе ним слу ча је ви ма нео п ход не ме ди цин ске ин тер вен ци је као и у 
про гра ма ма ве за ним за шко лу или со циј лну пар ти ци па ци ју. 
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ЗА КљУ ЧАК

Адо ле сцент ни пе ри од је жи вот но до ба са ја ко бр зим и бит ним раз-
вој ним про ме на ма и ја ко ма ло се зна ка ко ове про ме не ути чу на ква ли-
тет жи во та мла дих љу ди ко ји су глу ви или на глу ви (Жив ко вић, М,1987 
). QoL (Qu a lity of Li fe)  кон цепт је ја ко бит нан да би се раз у ме ла де ца и 
мла ди са гу бит ком слу ха и то ка ко оште ће ње ко је има ју ути че на ко му-
ни ка ци ју ко ја је ја ко бит на као и на дру штве но уче шће у сва ко днев ном 
жи во ту. Од ре ђи ва ње то га, ка ко гу би так слу ха ути че на жи вот мла дих, 
мо же пру жи ти   бит не ин фор ма ци је де ци, ро ди те љи ма и ле ка ри ма ра-
ди обез бе ђи ва ња аде кват не по мо ћи на по љу ин ди ви ду а лог и со циј лног 
функ ци о ни са ња. Све у ци љу до бро би ти мла дих са оше ће њем слу ха.. 
(Ка рић, Ј.2003)  
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ПРИЛОГ:

YOUTH QUALITY OF LIFE-DEAF AND HARD  
OF HEARING (YQOL-DHH) MODULE

All questions use the response scale: Not at all | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Very 
much

Q1. As a person who is deaf or hard-of-hearing, I feel my parents give me 
the same amount of independence as others my age

Q2. I feel included in the things my family does together

Q3. I feel okay telling my teacher about my needs

Q4. I feel I have enough technology, such as pagers, videophones, texting, 
and/or internet to communicate as a person who is deaf or hard-of-
hearing

Q5. I feel okay explaining to others that I am deaf or hard-of-hearing

Q6. As a person who is deaf or hard-of-hearing, I feel okay asking for help 
when I need it

Q7. I know how to stand up or speak up for myself as a person who is deaf 
or hard-of-hearing

Q8. As a person who is deaf or hard-of-hearing, I feel okay asking for what 
I want in public places

Q9. As a person who is deaf or hard-of-hearing, it is easy for me to start 
talking to people I do not know

Q10. As a person who is deaf or hard-of-hearing, I am satisfied with the 
ways I have to communicate

Q11. I feel other youth are willing to help me when I need it as a person who 
is deaf or hard-of-hearing

Q12. My teacher(s) helps me to communicate easier in the classroom as a 
person who is deaf or hard-of-hearing

Q13. As a person who is deaf or hard-of-hearing, I feel there are enough 
things to do with people other than my family

Q14. As a person who is deaf or hard-of-hearing, I feel accepted by students 
at my school
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Q15. I get upset when people do not understand what I am saying because I 
am deaf or hard-of-hearing

Q16. I feel like my parents protect me too much because I am deaf or hard-
of-hearing

Q17. I feel people who are hearing treat me badly because I am deaf or hard-
of-hearing Q18. I feel people think I am dumb because I am deaf or 
hard-of-hearing

Q19. I feel people bully me because I am deaf or hard-of-hearing

Q20. I feel people make fun of me because I am deaf or hard-of-hearing

Q21. I feel embarrassed when people stare at me because I am deaf or hard-
of-hearing

Q22. I feel embarrassed to ask people to repeat themselves because I am deaf 
or hard-of-hearing

Q23. Because I am deaf or hard-of-hearing, I feel left out of family 
conversations

Q24. Because I am deaf or hard-of-hearing, I feel I miss things when talking 
with people who aredeaf or hard-of-hearing

Q25. Because I am deaf or hard-of-hearing, I feel I miss out on activities and 
things I want to do

Q26. I feel I miss what is important for me to know because I am deaf or 
hard-of-hearing

Q27. Because I am deaf or hard-of-hearing, I have to work harder than 
other youth to do the things I want to do

Q28. Because I am deaf or hard-of-hearing, I feel it is hard to participate in 
large groups

Q29. Because I am deaf or hard-of-hearing, I feel what I want to do in the 
future is limited

Q30. I feel it is hard for me to understand what people are saying because I 
am deaf or hard-of-hearing

Q31. Because I am deaf or hard-of-hearing, I feel I miss things when talking 
with people who are hearing

Q32. I feel life is harder for me because I am deaf or hard-of-hearing
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QUALITY OF LIFE IN YOUTH wITH HEARING LOSS:
MEASUREMENT CAPABILITY (QOL)

JASMINA KARIĆ

University of Belgrade,  
Faculty of Special Education and Rehabilitation

SUMMARY

Increased interest in solving problems of people with hearing loss 
appears through scientific and social fields of activity. This problem is 
solved through increased financial commitment, legal regulations, by 
expanding the network of various institutions dealing with all types of 
disability, through engagement of various profiles of professionals, as 
well as trained personnel, in the field of education. Equally important 
are the rehabilitation and protection, the introduction of new methods, 
technologies and means of rehabilitation, the definition of a modern system 
of rehabilitation, establishment and expansion of different organizations in 
order to help these individuals. Determining how the hearing loss affects 
the lives of young people can provide information to children, parents and 
physicians, in order to provide adequate assistance in the field of individual 
and social functioning. All this can only bring benefits to these persons.  
(Karic, J. 2003)   

KEY wORDS: hearing loss, quality, communication
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Услов за ре а ли за ци ју го вор ног про це са и по кре та ње пер цеп тив ног ме ха-
ни зма је при су ство два уче сни ка, јед ног ко ји про из во ди звуч не сег мен те (ар-
ти ку ли ше/про ду ку је) и дру гог ко ји при ма те сег мен те (слу ша/пер ци пи ра). У 
овом сло же ном ко му ни ка ци о ном лан цу основ на је ди ни ца го вор ног про це са је 
фо не ма, као нај ма ња ди стинк тив на је ди ни ца гла сов не струк ту ре чи јом се 
за ме ном ме ња лин гви стич ко зна че ње ре чи. Фо не ма се у го во ру ре а ли зу је као 
ар ти ку ли са ни звук или глас чи ја су основ на аку стич ка обе леж ја: тра ја ње, 
фре квен ци ја и ин тен зи тет, а на ста ју као ре зул тат ко ор ди ни ра ног деј ства 
си сте ма го вор них ор га на. Ја вља ње ових обе леж ја у раз ли чи тим од но си ма 
омо гу ћа ва ва ри ја ци је аку стич ког ква ли те та. Због чи ње ни це да сва ку фо не му 
ре а ли зу је скуп раз ли чи тих ва ри јан ти, у ар ти ку ла ци о ној ба зи сва ког по је-
ди нач ног је зи ка по сто ји мно го ви ше гла со ва не го фо не ма. Сви љу ди по се ду ју 
исте го вор не ор га не, и са ар ти ку ла ци о но-аку стич ке стра не у ста њу су да 
про из ве ду и пер ци пи ра ју сва ки од мно штва гла со ва ко ји се ја вља ју у би ло ком 
је зи ку. Ме ђу тим, сва ки по је ди нач ни је зик пра ви сво ју се лек ци ју гла со ва и гла-
сов них обе леж ја из тог уни вер зал ног фо нет ског ре зер во а ра, из гра ђу ју ћи свој 
осо бе ни си стем гла со ва. Огра ни че ње бро ја и вр сте гла со ва у по је ди нач ним гла-
сов ним си сте ми ма про у зро ко ва но је чо ве ко вим пер цеп тив ним мо гућ но сти ма 
и ка рак те ри сти ка ма сва ке по је ди нач не ар ти ку ла ци о не ба зе. 

У основ ном зна че њу пер цеп ци ја го во ра под ра зу ме ва пре по зна ва ње и раз у-
ме ва ње го вор не по ру ке. То зна чи да слу ша лац по ред по зна ва ња ре ла ци ја из ме-
ђу ка рак те ри сти ка аку стич ког сиг на ла и фо нет ских сег ме на та, мо ра упо-

*  Рад је настао у оквиру пројекта 178027 «Интердисциплинарна истраживања квали-
тета вербалне комуникације» који је финансиран од стране Министраства за просвету, 
науку и технолошпки развој Републике Србије.



Славица Максимовић, Силвана Пунишић58

тре би ти и сво је зна ње о фо но ло шким, лек сич ким, син так сич ким и се ман-
тич ким пра ви ли ма да тог је зи ка. 

КЉУЧ Не Ре ЧИ: пер цеп ци ја го во ра, аку стич ке ка рак те ри сти ке, ди-
стинк тив не ка рак те ри сти ке, де тек то ри аку стич ких ка рак те ри сти ка, 
мо де ли пер цеп ци је го во ра

1. ПЕР ЦЕП ЦИ ЈА ГО ВО РА

Го вор на пер цеп ци ја пред ста вља по ја ву у чи јој осно ви ле жи пра вил-
на и си сте ма тич на упо тре ба си сте ма ауди тор них го вор них обра за ца. 
Пер цеп ци ја го во ра од ви ја се у не ко ли ко фа за ко је се оства ру ју на ни-
воу раз ли чи тих де ло ва ауди тив ног си сте ма. Пр ви ко рак у пер цеп ци ји 
го во ра до га ђа се ка да звуч ни та ла си стиг ну до ува. Ула зе ћи у спо ља шњи 
слу шни ка нал звук, пред ста вља ме ха нич ки об лик енер ги је, ко ји пре ко 
буб не оп не и си сте ма слу шних ко шчи ца до ла зи до ко хлее где се кроз 
низ пси хо фи зи о ло шких и би о хе миј ских про це са пре тва ра у елек трич-
ни об лик енер ги је и пу тем n. kohlearisа би ва про сле ђен до при мар них 
ауди тив них зо на кор тек са. У том де лу слу шног про це са де ша ва се пре-
по зна ва ње, а у ви шим кор ти кал ним струк ту ра ма и ин тер пре та ци ја го-
вор не по ру ке (Кри стал, 1995).

Основ но свој ство го вор ног сиг на ла, ко је га раз ли ку је од оста лих аку-
стич ких (не го вор них) сиг на ла је сте са др жај ин фор ма ци је ко ју но си са со-
бом. Иако се у аку стич ком до ме ну, од уста го вор ни ка до ува слу ша о ца, 
го вор ни сиг нал ма ни фе сту је као и сви оста ли аку стич ки сиг на ли, као тро-
ди мен зи о нал ни сиг нал са ди мен зи ја ма: ин тен зи тет, фре квен ци ја и вре-
ме, он се по сле пе ри фер не тран сфор ма ци је у нер вне ин пул се ауди тор ног 
нер ва тран сфор ми ше у мул ти ди мен зи о нал ни пер цеп тив ни про стор. Ово 
је пр ви ко рак у тран сфор ма ци ји аку стич ких (фи зич ких) у пре лин гви-
стич ке (ап стракт не ин фор ма ци је). Ка ко се ове ин фор ма ци је на да ље ин-
те гри шу до ко нач ног схва та ња го вор не (лин гви стич ке) ин фор ма ци је је сте 
јед но од нај ин те ре сант ни јих пи та ња у пси хо ло ги ји (Јо ви чић, 1999).

Ар ти ку ла ци о ни ор га ни су се то ком ево лу ци је раз ви ли и ди фе рен ци-
ра ли са ци љем из го во ра гла со ва, док се ево лу ци ја ауди тор ног ме ха ни зма 
кре та ла у прав цу при је ма го вор них обра за ца. Ка да чу је мо зву ко ве, ми 
их ди фе рен ци ра мо на го вор или не го вор, без об зи ра на сте пен на пре-
за ња ни смо у ста њу да чу је мо го вор као низ аку стич ких еле ме на та, већ 
са мо као низ по ве за них гла со ва ко ји чи не јед ну го вор ну це ли ну – реч. 
Го вор на пер цеп ци ја про у ча ва на чин на ко ји мо зак и ауди тив ни си стем 
ана ли зи ра ју и иден ти фи ку ју гла со ве (Кри стал, 1995).
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Пер цеп ци ја го во ра ни је тре нут на и цео пер цеп тив ни ме ха ни зам чо-
ве ка се мо же по сма тра ти као је дан си стем, на чи јем се ула зу на ла зе сти-
му лу си ко ји но се од ре ђе ну аку стич ку ин фор ма ци ју ко ји тран сфор ма ци-
јом на из ла зу да ју ја сан лин гви стич ки по јам.

За од ви ја ње уред ног про це са го вор не пер цеп ци је нео п ход но је уред-
но ста ње и функ ци ја свих де ло ва ауди тив ног си сте ма би ло да се од ви ја ју 
на ор га ну чу ла слу ха или на ни воу ко ре ве ли ког мо зга. Оште ће ње или 
дис функ ци ја на би ло ком де лу ауди тив ног си сте ма мо же до ве сти до по-
ре ме ћа ја пер цеп ци је го во ра и по ре ме ћа ја у раз во ју го во ра и је зи ка што 
се ма ни фе сту је раз ли чи тим об ли ци ма по ре ме ћа ја вер бал не ко му ни ка-
ци је (Пан те лић, 2010).

Ту ма че ње пер цеп ци је го во ра зах те ва са гле да ва ње го вор них сти му-
лу са кроз два ти па пер цеп ци је: пер цеп ци ју изо ло ва них го вор них сег-
ме на та (гла со ва, сло го ва) и пер цеп ци ју кон ти ну и ра ног го во ра (ор га ни-
зо ва не по ру ке). Иако је овај дру ги тип у ос5но ви спо ра зу ме ва ња ме ђу 
љу ди ма, у раз во ју го во ра а че сто и ка сни је, сва ка осо ба се сре ће са де-
ло ва њем прин ци па пер цеп ци је изо ло ва них сег ме на та (Ка шић, 2003а), 
за ко ји је та ко ђе по треб но је зич ко ис ку ство. Ка шић (2003б) ис ти че да је 
ис тра жи ва њи ма утвр ђе но да се гла со ви, би ло да су кон крет не ре а ли за-
ци је фо не ме или гло бал ни ис ка зи, не пер ци пи ра ју на осно ву це ло куп не 
аку стич ке струк ту ре већ на осно ву аку стич ких на пу та, од но сно ре ле-
вант них дис кри ми на тив них обе леж ја ко ја су од лу чу ју ћа при ли ком пер-
цеп ци је го вор них сег ме на та. 

Пер цеп ци ја го вор ног сиг на ла под ра зу ме ва пре по зна ва ње и раз у ме-
ва ње го вор не по ру ке. Го вор се у по чет ку пер ци пи ра гло бал но, као це ло-
вит ути сак. Уз ра стом ја ча ори јен та ци ја де чи је аку стич ке па жње пре ма 
са др жи ни са го вор ни ко вог из ла га ња. Пер цеп ци ја и дис кри ми на ци ја се 
пре пли ћу од са мог по чет ка раз во ја. Ауди тив на пер цеп ци ја ни је фи зич ка 
не го пси хич ка функ ци ја, ак тив ни фил тар ко ји из гру пе при мље них сиг-
на ла ме то дом дис кри ми на ци је не ке по ја ча ва а дру ге сла би. По не кад то 
ме ња ње сиг на ла иде до па то ло шких про ме на на ра чун нор мал них осо-
би на гла са. При па то ло шкој пер цеп ци ји у из го во ру до ла зи до иден ти фи-
ка ци је шу мо ва ко ји ма ски ра ју пра ву аку стич ку пред ста ву о гла со ви ма 
и оне мо гу ћа ва ју њи хо во ме ђу соб но раз ли ко ва ње па де ца због пер цеп-
тив не ин су фи ци јен ци је пре ра ђу ју го вор ни сиг нал у сми слу ре дук ци је 
ода би ра ју ћи са мо јед ну за јед нич ку аку стич ку цр ту од ве ћег бро ја гла-
сов них осо би на. У осно ви сва ког при ма ња и пре по зна ва ња гла со ва ле жи 
пер цеп ци ја, па је је дан од узро ка по ре ме ћа ја го вор не про дук ци је упра во 
по ре ме ћај ауди тив не пер цеп ци је, пре све га пер цеп ци је и ди фе рен ци ја-
ци је фо не ма (Пу ни шић, Су бо тић, Ча бар ка па, 2007).
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1.1. Аку стич ке и ди стинк тив не ка тар те ри сти ке го во ра и де тек-
то ри аку стич ких ка рак те ри сти ка

У кла сич ној пр си хо а ку сти ци ве ћи на екс пе ри ме на та се за сни ва на 
пер цеп ци ји ап со лут них или ди фе рен ци јал них дис кри ми на ци ја у до ме-
ну јед не од ди мен зи ја не го вор ног сиг на ла. Код пер цеп ци је го вор ног сиг-
на ла ди фе рен ци јал не дис кри ми на ци је гу бе зна чај ко ји има ју код не го-
вор них сиг на ла. Раз лог за то је што је при мар на уло га го вор ног сиг на ла 
пре нос ап стракт не, лин гви стич ке ин фор ма ци је уз по моћ фи зич ких аку-
стич ких ин фор ма ци ја. У овој тран сфор ма ци ји ин фор ма ци ја аудио пер-
цеп тив ни ме ха ни зам чо ве ка, де тек ту ју ћи јед ну лин гви стич ку по ру ку, 
тр пи зна чај не ва ри ја ци је аку стич ких ка рак те ри сти ка (на при мер јед на 
иста лин гви стич ка по ру ка по но вље на ви ше пу та не за сни ва се на иден-
тич ном го вор ном сиг на лу) (Јо ви чић, 1999).

1.1.1. Аку стич ке ка рак те ри сти ке

У аку стич ком до ме ну го вор ни сиг нал по се ду је од ре ђе не ка рак те-
ри сти ке ко је су са лин гви стич ког аспек та зна чај не за иден ти фи ка ци ју 
по је ди ног фо не ма као и за ме ђу соб ну дис кри ми на ци ју фо не ма. Об зи-
ром на фи зич ку осно ву ка рак те ри сти ке су на зва не аку стич ким ка рак-
те ри сти ка ма. Оне се де ле на две основ не ка те го ри је – ин ва ри јант не ка-
рак те ри сти ке и тран зи ци о не ка рак те ри сти ке. Ове ка рак те ри сти ке су 
за ви сне од кон тек ста и до при но се ме ђу соб ној дис кри ми на ци ји фо не ма 
(Јо ви чић, 1999).

Ин ва ри јант не ка рак те ри сти ке су аку стич ке ка рак те ри сти ке ко је 
при па да ју по је ди ном фо не му и не за ви сне су од су сед них фо не ма у да-
том кон тек сту. Во ка ли се у од но су на кон со нан те мо гу дис кри ми ни са-
ти на осно ву звуч но сти (без при су ства фрик ци је), ин тен зи те та и об ли ка 
спек тра (по сто ја ња фор ма на та у спек тру) и тра ја ња. За ме ђу соб ну дис-
кри ми на ци ју нео п ход но је по сто ја ње бар пр ва два фор ман та. Ин тен зи-
тет и рас по де ла шу ма су нај ва жни је ин ва ри јант не ка рак те ри сти ке ко-
је су до вољ не за иден ти фи ка ци ју и ме ђу соб ну дис кри ми на ци ју па ро ва 
фри ка ти ва – фрикативног сонанта /ф-в/, /с-з/, /ш-ж/ и /х/. За дис кри-
ми на ци ју уну тар ових па ро ва нео п ход но је по сто ја ње до дат не ин ва ри-
јант не ка рак те ри сти ке, а то је звуч ност. Пло зи ви има ју из ра зи те ин ва-
ри јант не ка рак те ри сти ке. Њи хо ве основ не ин ва ри јант не ка рак те ри сти-
ке у од но су на све оста ле фо нет ске гру пе су оклу зи ја и на гле про ме не 
ам пли ту да су сед них фо не ма. У ме ђу соб ној дис кри ми на ци ји бе звуч них 
и звуч них пло зи ва основ не ин ва ри јант не ка рак те ри сти ке су: по сто ја ње 
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ла рин ге ал них ви бра ци ја и ве ли чи на тра ја ња ин тер ва ла из ме ђу на стан ка 
екс пло зи је, на кра ју оклу зи је и по чет ка во кал них ви бра ци ја. Афри ка ти 
се ја вља ју као ком би на ци ја пло зи ва и фри ка ти ва. Због то га су њи хо ве 
ин ва ри јант не ка рак те ри сти ке ком би на ци ја оклу зив но сти и ам пли ту де 
и об ли ка фри ка тив ног спек тра. Ин ва ри јант на ка рак те ри сти ка на за ла је 
из ра зи то при су ство ре зо нант не енер ги је у под руч ју ни ских фре квен ци-
ја и ком плет но од су ство сиг на ла у под руч ју ви со ких фре квен ци ја. Код 
по лу во ка ла ви брант /р/ се нај лак ше иден ти фи ку је сво јом ви бра ци о ном 
при ро дом. По лу фор мант на струк ту ра ла те ра ла /л/ и љ/ и по лу во ка ла 
/ј/ дис кри ми ни ше их у од но су на све оста ле кон со нан те. Два из ра зи та 
по лу фор ман та у спек тру по лу во ка ла /ј/ до вољ на су за ја сну дис кри ми-
на ци ју у од но су на ла те ра ле /л/ и љ/. Ла те ра ли не ма ју ин ва ри јант них 
ка рак те ри сти ка (Јо ви чић, 1999). 

Тран зи ци о не ка рак те ри сти ке има ју пре ла зну фор му нај че шће из-
ме ђу кон со на на та и во ка ла (КВ слог) или обр ну то (ВК слог) и по сле ди-
ца су тзв. ко ар ти ку ла ци је. Тран зи ци о не ка рак те ри сти ке не да ју до вољ но 
ин фор ма ци ја за јед но знач ну иден ти фи ка ци ју кон со на нан та у слу ча ју 
од су ства дру гих ка рак те ри сти ка. Оне мо гу да ти ин фор ма ци је о ме сту 
ар ти ку ла ци је по је ди ног кон со нан та и до при не ти њи хо вој ме ђу соб ној 
дис кри ми на ци ји ка да то ни је мо гу ће са мо на осно ву ин ва ри јант них ка-
рак те ри сти ка. Тран зи ци је фор ма на та во ка ла, ко ји се у кон тек сту на ла зе 
ис пред или иза да тог кон со нан та, пред ста вља ју нај зна чај ни је тран зи ци-
о не ка рак те ри сти ке.

1.1.2. Ди стинк тив не ка рак те ри сти ке

За раз ли ку од аку стич ких ка рак те ри сти ка, ди стинк тив не ка рак те ри-
сти ке су ап стракт не лин гви стич ке ка рак те ри сти ке ко је опи су ју одр ђе не 
осо би не фо не ма у окви ру јед ног је зи ка. При ме њу ју се на це ло куп ном 
ску пу фо не ма и има ју би нар ну ка рак те ри сти ку. Не ке од ди стинк тив них 
ка рак те ри сти ка срп ских фо не ма су: звуч ност-бе звуч ност, кон со нан-
стност-не кон со нант ност, ком пакт ност-ди фу зност, гра ви сност-акут ност, 
за о бље ност-не за о бље ност, на зал ност-орал ност, на пе тост-опу ште ност, 
кон ти ну и ра ност-пре кид ност, стуј ност-не струј ност, во кал ност-не во кал-
ност (Јо ви чић, 1999). 

1.1.3. Де тек то ри аку стич ких ка рак те ри сти ка

Го вор не ин фор ма ци је ко је но си аку стич ки сиг нал су ди рект но од-
сли ка не не у ро фи зи о ло шким про це си ма у ак тив но сти нер вних им пул са 
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дуж слу шних пу те ва, све до слу шних цен та ра у кор тек су. Сто ха стич ност 
нер вних им пул са (као од го вор јед ног не у ро на на исту го вор ну по ру ку 
ко ја је 64 пу та по но вље на) по ка зу је да је про цес де тек ци је јед не аку-
стич ке ка рак те ри сти ке ста ти стич ке при ро де и да је за ње ну де тек ци ју 
по треб но од ре ђе но вре ме. Пре ма то ме, мо же се ре ћи да је аку стич ки 
сти му лус из тро ди мен зи о нал ног про сто ра са ди мен зи ја ма: ин тен зи тет, 
фре квен ци ја и вре ме, тран сфор ми сан у не у рон ски про стор са ди мен зи-
ја ма: број не у ро на у окви ру ауди тор ног нер ва (у ко ре ла ци ји са ди мен зи-
јом фре квен ци је), ста ти сти ка рас по де ле нер вних им пул са (у ко ре ла ци ји 
са ин тен зи те том) и вре ме. Ово је пр ви сте пен тран сфор ма ци је аку стич-
ких у пре лин гви стич ке ин фор ма ци је – аку стич ке ка рак те ри сти ке.

Ин фор ма ци је ко је сти жу ауди тив ним нер вом до слу шних цен та ра 
у кор тек су мо зга ди стри бу и ра ју се ме ђу не у рон ским мре жа ма до тзв. 
де тек то ра аку стич ких ка рак те ри сти ка. Прет по ста вља се да де тек то ре 
аку стич ких ка рак те ри сти ка пред ства ља ју ску по ви не у ро на спо је ни по-
себ ним ме ђу си нап тич ким ве за ма ко је омо гу ћа ва ју мак си мал ни од зив 
де тек то ра на по ја ву од ре ђе не ка рак те ри сти ке у ауди тор ном сти му лу су. 
На при мер ако се ра ди о де тек то ру фри ка тив ног де ла спек тра фо не ма 
/ш/ и /ж/, та да ће не у ро ни из слу шног нер ва ко ји но се ин фор ма ци је из 
фре квен циј ског оп се га од 2.5 КHz до око 8 КHz пре не ти те ин фор ма ци је 
пре ко од го ва ра ју ћих си нап си до де тек то ра чи ји је за да так да ин те грал но 
по сма тра ју ћи при спе ле ин фор ма ци је, де тек ту је при су ство фри ка тив ног 
спек тра, ње гов ин тен зи тет и тра ја ње. 

Фор ме де тек то ра аку стич ких ка рак те ри сти ка за са да ни су по зна те, 
оно што је по зна то то су ти по ви ме ђу ве за не у ро на. На сли ци 1а је дан не-
у рон је ше мат ски пред ста вљен са јед ним ак сон ским из ла зом и са не ко-
ли ко ден дрит ских ула за. Је дан не у рон мо же би ти ак сон ским на став ци-
ма по ве зан са ве ли ким бро јем ден дрит ских ула за дри гих не у ро на (1ц). 
Ова ве за се на зи ва ди вер гент ном ве зом не у ро на. Та ко ђе, је дан не у рон 
пре ко сво јих ден дрит ских ула за мо же при ми ти нер вне им пул се из ве ћег 
бро ја дру гих не у ро на, ова ква ве за се на зи ва кон вер гент на ве за не у ро на. 
У за ви сно сти од вр сте ме ди ја то ра ко ји лу че у ме ђу си нап тич ки про стор, 
јед ни не у ро ни мо гу олак ша ти пре нос нер вног им пул са (фа ци ли та тор ни 
не у ро ни), док дру ги мо гу оте же ти пре нос (ин хи би тор ни не у ро ни). Ва-
жно је ис та ћи и вре ме про па га ци је нер вног им пул са кроз не у рон, ко је 
је ре да 1 ms и вре ме ну про па га ци је кроз си нап тич ки спој ко је је мак си-
мал но око 0.5 ms. 
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Слика 1. Структура неуронских веза а), б) и ц) 
(Пашић, 1987, према Јовичић, 1999)

Ди вер гент не и кон вер гент не ве зе не у ро на де фи ни шу про стор ну 
про па га ци ју нер вних им пул са али су са аспек та де тек ци је аку стич ких 
ка рак те ри сти ка у го вор ном сиг на лу мно го зна чај ни је лан ча не ве зе не у-
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ро на у са деј ству са фа ци ли ти ра ју ћим и ин хи би ра ју ћим ефек ти ма. Лан-
ча не ве зе омо гу ћа ва ју про ду же ну не у рал ну ак тив ност, од но сно уве ћа ње 
вре мен ске ди мен зи је (тзв. вре мен ска ам пли фи ка ци ја). По сто је две вр-
сте лан ча них ве за не у ро на: па ра лел не и осци ла тор не. На сли ци 1б при-
ка за на је па ра лел на ве за три не у ро на ко ји сук це сив но је дан дру гог по-
бу ђу ју а чи ји из ла зи су мар но по бу ђу ју за вр шни не у рон. У за ви сно сти од 
бро ја не у ро на у па ра лел ној ве зи је дан нер вни им пулс мо же про из ве сти 
од зив у тра ја њу од не ко ли ко де се ти на ми ли се кун ди.

Осци ла тор на ве за не у ро на (тзв. ре вер бе рант ни кру го ви) је про ка-
за на на сли ци 1ц. По врат ним ве за ма за тво рен је круг про то ка нер вних 
им пул са и у за ви сно сти од бро ја не у ро на у овом цир ку лар ном кре та њу 
нер вних им пул са за мо ра си нап си и ути ца ја фа ци ли ти ра ју ћих и ин хи-
би ра ју ћих ефе ка та, тра ја ње по бу ђе но сти ова кве не у рон ске мре же мо же 
би ти од не ко ли ко де се ти на се кун ди до ви ше се кун ди па и ми ну та. На 
ба зи ових осо би на фор ми ра на је тзв. ди на мич ка те о ри ја о пам ће њу (Па-
шић, 1987), ко ја је на шла при ме ну са мо у ту ма че њу крат ко роч не (пре-
пер цеп тив не) ме мо ри је али не и код ду го вре ме не ме мо ри је.

У де тек то ри ма аку стич ких ка рак те ри сти ка уче стви ју не са мо струк-
ту ре не у рал них мре жа, пред став ње не на сли ци 1, већ и њи хо ве ком би-
на ци је и сло же ни је струк ту ре не у ро на. Кључ ну уло гу у функ ци о нал ном 
фор ми ра њу и одр жа ва њу јед не не у рал не струк ту ре у функ ци ји де тек то-
ра аку стич ких ка рак те ри сти ка игра ју фа ци ли ти ра ју ће и ин хи би ра ју ће 
не у рон ске мре же.

Зна чај но је пи та ње на чи на фор ми ра ња де тек то ра од ре ђе не аку стич-
ке ка рак те ри сти ке. Основ не кон ту ре ових де тек то ра се фор ми ра ју код 
но во ро ђен че та ген ским на сле ђем. Њи хо во де фи ни тив но фор ми ра ње 
на ста је у ка сни јем пе ри о ду уче ња је зи ка. Ова кво ту ма че ње је за сно ва но 
на по сто ја њу ефе рент них не у ро на ко ји као по врат на спре га из мо зга, 
мо гу у си нап са ма вр ши ти кон тро лу про то ка ин фор ма ци ја од пе ри фе-
ри је ка мо згу. Са мим тим ова по врат на спре га мо же ди рект но ути ца ти 
на фор ми ра ње и функ ци ју де тек то ра аку стич ких ка рак те ри сти ка. На 
ова кав на чин се мо гу об ја сни ти и про це си уче ња но вих фо не ма ко јих 
не ма у на шем је зи ку, код уче ња стра ног је зи ка. Сам про цес уче ња у том 
слу ча ју зна чи фор ми ра ње но вих де тек то ра аку стич ких ка рак те ри сти ка 
ко ји тре ба да омо гу ће де тек ци ју но вих фо не ма лин гви стич ки зна чај них 
за да ти је зик (Јо ви чић, 1999).

Сле де ће зна чај но пи та ње је сте: на ко ји на чин де тек тор де тек ту је од-
ре ђе ну аку стич ку ка рак те ри сти ку, од но сно да ли је реч о ди ги тал ној или 
кон ти ну ал ној де тек ци ји. Ако по сма тра мо на при мер, ди стинк тив ну ка-
рак те ри сти ку кон со на на та – звуч ност. Основ ни аку стич ки атри бу ти ко ји 
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де фи ни шу звуч ност су: ин тен зи тет, тра ја ње и ши ри на основ ног фор ман-
та. Ако узме мо у об зир са мо аку стич ку ка рак те ри сти ку тра ја ње звуч но-
сти та да пре ма Уме да (1977) звуч ни пло зи ви и на за ли сто је у сле де ћем 
ре ла тив ном од но су (у усло ви ма ВКВ):

/д/</н/</г/</њ/</б/</м/.

Сред ње тра ја ње пло зи ва /г/ из но си 51 ms. Ме ђу тим, за ви сно од кон-
тек ста и са мог го вор ни ка тра ја ње /г/ се кре ће у ши рим гра ни ца ма, од 
40 ms до 80 ms, али је на ти пич ни ја вред ност 51 ms, што зна чи да је ово 
тра ја ње за пли зив /г/ има нај ве ћу вред ност (Јо ви чић, 1999). Овај при мер 
по ка зу је да се ра ди о кон ти ну ал ној де тек ци ји и да де тек то ри де тек ту ју 
ве ли чи ну аку стич ке ка рак те ри сти ке а са мим тим је де тек то ва на и ње-
на при сут ност у ула зном сти му лу су. Струк ту ра де тек то ра мо же би ти и 
ком плек сни ја та ко да де тек тор мо же има ти ви ше из ла за да ју ћи та ко по 
не ко ли ко па ра ме та ра о јед ној аку стич кој ка рак те ри сти ци. 

1.2. Перцепција фонема

Пер цеп ци ја основ них фо нет ских је ди ни ца под ра зу ме ва ин те грал-
но пси хо ло шко деј ство ин ва ри јант них, тран зи ци о них као и ди стинк тив-
них аку стич ких ка рак те ри сти ка. Ин тен зив на ис тра жи ва ња ових ре ла ци ја 
су за по че та тек са по ја вом пр вих син те ти за то ра го во ра (Fla na gan, 1972, 
пре ма Јо ви чи ћу 1999). Они су омо гу ћи ли да се у пот пу но кон тро ли са ним 
усло ви ма ис пи ту ју ка ко ин ди ви ду ал ни та ко и ин те грал ни ефек ти по је ди-
них аку стич ких ка рак те ри сти ка на пер цеп ци ју фо не ма.

Фо не ми се ге не ри шу у ар ти ку ла ци о ном до ме ну, фи зич ки по сто је и 
пре но се се у аку стич ком до ме ну и иден ти фи ку ју се, у лин гви стич ком 
сми слу у пер цеп тив ном до ме ну. Ко ре ла ци ја ових про сто ра је од су-
штин ског зна ча ја у ис тра жи ва њу тран сфор ма ци је фи зич ких (аку стич-
ких) у лин гви стич ке (ап стракт не) ин фор ма ци је и предстaвља осно ву за 
мо дер не те о ри је и мо де ле пер цеп ци је го во ра као и за са вре ме не си сте ме 
за пре по зна ва ње го во ра. Прет по ста вља ју ћи да су ка рак те ри сти ке фо не-
ма кон ти ну ал не (об зи ром на фи зич ко по ре кло) и да јед на ка рак те ри сти-
ка мо же уче ство ва ти у пер цеп ци ји ви ше фо не ма (на при мер тран зи ци ја 
фор ман та), ни шта ма ње ни је зна чај но и пи та ње зна чај но сти од ре ђе не 
вред но сти јед не ка рак те ри сти ке, у ње ном кон ти ну у му, за пер цеп ци ју 
јед ног фо не ма. Ова ква мул ти ди мен зи о нал на по став ка пер цеп ци је фо-
не ма на шла је сво је ма те ма тич ко ту ма че ње кроз мо де ле мул ти ди мен-
зи о нал ног ска ли ра ња (Јо ви чић, 1999). Мул ти ди мен зи о нал не ме то де 
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ска ли ра ња по ла зе од за па жа ња слич но ти из ме ђу сти му лу са (из ра же не 
нај че шће пре ко Еуклид ских дис тан ци), та ко на при мер два сти му лу са 
вр ло бли ска у про сто ру (ма ле дис тан це) пер ци пи ра ју се као вр ло слич ни 
сти му лу си, што ка да су у пи та њу го вор ни сти му лу си про у зро ку је зна чај-
ну кон фу зи ју. 

Цен трал на прет по став ка мо де ла мул ти ди мен зи о нал ног ска ли ра ња 
је да су сти му лу си „ин тер но ко до ва ни» у функ ци ји кон ти ну ал но про-
мен љи вих па рам та ра или ди мен зи ја (на при мер аку стич ких ка рак те-
ри сти ка). Циљ мул ти ди мен зи о нал ног ска ли ра ња је да про на ђе број ди-
мен зи ја ре ле ван тан за пер цеп ци ју да тих сти му лу са и да од ре ди њи хо ве 
ко ор ди на те на сва кој ди мен зи ји, од но сно да од ре ди ди мен зи о нал ност и 
кон фи гу ра ци ју сти му лу са у мул ти ди мен зи о нал ном про сто ру. Као по ла-
зни по да ци ко ри сте се екс пе ри мен тал но до би је не ма три це кон фу зи је, 
слич но сти или дис тан ци. Ме ђу тим, по сто ји про блем аде кват ног ту ма-
че ња пси хо ло шког зна че ња до би је них ди мен зи ја  и ко ор ди на та, од но сно 
од ре ђи ва ње фи зич ких ди мен зи ја сти му лу са ко је су у до вољ но ја кој ко-
ре ла ци ји са пси хо ло шким ди мен зи ја ма.

Из вр ше на мул ти ди мен зи о нал на ана ли за по мо ћу ма три ца кон фу-
зи је до би је них у ана ли зи пер цеп ци је фо не ма ма ски ра них шу мом (за 
ен гле ске кон со нан те у 6-ди мен зи о нал ном про сто ру) ука за ла је на не ко-
ли ко чи ње ни ца: 1) на сва кој ди мен зи ји сва ки фо нем има сво ју про јек-
ци ју, од но сно сва ка ди ме зи ја уче ству је у пер цеп ци ји сва ког фо не ма, 2) 
за ме ђу соб ну диск три ми на ци ју по је ди них фо не ма ни је све јед но ко ја ће 
се ди мен зи ја по сма тра ти, 3) сва ки фо нем се не мо же у мул ти ди мен зи-
о нал ном про сто ру структ но пред ста ви ти тач ком, већ во лу ме ном у ко ме 
се да ти фо нем нај ве ро ват ни је на ла зи. Цен тар во лу ме на је нај ве ро ват-
ни ја по зи ци ја фо не ма, а уда ља ва њем од цен тра ве ро ват но ћа иден ти фи-
ка ци је фо не ма опа да. Ово ту ма че ње ука зу је да сва ка ди мен зи ја, као и 
вред ност на њој има од го ва ра ју ћу пер цеп тив ну зна чај ност у ло ци ра њу 
(иден ти фи ка ци ји) фо не ма у мул ти ди мен зи о нал ном про сто ру.

Де тек тор јед не аку стич ке ка рак те ри сти ке ће де тек то ва ти по ја ву 
ка рак те ри сти ке у сти му лу су, али не и ком фо не му при па да. Ова дру га 
чи ње ни ца је од ре ђе на вред но шћу аку стич ке ка рак те ри сти ке, сход но 
мул ти ди мен зи о нал ном ту ма че њу пер цеп ци је фо ме на. Ко ли ко је де-
тек то ва на вред ност аку стич ке ка рак те ри сти ке зна чај на за пер цеп ци ју 
јед ног фо не ма мо же се од ре ди ти на ба зи иден ти фи ка ци о них функ ци-
ја. Иден ти фи ка ци о не функ ци је по ка зу ју не ко ли ко ва жних чи ње ни ца: 
1) јед на аку стич ка ка рак те ри сти ка мо же уче ство ва ти у иден ти фи ка ци-
ји не ко ли ко фо не ма. За ко ји фо нем ће она би ти нај зна чај ни ја за ви си 
од ње не тре нут не вред но сти, чак за јед ну вред ност аку стич ка ка рак те-
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ри сти ка мо же би ти под јед на ко ва жна у иден ти фи ка ци ји два фо не ма. 
Та да су очи глед но по стиг ну ти усло ви за кон фу зи ју фо не ма. 2) Про цес 
де тек ци је аку стич ке ка рак те ри сти ке је сте кон ти ну а лан про цес, на шта 
ука зу ју пре ла зне обла сти иден ти фи ка ци о них ка рак те ри сти ка. 3) Фо-
нет ска пер цеп ци ја је ве о ма ро бу сна на про ме не вред но сти аку стич ких 
ка рак те ри сти ка. 4) На гла про ме на иден ти фи ка ци о них ка рак те ри сти ка 
по ка зу је ве о ма из ди фе рен ци ра ну пер цеп ци ју из ме ђу фо нет ских ка те-
го ри ја. Због то га се пер цеп ци ја са стр мим иден ти фи ка ци о ним ка рак-
те ри сти ка ма на зи ва ка те го риј ска пер цеп ци ја. Са дру ге стра не иден ти-
фи ка ци о не ка рак те ри сти ке во ка ла су знат но бла же, од но сно њи хо ва 
пер цеп ци ја ни је та ко ка те го рич на. У том слу ча ју се ка же да је реч о 
кон ти ну ал ној пер цеп ци ји.

По што иден ти фи ка ци о не функ ци је у осно ви пред ста вља ју из раз 
ап со лут ног опа жа ња слу ша ла ца у екс пе ри мен ту Јо ви чић (1999) при-
ка зу је ре зул та те АBX те сто ва по мо ћу ко јих се до би ја ју дис кри ми на ци-
о не функ ци је. За да так слу ша ла ца у овим те сто ви ма је био да на пра ве 
дис кри ми на ци ју по би ло ком осно ву из ме ђу сти му лу са А и B по мо ћу 
сти му лу са Х, на тај на чин што ће Х иден ти фи ко ва ти као А или B. Ако 
сти му лу си А и B при па да ју ис тој кла си та да се из ме ђу њих не мо же на-
пра ви ти дис кри ми на ци ја, па ће иден ти фи ка ци ја сти му лу са Х из но си ти 
око 50%. У су прот ном, ако сти му лу си А и B при па да ју раз ли чи тим кла-
са ма та да ће иден ти фи ка ци ја сти му лу са Х на гра ни ци из ме ђу фо не ма 
би ти знат но бо ља.

Основ не аку стич ке ка рак те ри сти ке на осно ву ко јих се во ка ли ме ђу-
соб но раз ли ку ју су: основ на фре квен ци ја, фор ман ти, тран зи ци је основ-
не фре квен ци је и фор ма на та и тра ја ње во ка ла, док је мул ти ди мен зи о-
нал ном ана ли зом утвр ђе но да се нај ве ћи број кон со на на та мо же иден-
ти фи ко ва ти по мо ћу три ди стинк тив не ди мен зи је: на чи на ар ти ку ла ци је, 
звуч но сти ар ти ку ла ци је и ме ста ар ти ку ла ци је.

Под руч је пер цеп ци је гла со ва још ни је до кра ја ис тра же но. Са пер-
цеп тив ног аспек та ана ли зи ран је ути цај во кал ског окру же ња на тра ја ње 
кон со на на та у кон ти ну и ра ном го во ру (whi te he ad и оста ли., 2000); ути-
цај ре дук ци је во ка ла на тра ја ње кон со на на та у ин тер во кал ском окру же-
њу код чи та ног го во ра (Son и Pols, 1996); ути цај тра ја ња кон со нан та и 
во ка ла у сти му лу су ти па кон со нант-во кал (ЦВ) на ди стинк ци ју зву чан 
- бе зву чан код ен гле ских па ро ва фри ка ти ва и афри ка та: /с/-/з/, /ф/-/в/ 
и /ч/-/џ/ (Co le и Co o per 1975) итд. 

У ли те ра ту ри је да ле ко ви ше па жње по све ће но ис тра жи ва њи ма тра-
ја ња фо не ма не го ин тен зи те та. Ин тен зи тет кон со на на та је нај че шће 
ана ли зи ран у ком па ра тив ном од но су са ин тен зи те том во ка ла. Та ко је, 
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на при мер, ана ли зи ра на ра зу мљи вост бе звуч них кон со на на та у ре ла-
ци ји од но са ин тен зи те та кон со нант/во кал (Freyman и оста ли, 1989); 
кон фу зи ја кон со на на та код екс пан до ва ног го во ра (Freyman и оста ли, 
1996); дис кри ми на ци ја во ка ла /у/ и /и/ у ти хој, шум ној и ре вер бе рант-
ној про сто ри ји у функ ци ји про ме не ин тен зи те та дру гог фор ман та (Ф2) 
(He drick и оста ли, 2004); а на пра вљен је и по ку шај да се из јед на ча ва њем 
ин тен зи те та во ка ла и кон со на на та и про ду жа ва њем тра ја ња кон со на на-
та по стиг не бо ља ра зу мљи вост код осо ба са оште ће ним слу хом (Mont-
go mery и оста ли, 1988). 

У ис тра жи ва њу Пу ни шић (2012) ме ре ња тра ја ња и ин тен зи те та вр-
ше на су на кон сег мен та ци је ини ци јал них гла со ва у сни мље ним ре чи ма. 
Сег мен та ци ја је омо гу ћи ла јед но став но ме ре ње тра ја ња гла со ва, док је 
ин тен зи тет гла со ва ме рен ре ла тив но у од но су на ин тен зи тет во ка ла ко ји 
сле ди, тј. са прет ход ним кон со нан том/со нан том чи ни пр ви слог у ре чи. 
Ова кво ме ре ње је би ло при род но с об зи ром на то да је у срп ском је зи ку 
пр ви слог у дво сло жним ак цен то ва ним ре чи ма ак цен то ван, па са мим 
тим и ин тен зив ни је из го во рен. Ис ко ри шће на је оп ци ја сред ње енер ги је 
(mean energy) у софт ве ру Pra at а ре зул тат је пред ста вљен од но сом енер-
ги је во ка ла (В) и ини ци јал ног кон со нан та (К), тј. В/К. На и ме, енер ги ја 
ини ци јал ног кон со нан та је ме ре на на це лом мар ки ра ном кон со нан ту, 
док је енер ги ја во ка ла ме ре на не сег мен ту во ка ла од мах до кон со нан та 
истог тра ја ња као и тра ја ње кон со нан та. 

1.3. Мо де ли пер цеп ци је го во ра

И по ред зна чај ног на прет ка ко ји је у обла сти пер цеп ци је го во ра 
учи њен по след њих де це ни ја и да ље по сто ји ве ли ки број чи ње ни ца о 
про це су тран сфор ма ци је од аку стич ких ин фор ма ци ја, пре зен то ва них 
на уво слу ша о ца, до пси хо ло шке ин тер пре та ци је од ре ђе них лин гви-
стич ких пој мо ва, као по сле ди це мен тал них про це са и струк ту ре ме мо-
ри је. Пер цеп ци ја го во ра ни је тре нут на, она са др жи чи тав низ до га ђа ја 
и про це са ко ји се од ви ја ју у ре ал ном вре ме ну. Цео пер цеп тив ни ме ха-
ни зам мо же мо по сма тра ти као је дан си стем на чи јем ула зу се на ла зе 
сти му лу си ко ји но се од ре ђе ну аку стич ку ин фор ма ци ју а на чи јем из ла-
зу оче ку је мо, по сле ни за пси хо ло шких тран сфор ма ци ја, ја сну лин гви-
стич ку струк ту ру или по јам. Под лин гви стич ком струк ту ром под ра зу-
ме ва мо сло же ну ве зу лин гви стич ких пој мо ва за сно ва ну на гра ма тич-
ким пра ви ли ма од ре ђе ног је зи ка. Го вор се као мул ти ди сци пли нар на 
ве ли чи на у аку стич ком до ме ну ма ни фе сту је као аку стич ки сиг нал са 
сво је три фи зич ке ди мен зи је ин тен зи тет, фре квен ци ја и вре ме. Сва ка 
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од ове три ди мен зи је но си од ре ђе ну ин фор ма ци ју и њи хо ва про пор-
ци ја као и на чин ин те гра ци је ин фор ма ци ја чи не осно ву пер цеп ци је 
го во ра (Јо ви чић, 1999).

По сту пак об ра де аку стич ког го вор ног сиг на ла по мо ћу пер цеп тив-
ног ме ха ни зма чо ве ка вр ши се на ви ше ни воа. Сва ки од ових ни воа вр-
ши од ре ђе ну тран сфор ма ци ју ин фор ма ци ја до би је них од ни жег ни воа 
и сва ки на ред ни ни во тран сфор ма ци је ин фор ма ци ја је ком плек сни ји 
и ап стракт ни ји. На тај на чин се по ступ ком пер цеп тив не об ра де аку-
стич ка тро ди мен зи о нал на сли ка го во ра тран сфор ми ше у ап стракт ни 
лин гви стич ки по јам за сно ван на лек си ци, син так си и се ман ти ци (Јо-
ви чић, 1999).

ЛИТЕРАТУРА

1. Cole, R. A., Cooper, w. E. (1975). Perception of voicing in English affricates and 
fricatives. In J. Acoust. Soc. Amer., 58(6), 1280-1287. 

2. Flanagan Ј. L. (1972). Speech analysis, syntesis and perception, Springer-Verlag, 
Berlin, 1972.

3. Freyman, R.L., Nerbonne, G.P. (1989). The importance of consonant-vowel in-
tensity ratio in the intelligibility of voiceless consonants, in J. Speech Hear. Res., 
32(3), 524-535.

4. Freyman, R.L., Nerbonne, G.P. (1996). Consonant Confusions in Amplitude-
Expanded Speech. In J. Speech Hear. Res. 39, 1124-1137.

5. Hedrick, M.S., Nabelek, A.K. (2004). Effect of F2 Intensity on Identity of /u/ in 
Degraded Listening Conditions. J. Speech Lang. Hear. Res., 47, 1012-1021.

6. Јо ви чић С. (1999). Го вор на ко му ни ка ци ја, На у ка, Бе о град.

7. Ka šić, Z. (2000). Сег мент на и су пра сег мент на ор га ни зо ва ност  го во ра. У: С. 
Го лу бо вић и З. Ка шић Сег мент на и су пра сег мент на ор га ни зо ва ност  го во ра и 
по ре ме ћа ји флу ент но сти. Бе о град: Дру штво де фек то ло га Ју го сла ви је.

8. Ка шић. З: (2003а). Пер цеп ци ја ди стинк тив них обе леж ја у изо ло ва ним јед-
но сло жним ре чи ма код де це мла ђег школ ског уз ра ста. Ис тра жи ва ња у де-
фек то ло ги ји - Смет ње у раз во ју. Бе о град: Де фек то ло шки фа кул тет - ЦИДД, 
217-240.

9. Ка шић, З. (2003б). Фо не ти ка. Бе о град: Де фек то ло шки фа кул тет.

10. Ко стић Ђ. (2001). Осно ви фо не ти ке, ИЕФПГ, Бе о град.

11. Кри стал Д. (1995). Кем брич ка ен ци кло пе ди ја је зи ка, Но лит, Бе о град



Славица Максимовић, Силвана Пунишић70

12. Montgomery, A.A., Edge, R.A. (1988). Evaluation of Two Speech Enhancement 
Techniques to Improve Intelligibility for Hearing-Impaired Adults. In J. Speech 
Hear. Res., 31, 386-393.

13. Пан те лић С. (2010). Ауди тив на пер цеп ци ја код де це са по ре ме ћа ји ма вер бал-
не ко му ни ка ци је, Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет за спе ци јал ну еду ка ци ју 
и ре ха би ли та ци ју, Бе о град.

14. Па шић М. (1987). Фи зи о ло ги ја нер вног си сте ма, На уч на књи га, Бе о град.

15. Пу ни шић С., Су бо тић М., Ча бар ка па Н. (2007). КСА ФА си стем у функ ци ји 
раз во ја го во ра и је зи ка код де це са раз вој ном дис фа зи јом, По ре ме ћа ји вер-
бал не ко му ни ка ци је, пре вен ци ја, ди јаг но сти ка, трет ман, Ин сти тут за екс пе-
ри мен тал ну фо не ти ку и па то ло ги ју го во ра. Бе о град, 306- 345. 

16. Пу ни шић С. (2012). Ар ти ку ла ци о но-аку стич ки и ауди тив ни аспект од сту-
па ња гла со ва у па то ло шком из го во ру, док тор ска ди сер та ци ја, Уни вер зи тет у 
Бе о гра ду, Сту ди је при Уни вер зи те ту.

17. Son, van R.J.J.H., Pols, L.C.w. (1996). An acoustic profile of consonant reduction, 
in Proceedings ICSLP 96, vol.3, 1529 – 1532. 

18. whitehead, R., weglarski, A., Sewall, A., Schiavetti, N., Metz, D. (2000). Effect 
of vowel environment on consonant duration: An extension of normative data 
to adult contextual speech. In Journal of Communication Disorders, 33, 1-10.



КАРАКТЕРИСТИКЕ ГОВОРНОГ ИЗРАЗА И ГОВОРНИХ СЕГМЕНАТА – АСПЕКТ ПЕРЦЕПЦИЈЕ 71

THE CHARACTERISTICS OF SPOKEN EXPRESSION AND THE 
SEGMENTS OF SPEECH – ASPECT OF PERCEPTION 

SLAVICA MAKSIMOVIĆ, SILVANA PUNIŠIĆ
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The Institute for Experimental Phonetics and Speech Pathology, Belgrade

SUMMARY

The condition for the realization of speech process and startup the per-
ceptual mechanism is the presence of two participants, one that produces 
a sound segments (articulates/produces) and another who receives these 
segments (listens/perceives). In this complex chain of communication, the 
basic unit of the speech process is phoneme as the smallest distinctive unit 
of voice structure, whose replacement causes a change of linguistic mean-
ing of the word. The phoneme in speech is realized as articulated sound or 
voice whose basic acoustic characteristics are: duration, frequency and in-
tensity, and they occur as the result of the coordinated action of the system 
of speech organs. The appearance of these features in different relations, 
provides the variations of acoustic quality. Due to the fact that each phone-
me is realized by set of variants, in articulation basis of each language there 
is a much more voices than phonemes. All humans have the same organs of 
speech and if viewed from articulatory-acoustic side, they are able to pro-
duce and perceive each of a plurality of voices that occur in any language. 
However, each language makes its selection of voices and voice`s features 
from the universal phonetic reservoir, building their special system of vo-
ices.  Restrictions on the number and type of voices in individual voice sy-
stems are caused by the human perceptual capabilities and characteristics 
of each articulatory base. 

In its basic meaning, the speech perception implies recognition and 
understanding of the voice message. This means that the listener besides 
the knowledge of relations between the characteristics of the acoustic si-
gnal and phonetic segments, must use their knowledge of the phonological, 
lexical, syntactic and semantic rules of the language. 

KEY wORDS: speech perception, acoustic characteristics, distinctive char-
acteristics, detectors of acoustic characteristics, models of speech percep-
tion
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Мо ро ов ре флекс је обич но нај ра ни је ис пи ти ва ни ко ор ди на циј ски обра зац 
при ли ком про це не не у ро ло шког ста ту са но во ро ђен че та. Број не сту ди је још 
увек ди ску ту ју по ре кло афе рент них пу те ва за иза зи ва ње Мо ро о вог ре флек-
са, би ло да је оно при мар но ве сти бу лар но, про при о цеп тив но или екс те ро-
цеп тив но. Ипак, ве ћи на ауто ра за сту па ста но ви ште да је Мо ро ов ре флекс 
ве сти бу лар ни ре флекс и да на ста је сти му ла ци јом ото ли та ла би рин та. Од-
су ство Мо ро о вог ре флек са то ком пе ри о да но во ро ђен че та и ра ног одој че та је 
би тан ди јаг но стич ки знак ко ји мо же ука зи ва ти на ши рок спек тар обо ље ња 
цен трал ног нер вног си сте ма. 

Циљ овог ра да је био да се кроз про це ну при сут но сти Мо ро о вог ре флек са 
утвр ди у ко јој ме ри ве сти бу лар но чу ло оства ру је сво ју функ ци ју код здра ве 
тер мин ске но во ро ђен ча ди.

Кли нич ко ис пи ти ва ње Мо ро о вог ре флек са (МОР) при ме ње но је на узор-
ку од Н=100 здра ве, тер мин ске но во ро ђен ча ди из уред них труд но ћа, 3. дан 
по ро ђе њу. За на чин ис пи ти ва ња МОР-а ода бран је нај че шће при ме њи ван, 
т.зв. „head-drop“ ме тод ко ји под ра зу ме ва ак ти ва ци ју ве сти бу ла ри са, ото-
ли та, а не так тил них и про при о цеп тив них ре цеп то ра. Те сти ра ње МОР у 
ис пи ти ва ном узор ку из во ди ло је ис кљу чи во об у че но ме ди цин ско осо бље, а 
ис пи ти вач је вр шио ин стру и ра ње, оп сер ва ци ју и бе ле же ње по да та ка. Код 
све но во ро ђен ча ди узе ти су по да ци о по лу, те ле сној те жи ни (ТТ), те ле сној 
ду жи ни (ТД) и оби му гла ве (ОГ). До би је ни по да ци су до ку мен то ва ни уз по-
моћ ди ги тал не ка ме ре, за тим бо до ва ни, ста ти стич ки и де скрип тив но об-
ра ђе ни. 

Ре зул та ти ис тра жи ва ња су по ка за ли да је мак си мал на при сут ност 
МОР утвр ђе на код укуп но 52% ис пи та ног узор ка, док је без пу ног оп се га по-
кре та овај ре флекс ре ги стро ван код 46% ис пи та ни ка. Од су ство МОР ни је 
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за бе ле же но ни код јед ног но во ро ђен че та. Ста ти стич ки зна чај на по ве за ност 
из ме ђу по ла бе ба, ТТ, ТД и ОГ , с јед не стра не, и сте пе на при сут но сти МОР, 
с дру ге стра не, ни је утвр ђе на. 

КЉУЧ Не Ре ЧИ: Мо ро ов ре флекс, ве сти бу лар но чу ло, но во ро ђен че

УВОД

Про у ча ва ње Мо ро о вог ре флек са код здра ве тер мин ске но во ро ђен-
ча ди би ло је пред мет ин те ре со ва ња број них ауто ра (Par me lee, 1964; 
Rönnqvist, 1995; Du bo witz, 1965; Prechtl, 1977; Ka to na, 1998;  Iiyama et 
al., 2002). 

Мо ро ов ре флекс, опи сан пр ви пут од стра не Ернст Мо ро-а (Mo ro, 
1918), обич но је нај ра ни је ис пи ти ва ни ко ор ди на циј ски обра зац при ли-
ком про це не не у ро ло шког ста ту са но во ро ђен че та. Иза зван је из не над-
ном про ме ном по зи ци је гла ве и тру па, при че му се ја вља ју два одво је-
на обра сца кре та ња: 1. ис пру жа ње и ши ре ње гор њих екс тре ми те та ко је 
пра ти отва ра ње ша ка уз плач; и 2. са ви ја ње и при вла че ње гор њих екс-
тре ми те та пре ко гру ди, као за гр љај (Bar nes et al, 1990).

Број не сту ди је још увек ди ску ту ју по ре кло афе рент них пу те ва за 
иза зи ва ње Мо ро о вог ре флек са, би ло да је оно при мар но ве сти бу лар но, 
про при о цеп тив но или екс те ро цеп тив но. Ипак, ве ћи на ауто ра за у зи ма 
ста но ви ште да је „head drop“ ме тод, као нај че ше при ме њи ван по сту пак 
за иза зи ва ње Мо ро о вог ре флек са, ре зул тат сти му ла ци је ве сти бу лар ног 
си сте ма. До би је ни ре флек сни од го во ри, иза зва ни пу тем „head drop” ме-
то да, углав ном су у са гла сно сти код ве ћи не ис тра жи ва ча (Il ling worth, 
1987; Ron nqu ist, 1995; Bra dley et al, 2004; Nandy et al, 2008). У при лог 
овој тврд њи све до чи чи ње ни ца да ори ги нал ни ме тод за иза зи ва ње по ме-
ну тог ре флек са не мо же про из ве сти за до во ља ва ју ћи од го вор ако је сто 
на ко ме бе ба ле жи су ви ше ста би лан да би до вео до про ме не по ло жа ја, 
што из и ску је др му са ње сто ла ка ко би се иза звао ре флек сни од го вор. Та-
ко ђе, у ли те ра ту ри се на во ди да је “head drop” ме тод нај е фи ка сни ји из 
раз ло га што се њи ме про из во ди ве ли ки број уз ла зних сиг на ла до ци ља 
кроз две пу та ње и ти ме ин ду ку је ви сок ни во не у рон ске екс ци та ци је ко ја 
де лу је на ре флек сни це тар (Ron nqu ist, 1995).

Ha na bu sa (1975) бе ле жи да Мо ро ов ре флекс мо же да се про це ни 
са мо у слу ча ју ка да су очу ва на ве сти бу лар на је згра. Ова кви ре зул та ти 
ука зу ју да је Мо ро ов ре флекс пр вен стве но по сре до ван ве сти бу лар ним 
чу лом. 
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Ве сти бу лар но по ре кло Мо ро о вог ре флек са пот кре пљу је и чи ње ни ца 
да су фе ту си за шти ће ни од убр за ња или пре вр та ња у то ку ин тра у те ри-
ног жи во та (Blo om fi eld et al, 2008; Prechtl, 1984). 

Прав ци афе рент них пу те ва мо гу би ти ви ше смер ни, а ефе рент ни пу-
те ви ре флек сног од го во ра из гле да да по ти чу из ве сти бу ло спи нал них и/
или ре ти ку ло спи нал них не у ро на, јер се од го вор чак до би ја код анен це-
фа лич не но во ро ђен ча ди ко ја су ли ше на оба не у ро на ка ко кор ти ко спи-
нал ног та ко и ру бро спи нал ног (Co wie et al, 1994).

Нео на тал ни ре флек си су ре флек си ко ји су при сут ни на ро ђе њу. 
Сма тра се да су ови ре флек си уро ђе ни и да има ју већ пред ви ђе не обра-
сце ја вља ња. Код но во ро ђен че та ко је се нор мал но раз ви ја, оче ку је се 
да на спе ци фи чан сти му лус ре а гу је спе ци фич ним, пред ви ди вим по на-
ша њем или рад њом. Би ло ко ја ва ри ја бил ност или од сту ство од го во ра, 
мо гу би ти знак аб нор мал ног раз во ја (Ада мо вић и сар., 2013). Сто га се 
да ља ис пи ти ва ња бе бе пре по ру чу ју увек, ка да се би ло ко ји од го вор на 
за да ти сти му лус раз ли ку је од оче ки ва ног нор ма ти ва. Не ки нео на тал ни 
ре флек си не ста ју са ма ту ра ци јом, дру ги пер зи сти ра ју и у од ра слом до бу 
(Shaf fer and Kipp, 2009).

Од су ство Мо ро о вог ре флек са то ком пе ри о да но во ро ђен че та и ра-
ног одој че та је би тан ди јаг но стич ки знак ко ји мо же ука зи ва ти на ши рок 
спек тар обо ље ња цен трал ног нер вног системa (Fu ta gi et al., 2012).

Ка ко на во де Маlina и са рад ни ци (2004), Мо ро ов ре флекс је је дан од 
нај до след ни јих ре флек сних обра за ца бе бе од ро ђе ња до 3. ме се ца жи во та. 
Овај ре флекс је од го вор екс тен зо ра иза зван на глим по кре том врат не ре-
ги је. Ка да се ова ко сти му ли ше, ис пи ти ва но но во ро ђен че од ре а гу је ис пру-
жа њем и са ви ја њем екс тре ми те та и ви дљи вим тре мо ром ша ка и сто па ла.

Не што дру га чи ји обра зац Мо ро о вог ре флек са ја вља се код бе ба ко је 
су пре вре ме но ро ђе не. Та ко бе бе ро ђе не у 28. не де љи ге ста ци је има ју 
овај ре флекс, али у не пот пу ном об ли ку. Њи хов од го вор са сто ји се са мо 
од ис пру жа ња пр сти ју ша ке. У 32. ге ста циј ској не де љи, ре флек сни од-
го вор се већ са сто ји од три по кре та (ис пру жа ња и ши ре ња гор њих екс-
тре ми те та, отва ра ња пр сти ју и пла ча), да би у 41. не де љи ге ста ци је, овај 
ре флекс до сти гао свој пот пу ни об лик ко ји се ис по ља ва уз адук ци ју и 
флек си ју гор њих екс тре ми те та (Sain-An ne Dar gas si es, 1966).

Уво ђе њем ул тра зву ка у упо тре бу, омо гу ће но је про у ча ва ње са мих 
по че та ка овог по кре та код фе ту са, ко ји још увек ни су до вољ но ста ри 
да би пре жи ве ли из ван ма те ри це. Ко ри сте ћи ул тра звук ис тра жи ва чи су 
опи са ли обра зац по кре та, код фе ту са ста рих 10 ге ста циј ских не де ља, ко-
ји се са сто ји од ши ре ња ле ђа, ре тро флек си је гла ве, и по вре ме них окре-
та ња и ди за ња ру ку (de Vri es et al, 1984). 
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Та ко ђе су опи са ни по кре ти код фе ту са ста рих 16 ге ста циј ских не-
де ља, а са сто је се од ис пру жа ња но гу, гла ве и вра та, и удру же ни су са 
са ви ја њем и ди за њем ру ку. Ови по кре ти су слич ни они ма ко ји се ви ђа ју 
код Мо ро о вог ре флек са (Ian ni ru ber to and Ta ji a ni, 1981).

Код фе ту са ста рих из ме ђу 8 и 13 ге ста циј ских не де ља, мо гу се уочи-
ти и об ли ци тр зај них по кре та ко ји се ини ци јал но ја вља ју у но га ма, и 
са сто је се или од по кре та са ви ја ња или од по кре та ис пру жа ња, а мо гу се 
ши ри ти пре ма вра ту и тру пу (de Vri es et al, 1982).

Мо ро ре флекс се по ја вљу је у вре ме по след њег три ме стра труд но ће, 
као од го вор па да ња гла ве уна зад, узро ку ју ћи ши ре ње груд ног ко ша и 
ис те за ње удо ва. Овај ре флекс је очи гле дан и ка да но во ро ђен че из ла зи 
из по ро ђај ног ка на ла а гла ва му па да бла го пре ма на зад. Мо ро отва ра 
плу ћа док бе ба узи ма пр ви дах. Од ре ђе ни де чи ји ре флек си су при сут ни 
са мо у пе ри о ду нај ра ни јег де тињ ства, а не ки се за др жа ва ју то ком це лог 
на шег жи во та. Је дан од ових трај них ре флек са, ко ји се раз ви ја из Мо ро 
ре флек са, је »ре флекс из не на ђе ња« код од ра слих, у ли те ра ту ри по ми-
њан као »startl« ре флекс. Ње го ва до жи вот на ма ни фе ста ци ја се огле да у 
из не над ном не хо тич ном из ми ца њу уна зад, увек ка да опа зи мо опа сност 
(Ko di ak, 2006). 

Ва жно је на гла си ти да Мо ро ов ре флекс ни је исто што и ре ак ци ја 
тр за ња. Ова два обра сца кре та ња се че сто ме ша ју. Тр зај на ре ак ци ја је од-
го вор флек со ра (при ми ца ча), док је Мо ро ов ре флекс при мар но од го вор 
екс тен зо ра (Gold stein et al, 1938).

Мо ро ов ре флекс је нај и зра же ни ји у пе ри о ду од ро ђе ња до око 2.-3. 
ме се ца жи во та, а за тим про гре сив но сла би до 5.-6. ме се ца ста ро сти, ка-
да ви ше не по сто ји мо гућ ност да се про це ни (Pe i per, 1963).

Пре ма Мenkes-у и са рад ни ци ма (2006), Мо ро ов ре флекс се нај бо ље 
про це њу је из не над ним спу шта њем бе би не гла ве у од но су на труп. Овај 
ре флекс се по ја вљу је из ме ђу 28. и 32. ге ста ци о не не де ље и при су тан је 
код све но во ро ђен ча ди. Иш че за ва из ме ђу 3. и 5. ме се ца ста ро сти, а ње-
го во пер зи сти ра ње иза 6-тог ме се ца жи во та или од су ство у пр вих не ко-
ли ко не де ља по ро ђе њу, ин ди ка ци ја је не у ро ло шке дис функ ци је.

По сто ји не ко ли ко ре флек са ко ји се мо гу ис пи та ти и ко ји ука зу ју да 
ли ве сти бу лар но чу ло већ оства ру је сво ју функ ци ју. То су: ве сти бу ло о ку-
лар ни ре флекс, Мо ро ов ре флекс, аси ме трич ни то нич ни ре флекс вра та 
и ла би рин тар ни ре флекс ис пра вља ња гла ве (т.зв. head rig hting re flex) 
(Bar nes et al, 1978). 

Мо ро ов ре флекс се мо же иза зва ти код све де це то ком пр вих 12 не-
де ља жи во та. По сле пе ри о да но во ро ђен че та, што је де те ста ри је од го вор 
по ста је све сла би ји да би се на кра ју са сто јао са мо од ис пру жа ња и ши-



МОРООВ РЕФЛЕКС КАО ПОКАЗАТЕЉ ЗРЕЛОСТИ ВЕСТИБУЛАРНОГ ЧУЛА ... 77

ре ња гор њих екс тре ми те та. На кон 12 не де ља ста ро сти, про це нат одој ча-
ди чи ји је од го вор не га ти ван ра пид но се по ве ћа ва, до сти жу ћи око 80% 
на уз ра сту од 20 не де ља жи во та (To u wen, 1976). 

Ре флекс обич но иш че за ва са на вр ше них 6 ме се ци жи во та (Vol pe, 
2001). 

Не ко ли ко ауто ра је по ре ди ло Мо ро ов ре флекс код пре ма ту ру са 
и бе ба ро ђе них у тер ми ну. Ма да ни јед на сту ди ја ни је по но ви ла сво-
је ре зул та те, по сто ји оп шта са гла сност по пи та њу слич но сти од го во ра 
из ме ђу две по ме ну те гру пе, по себ но ка да се упо ре де бе бе са ни ским 
или без пе ри на тал них ри зи ко фак то ра (Ho ward et al., 1976; Kurt zberg 
et al, 1979; For slund and Bjer re, 1983; Mar qu is et al, 1984; Maj ne mer et 
al, 1992).

На осно ву на ла за код здра ве одој ча ди, од су ство или сла би ји Мороoв 
од го вор на уз ра сту од 2 до 3 ме се ца ста ро сти и по сто ја ње од го во ра иза 
на вр ше них 6 ме се ци жи во та, мо же се сма тра ти ван окви ра нор мал ног. 
Од су ство ре флек сног од го во ра то ком нео на тал ног пе ри о да и пе ри о да 
одој че та је од по себ ног кли нич ког зна ча ја и мо же да ука зу је на при-
су ство по ре ме ћа ја, укљу чу ју ћи по вре ду на ро ђе њу, те шку ас фик си ју, 
ин тра кра ни јал ну хе мо ра ги ју, ин фек ци ју, мал фор ма ци ју мо зга, оп шту 
ми шић ну сла бост раз ли чи те ети о ло ги је као и на це ре брал ну па ра ли зу 
спа стич ног ти па (Vol pe, 2008; Mitchell, 1960; Za fe i ri ou et al, 1999).

С дру ге стра не, хи пе рак тив ни ре флек сни од го вор је уоби ча је на ка-
рак те ри сти ка но во ро ђен ча ди чи је су мај ке ко ри сти ле дро гу, укљу чу ју-
ћи ис пар љи ве суп стан це, хе ро ин и опо ид на сред ства (Jo nes et al., 2010; 
Cha snoff and Burns, 1984; Te nen bein et al, 1996).

Код мај му на мла дун че та, Мо ро ов ре флекс би ва иза зван увек при-
ли ком сти му ла ци је ве сти бу лар ног си сте ма услед на глог на ги ња ња те ла 
или гла ве док га мај ка но си, па сив но при др жа ва ју ћи га. У ова квој си-
ту а ци ји, мај ка мај му ни ца при ме ћу је да мла дун че гу би рав но те жу због 
пре те ра ног ре флек сног по кре та и ауто мат ски по ку ша ва да згра би бе бу 
ка ко би спре чи ла њен пад. Мо гу ћа прет по став ка је да Мо ро ов ре флекс 
код мај му на нео на ту са игра ва жну уло гу у ин тер ак ци ји из ме ђу мај ке и 
мла дун че та као вид за шти те од по тен ци јал ног па да (Fe nic hel, 2007).

ЦИљ РА ДА

Циљ овог ра да је био да се кроз про це ну при сут но сти Мо ро о вог ре-
флек са утвр ди у ко јој ме ри ве сти бу лар но чу ло оства ру је сво ју функ ци ју 
код здра ве тер мин ске но во ро ђен ча ди.
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МЕ ТОД ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Кли нич ко ис пи ти ва ње Мо ро о вог ре флек са (МОР) при ме ње но је на 
узор ку од Н=100 здра ве, тер мин ске но во ро ђен ча ди из уред них труд-
но ћа, 3. дан по ро ђе њу. Ис тра жи ва ње је спро ве де но је на Ин сти ту ту 
за ги не ко ло ги ју и аку шер ство Кли нич ког цен тра Ср би је (ИГА КЦС), 
у пе ри о ду од ју на 2007. го ди не до апри ла 2008. го ди не. По чет ку ре а-
ли за ци је ис тра жи ва ња прет хо ди ло је одо бре ње Етич ког ко ми те та КЦС 
(бр. 345/5). 

Мо ро ов ре флекс се ис пи ти вао на сле де ћи на чин: об у че ни ис пи ти-
вач др жи бе бу та ко да она ле жи на ње го вим ис пру же ним ру ка ма. За тим 
по ста вља бе бу у по лу се де ћи по ло жај, јед ном ру ком при др жа ва ју ћи јој 
гла ву , а дру гом ле ђа. По том на гло спу шта гла ву бе бе за 30-так сте пе ни, 
па зе ћи да гла ва бе бе не пад не уна зад. Бе ба пр во ши ри гор ње екс тре ми-
те те уз плач (аб дук ци ја гор њих екс тре ми те та), за тим их при вла чи пре ма 
те лу (ад дук ци ја гор њих екс тре ми те та) (Bar nes et al, 1990). 

С об зи ром да је фо кус на шег ис тра жи ва ња био да утвр ди мо у ко јој 
ме ри је зре ла функ ци ја ве сти бу лар ног чу ла и ње го вих цен трал них пу те-
ва код но во ро ђен ча ди, за на чин ис пи ти ва ња МОР-а ода бра ли смо нај-
че шће при ме њи ван, тзв. хе ад-дроп ме тод ко ји под ра зу ме ва ак ти ва ци ју 
ве сти бу ла ри са, ото ли та, а не так тил них и про при о цеп тив них ре цеп то ра. 
Те сти ра ње МОР у ис пи ти ва ном узор ку из во ди ло је ис кљу чи во об у че но 
ме ди цин ско осо бље, а ис пи ти вач је вр шио ин стру и ра ње, оп сер ва ци ју и 
бе ле же ње по да та ка (Ада мо вић, 2012). 

При ли ком ис пи ти ва ња МОР код но во ро ђен ча ди, вр ше не су три про-
бе од но сно по ку ша ја. При то ме је бе ле же но да ли је ре флекс при су тан, 
не ком пле тан или од су тан. Вре ме тра ја ња па у зе из ме ђу сва ког по ку ша ја 
из но си ло је 5 се кун ди. Ре зул та ти су из ра же ни на ска ли ра спо на од 0 до 
2 по е на, где скор од 0 по е на го во ри о од сут но сти ис пи ти ва ног ре флек са 
у сва три по ку ша ја, док скор од 2 по е на ука зу је на при сут ност ре флек са 
у сва три ме ре ња. 

Код све но во ро ђен ча ди узе ти су по да ци о по лу, те ле сној те жи ни 
(ТТ), те ле сној ду жи ни (ТД) и оби му гла ве (ОГ). До би је ни по да ци су до-
ку мен то ва ни уз по моћ ди ги тал не ка ме ре, за тим бо до ва ни, ста ти стич ки 
и де скрип тив но об ра ђе ни. 

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

По да ци у та бе ли 1 по ка зу ју да је ми ни мал на при сут ност МОР за бе-
ле же на код две бе бе (од но сно 2%) и она из но си 0.33 по е на на ска ли ра-
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спо на од 0 до 2 по е на, док од сут ност овог ре флек са, тј. скор од 0 по е на, 
ни је утвр ђен ни код јед ног но во ро ђен че та. 

Табела 1. Основни резултати о Мороовом рефлексу

МОР 

Min 0,33  (  2 %) 

Max 2,00  (52 %) 

Med 2,00 

AS 1,70 

SD 0,42 

бр. испит. 100 

Некомплетан МОР (скорови од 0.33 до 1.67 поена) забележен је код 
46% испитаног узорка, а његова максимална присутност од 2 поена, 
утврђена је код укупно 52% новорођенчади. Просечна вредност прису-
тности МОР износи 1.70 поена, уз стандардну девијацију од 0.42 поена.

Графикон 1. Дистрибуција резултата са скале за процену МОР
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Вредност медијане је 2 поена, што говори да је дистрибуција резул-
тата померена у десно – ка вишим скоровима (графикон 1).

Табела 2. Мороов рефлекс код беба различитог пола

MOR  

пол: AS SD бр. испит.

мушки пол 1,64 0,47 53 

женски пол 1,77 0,34 47 

t-test = 1,57  (није значајно) 

У табели 2 приказани су резултати степена присутности МОР код 
новорођенчади мушког и женског пола. Разлика од 0.13 поена између 
просечних вредности за две групе беба, није статистички значајна на 
шта указује вредност t-теста од 1.57, односно МОР је подједнако прису-
тан код новорођенчади различитог пола. 

Табела 3. Корелације између МОР с једне стране  
и ТТ, ТД и ОГ с друге стране

Мороов рефлекс значајност

TT r = +0,04 није значајно

TD r = +0,06 није значајно

OG r = –0,01 није значајно

При ме ном по ступ ка за из ра чу на ва ње Пир со но вог ко е фи ци јен та ли-
не ар не ко ре ла ци је, утвр ђе но је да не ма зна чај не по ве за но сти из ме ђу ТТ, 
ТД и ОГ, с јед не стра не, и сте пе на при сут но сти МОР, с дру ге стра не. 
Ко е фи ци јен ти ко ре ла ци је (r = +0.04; r = +0.06 i r = - 0.01), ко ји се мо гу 
ви де ти у та бе ли 3, не са мо да ни су ста ти стич ки зна чај ни, већ су за не-
мар љи во ни ски и ве о ма су бли зу нул те вред но сти.

ДИ СКУ СИ ЈА

По сма тра њем основ них ре зул та та ко ји се од но се на ана ли зу сте пе на 
при сут но сти Мо ро о вог ре флек са код но во ро ђен ча ди, уоча ва мо да је код 
52% ис пи та ног узор ка овај ре флекс био при су тан у пот пу но сти. Ње го ва 
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ми ни мал на при сут ност за бе ле же на је код 2% бе ба, док је код пре о ста-
лих 46% МОР био не ком пле тан, од но сно без пу ног оп се га по кре та. Од-
сут ност овог ре флек са ни је утвр ђе на ни код јед ног но во ро ђен че та. 

Ис тра жи ва ња ко ја се од но се на пра ће ње са зре ва ња Мо ро о вог ре-
флек са, ис ти чу да је овај ре флекс нор мал но при су тан код здра ве но-
во ро ђен ча ди, док ње го во од су ство ука зу је на аб нор мал ност (Za fe i ri ou, 
2004; Be ar, 2004). Ова кви по да ци су у са гла сно сти са ре зул та ти ма ко је 
смо до би ли, бу ду ћи да из о ста нак МОР-а ни је за бе ле жен ни у јед ном слу-
ча ју уну тар на шег ис пи ти ва ног узор ка. 

С дру ге стра не, ре ла тив но ви со ку сто пу бе ба чи ји је МОР био не-
ком пле тан, мо же мо по ве за ти са на во ди ма из ли те ра ту ре да се де те ра ђа 
са раз ви је ним ве сти бу лар ним чу лом, али се ма ту ра ци ја ве сти бу лар них 
ре флек са и пу те ва на ста вља на кон ро ђе ња и ре ла тив но се бр зо од ви ја у 
пр вим ме се ци ма жи во та (Bar ko vich et al, 1988). 

У ли те ра ту ри се та ко ђе ис ти че да ква ли тет од го во ра МОР-а за ви си 
и од на чи на на ко ји се ис пи ту је. Углав ном се по ми њу три до че ти ри по-
ступ ка за иза зи ва ње овог ре флек са: пад гла ве или тзв. head-drop ме тод, 
пад те ла или тзв. body drop ме тод, уда рац о под ло гу или тзв. hit ме тод и 
оди за ње и спу шта ње гла ве у леђ ној по зи ци ји или тзв. lift ме тод (Bar nes 
et al., 1990; Pa in ter, 1999; whi te, 2000; Vol pe, 2001; Yang, 2004; Vol pe, 
2008; Ric ci-Scott and Kyle, 2009). 

С об зи ром да је фо кус на шег ис тра жи ва ња био да утвр ди мо у ко јој 
ме ри је зре ла функ ци ја ве сти бу лар ног чу ла и ње го вих цен трал них пу те-
ва код но во ро ђен ча ди, за на чин ис пи ти ва ња МОР-а ода бра ли смо нај-
че шће при ме њи ван, тзв. head-drop ме тод ко ји под ра зу ме ва ак ти ва ци ју 
ве сти бу ла ри са, ото ли та, а не так тил них и про при о цеп тив них ре цеп то ра. 
Оста ли на чи ни иза зи ва ња МОР-а укљу чу ју и про при о цеп тив ни си стем, 
па иако мо жда да ју ин тен зив ни ји ре флек сни од го вор, ма ски ра ли би ре-
ал ну сли ку функ ци о ни са ња ве сти бу лар ног чу ла, што у овом ис тра жи ва-
њу чи ни цен трал ну тач ку на шег ин те ре со ва ња.

Про при о цеп тив не сен за ци је су оне ко је се од но се на фи зич ко ста-
ње те ла, укљу чу ју ћи осе ћај по ло жа ја, сен за ци је ми ши ћа и ли га ме на та, 
при ти сак на сто па ла. Осе ћај рав но те же се обич но сма тра „по себ ном“ а 
не со мат ском сен за ци јом (Guyton, 1996).

Из ли те ра ту ре је ме ђу тим ви дљи во да не по сто ји ујед на чен став по 
пи та њу узроч них ме ха ни за ма МОР-а. Та ко по је ди ни ауто ри сма тра ју да 
су про при о цеп то ри вра та глав ни из вор Мо ро од го во ра (An dre-Tho mas 
and Ha non, 1947; Kar lsson, 1962). 

На су прот овом, ве ћи на ауто ра за сту па ста но ви ште да је МОР ве сти-
бу лар ни ре флекс и да на ста је сти му ла ци јом ото ли та ла би рин та (Pe i per, 
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1963; Prechtl, 1965; To u wen, 1976; Ču pić i Mi klo u šić, 1981; Il ling worth, 
1987; Ron nqu ist, 1995; Bra dley et al, 2004/ a*; Nan di and Lu xon, 2008).

По сма тра њем ре зул та та упо ред не ана ли зе при сут но сти МОР-а код 
но во ро ђен ча ди му шког и жен ског по ла, уоча ва мо да раз ли ка из ме ђу 
про сеч них вред но сти за две гру пе бе ба ни је ста ти стич ки зна чај на, што 
нам го во ри да је МОР под јед на ко при су тан код но во ро ђен ча ди раз ли-
чи тог по ла. Пре ма To u wen-u., (1976) не по сто је кон зи стент не раз ли ке 
из ме ђу му шког и жен ског по ла у по гле ду Мо ро од го во ра, што по твр ђу је 
на ше на ла зе и у скла ду је са њи ма. 

Ко ре ла ци о ном ана ли зом утвр ђе но је да не ма зна чај не по ве за но сти 
из ме ђу ТТ, ТД и ОГ, с јед не стра не, и сте пе на при сут но сти МОР, с дру ге 
стра не. До би је ни ко е фи ци јен ти ко ре ла ци је, не са мо да ни су ста ти стич ки 
зна чај ни, већ су за не мар љи во ни ски и ве о ма су бли зу нул те вред но сти. 
Ови ре зул та ти ни су у скла ду са ре зул та ти ма ком па ра тив не сту ди је Mic ha-
e lis-a и сар., (1970), ко ји ука зу ју на раз ли чи тост Мо ро од го во ра код здра-
вих и тер мин ски ро ђе них бе ба, у за ви сно сти од те ле сне те жи не на ро ђе њу.

ЗА КљУ ЧАК

Ана ли зом ре зул та та ис тра жи ва ња, до шли смо до сле де ћих за кљу ча ка:
 – Од су ство МОР у на шем ис пи та ном узор ку ни је за бе ле же но ни 

код јед не но во ро ђе не бе бе. 
 – Мак си мал на при сут ност МОР утвр ђе на је код укуп но 52% ис пи-

та ног узор ка, док је без пу ног оп се га по кре та овај ре флекс ре ги-
стро ван код 46% ис пи та ни ка.

 – Ми ни мал на при сут ност МОР за бе ле же на је код две бе бе, од но-
сно 2%. 

 – МОР је под јед на ко при су тан код но во ро ђен ча ди раз ли чи тог по-
ла. 

 – Ста ти стич ки зна чај на по ве за ност из ме ђу ТТ, ТД и ОГ, с јед не 
стра не, и сте пе на при сут но сти МОР, с дру ге стра не, ни је утвр-
ђе на.

ЗА ХВАЛ НИ ЦА

Ис тра жи ва ње је по др жа но од стра не Ми ни стар ства за про све ту, на-
у ку и тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је уну тар про јек та бр. 178027 
„Инер ди сци пли нар на ис тра жи ва ња ква ли те та вер бал не ко му ни ка ци је“.
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MORO REFLEX AS AN INDICATOR OF THE VESTIBULAR SENSE 
MATURITY IN NEwBORNS 

TATJANA ADAMOVIĆ 1,2, MIRJANA SOVILJ 1,2

1Life Activities Advancement Center, Belgrade
2The Institute for Experimental Phonetics and Speech Pathology, Belgrade

SUMMARY

Moro reflex is commonly the earliest examined coordination pattern 
when assessing the neurological status of the newborn. Numerous stud-
ies are still discussing the origin of afferent pathways for the Moro re-
flex, whether it is primarily vestibular, proprioceptive, or exteroceptive. 
Nevertheless, most authors support the viewpoint that Moro reflex is ves-
tibular reflex and that occurs by stimulation of the labyrinth otoliths. The 
absence of the Moro response during the neonatal period and early infancy 
is of especial clinical significance and may indicate to a wide range of disor-
ders of the central nervous system.

The purpose of this paper was to determine the degree of presence of 
Moro reflex in the function of evaluating the vestibular sense maturity in 
healthy term newborns. 

In a sample of N = 100 healthy, term newborns from normal pregnancies, 
the 3th day upon birth, clinical trial of Moro reflex (MOR) were applied. For 
examining of Moro reflex, the so-called head-drop method which involves 
the activation of vestibularis, otoliths, and not tactile and proprioceptive 
receptors, has been chosen as the most widely used. Testing of MOR in 
all babies from the examined sample, was carried out by trained medical 
staff, whereas the examiner performed instructing, observation and data 
recording. Besides that, data on body mass on birth, body weight (Bw), body 
length (BL) and head circumference (HC) were recorded for all newborns. 
The obtained results were recorded by means of a digital camera, then 
scored and statistically and descriptively processed.

Obtained results showed that the maximum presence of MOR was 
identified in 52% of tested sample, while the reflex without full range of 
motion, was recorded in 46% of patients. The absence of MOR was not 
recorded in any of the newborn. Statistically significant connection between 
babies’ gender, Bw, BL and HC, on the one side, and MOR, on the other 
side, was not established. 

KEY wORDS: Moro reflex, vestibular sense, newborns
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По сма тра ње по ло жа ја очи ју и њи хо ве ускла ђе но сти на нај ра ни јем уз-
ра сту је од из у зет не ва жно сти. Би тан пред у слов за нор ма лан раз вој вид не 
функ ци је је па ра ле лан по ло жај очи ју. Раз не де ви ја ци је или скре та ње ока, ко је 
се мо гу еви ден ти ра ти већ код но во ро ђен ча ди и ука зи ва ти на не до зре лост 
струк ту ра цен трал ног нер вног си сте ма, исто вре ме но мо гу би ти и пре дик-
тор по ја ве стра би зма од но сно ра зро ко сти. Уче ста лост овог по ре ме ћа ја код 
де це је до 5%. С об зи ром да се стра би зам че сто су сре ће код де це ко ја по ка зу ју 
по те шко ће у са вла да ва њу ве шти на чи та ња и пи са ња, нео п ход но га је што 
ра ни је от кри ти ка ко би се пред у зе ле ме ре за пра во вре ме ну ко рек ци ју. Ин тер-
вал из ме ђу по чет ка ра зро ко сти и трет ма на је кључ ни фак тор за по сти за ње 
бо љег ква ли те та би но ку лар ног ви да. 

Циљ овог ра да је био да утвр ди да ли по сто ји по ве за ност из ме ђу по ло жа-
ја очи ју у буд ном ста њу и ве сти бу ло о ку лар ног ре флек са код бе ба ис пи та них 
не по сред но по ро ђе њу. 

По сма тра ње по ло жа ја очи ју у буд ном ста њу (ПОБ) и те сти ра ње ве сти-
бу ло-оку лар ног ре флек са (ВОР), спро ве де но је у Ин сти ту ту за ги не ко ло ги ју 
и аку шер ство Кли нич ког цен тра Ср би је (ИГА КЦС), на узор ку од Н=100 но-
во ро ђен ча ди. Кри те ри ју ми за ода бир ис пи ти ва ног узор ка су би ли сле де ћи: 
уред не труд но ће, здра ва тер мин ска но во ро ђен чад, нај ви ше вред но сти Ап гар 
сцор-а 9 или 10, ста ро сна доб но во ро ђен че та у вре ме ис пи ти ва ња – 3. дан по 
ро ђе њу, при бли жно јед нак број но во ро ђен ча ди му шког и жен ског по ла. У тест 
си ту а ци ји, ис пи ти ва на бе ба је мо ра ла би ти на спа ва на, у ста њу оп ти мал не 
ре лак си ра но сти и ко о пе ра бил но сти. Код све но во ро ђен ча ди узе ти су по да ци 
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о по лу, те ле сној те жи ни (ТТ), те ле сној ду жи ни (ТД) и оби му гла ве (ОГ). До би-
је ни по да ци су до ку мен то ва ни уз по моћ ди ги тал не ка ме ре, за тим бо до ва ни, 
ста ти стич ки и де скрип тив но об ра ђе ни. 

Ре зул та ти ис тра жи ва ња су по ка за ли да не по сто ји ста ти стич ки зна-
чај на по ве за ност из ме ђу при сут но сти ВОР с јед не стра не, и по ло жа ја очи ју 
код но во ро ђен ча ди у буд ном ста њу, с дру ге стра не. Да кле, сте пен при сут но-
сти по ме ну тог ре флек са ни је по ве зан са ти ме да ли очи бе бе има ју нор мал ну 
по зи ци ју (ка да су у сред њој ли ни ји) или њи хо ва по зи ци ја од сту па од нор ма ле 
(ка да ни су у сред њој ли ни ји).

КЉУЧ Не Ре ЧИ: по ло жај очи ју у буд ном ста њу, ве сти бу ло о ку лар ни ре флекс, 
но во ро ђен че

УВОД
 
Код здра вих од ра слих осо ба при по гле ду пре ма на пред, очи су по-

ста вље не па ра лел но и ми ру ју. Код но во ро ђен че та по сто је по вре ме ни 
по ма ци очи ју од ег зо тро пи је (по зи ци је пре ма на по ље) до ен до тро пи је 
(по зи ци је пре ма уну тра). Не ка од но во ро ђен ча ди по ка зу ју тен ден ци ју да 
стал но др же очи усме ре не пре ма до ле или пре ма го ре. Осим по ме ну тог, 
та ко ђе се у по је ди ним слу ча је ви ма мо же при ме ти ти да је јед но око ви-
ше а дру го ни же по ста вље но т.зв. skew de vi a tion по зи ци ја или да по сто је 
спон та ни пра во у га о ни по кре ти очи ју т.зв. opsoc lo nus (Hoyt et al, 1980; 
Ahn et al, 1989).

Про ме не у око ло мо тор ним функ ци ја ма мо гу укљу чи ва ти лу та ју ће 
оч не по кре те, нис таг мус, не до ста так ко ор ди на ци је очи ју при ли ком гле-
да ња, не спо соб ност фик си ра ња и пра ће ња објек та као и оку ло мо тор ну 
апрак си ју (we iss et al., 2001; An der sson et al., 2006). Исто вре ме но мо гу 
по сто ја ти те шко ће у про це ни оштри не ви да из раз ло га што оку ло мо тор-
ни по ре ме ћа ји до во де до из ме ње ног ви зу ел ног по на ша ња (Good, 2001). 

Код де це са ви зу ел ним по ре ме ћа ји ма, ко је је ре зул тат по те шко ћа 
на ста лих то ком по ро ђа ја, у ве ли ком про цен ту су при дру же ни и до дат ни 
по ре ме ћа ји као што су на ру ше на ауди тор на и ве сти бу лар на функ ци ја 
(Blohmé 2000). У ли те ра ту ри се та ко ђе ис ти че да су по ме ну ти по ре ме-
ћа ји чак уче ста ли ји код тер мин ске но во ро ђен ча ди у од но су на де цу ро-
ђе ну пре тер ми на. 

Ве сти бу ло-оку лар ни ре флекс је ре флекс кре та ња очи ју. Овај ре-
флекс ста би ли зу је сли ке на ре ти ни за вре ме по кре та гла ве, про из во де ћи 
по крет ока у су прот ном прав цу од прав ца кре та ња гла ве и та ко за др жа-
ва ју ћи сли ку у цен тру вид ног по ља. Ка да се гла ва кре ће у де сно, очи се 
по кре ћу у ле во. Исто ће се де си ти при по кре ту гла ве у ле ву стра ну, очи 



ПОВЕЗАНОСТ ПОЛОжАЈА ОЧИЈУ У БУДНОМ СТАЊУ И ВЕСТИБУЛООКУЛАРНОГ РЕФЛЕКСА ... 91

ће де ви и ра ти у де сно. Да кле, ве сти бу ло о ку лар ни ре флекс, во ђен сиг на-
ли ма ко ји сти жу из ве сти бу лар ног апа ра та у уну тра шњем уву, од го во-
ран је за ста би ли за ци ју очи ју у про сто ру (што је и при мар на функ ци ја 
ве сти бу лар ног си сте ма) и да ње га не ма, све у на шој око ли ни би по ста ло 
за ма гље но сва ки пут при ли ком по кре та гла ве (Bar nes et al, 1990).

Ове функ ци је су у ли те ра ту ри опи са не на ма лом бро ју де це и увек је 
одво је но по сма тра но не вољ но по ме ра ње очи ју од спо соб но сти из во ђе ња 
ре флек са (He ri za, 1988; Hoyt et al, 1980).

Кли нич ка ис пи ти ва ња и сни ма ње по кре та очи ју, бе ле же из ме ње-
не оку лар не од го во ре при ли ком ве сти бу лар не сти му ла ци је код де це са 
стра би змом (Brodsky and Do na hue, 2001; Hoyt, 1982). Ход и кон тро ла 
ус прав ног ста ва те ла, та ко ђе су про у ча ва ни код де це са раз ли чи тим вр-
ста ма стра би зма, при че му су утвр ђе ни де фек ти у по сту рал ној ста бил-
но сти код де це са езо тро пи јом али не и са ег зо тро пи јом очи ју (San sted 
et al, 1986; Len ner strand, 1988).

Ви со ка пре ва лен ца по ре ме ћа ја ко ор ди на ци је и рав но те же, код де це 
са „изо ло ва ном” уро ђе ном езо тро пи јом, та ко ђе по др жа ва ста но ви ште 
да ра ни гу би так по је ди нач ног би но ку лар ног ви да удру же ног са кон ге-
ни тал ном езо тро пи јом, мо же ути ца ти на цен трал ни ве сти бу лар ни то нус 
(Len ner strand, 1988).

Зрео ве сти бу лар ни си стем је од го во ран за ста би ли за ци ју по зи ци је 
очи ју, гла ве и те ла у про сто ру, и по ма же у одр жа ва њу ус прав ног ста ва. 
Са ста вљен је од два де ла, од ко јих сва ки има раз ли чи ту уло гу: ве сти бу-
ло-оку лар ни си стем, од го во ран за ви зу ел ну ста би ли за ци ју и ве сти бу ло-
спи нал ни си стем, ко ји одр жа ва рав но те жу те ла у про сто ру и до при но-
си по сту рал ном то ну су у сти ца њу мо тор них раз вој них ве шти на (An ge li, 
2003).

Ве сти бу ло-оку лар ни ре флекс се иза зи ва ро та ци јом гла ве у леђ ном 
по ло жа ју, при че му се по сма тра по ло жај оч них ја бу чи ца. У пр вих де се-
так да на жи во та, ре ак ци ја је по зи тив на, што зна чи да су по кре ти очи ју 
су прот ног сме ра од ро та ци је (бул бу си не сле де по крет гла ве). По ја вом 
фик са ци је, овај фе но мен се гу би. Сма тра се да је ова ре ак ци ја ве сти бу-
лар ног по ре кла. Аси ме три је се мо гу ја ви ти код па ре зе бул бо мо то ра или 
ле зи је ве сти бу лар ног жив ца. По зи тив на ре ак ци ја то ком на ред на два ме-
се ца жи во та, не ста је (Чу пић, 1981).

Ка ко на во де Lai и Chan (2002), ве сти бу ло о ку лар ни ре флекс је нај-
при сту пач ни ји „при бор“ за ис пи ти ва ње ве сти бу лар не функ ци је. Про це-
њи ва ње ве сти бу ло о ку лар ног ре флек са, зах те ва нај пре при ме ну сти му-
лу са ко ји ће по дра жи ти ве сти бу лар но чу ло, а за тим по сма тра ње и ме ре-
ње ре зул та та по кре та очи ју. Успо ре ност из во ђе ња ве сти бу ло о ку лар них 
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ре флек са, го во ри у при лог успо ре не ма ту ра ци је код но во ро ђен че та и 
на ме ће по тре бу да љег пра ће ња са зре ва ња нер вног си сте ма код ис пи та-
ног но во ро ђен че та.

ЦИљ РА ДА

Циљ овог ра да је био да утвр ди да ли по сто ји по ве за ност из ме ђу по-
ло жа ја очи ју у буд ном ста њу и ве сти бу ло о ку лар ног ре флек са код бе ба 
не по сред но по ро ђе њу. 

МЕ ТОД ИС ТРА ЖИ ВА ЊА
 
Ис тра жи ва ње је оба вље но на узор ку од Н=100 но во ро ђен ча ди, од 

ко јих је Н=53 бе бе би ло му шког и Н=47 бе ба жен ског по ла. Кри те ри-
ју ми за ода бир ис пи ти ва ног узор ка су би ли сле де ћи: уред не труд но ће, 
здра ва тер мин ска но во ро ђен чад, нај ви ше вред но сти Ап гар scor-а 9 или 
10, ста ро сна доб но во ро ђен че та у вре ме ис пи ти ва ња – 3. дан по ро ђе њу, 
при бли жно јед нак број но во ро ђен ча ди му шког и жен ског по ла. 

По сма тра ње по ло жа ја очи ју у буд ном ста њу (ПОБ) из во ђе но је оп-
сер ва ци јом бе ба у буд ном ста њу ка да ис пи ти вач уђе у вид но по ље бе-
бе. Ис пи ти вач је бе ле жио по дат ке о по ло жа ју очи ју, узи ма ју ћи у об зир 
сле де ће мо гућ но сти: очи у сред њој ли ни ји (по ста вље не су па ра лел но и 
ми ру ју при по гле ду пре ма на пред), ег зо тро пи ја очи ју (по зи ци ја пре ма 
спо ља), ен до тро пи ја очи ју (по зи ци ја пре ма уну тра), очи усме ре не пре-
ма го ре, очи усме ре не пре ма до ле, skew de vi a tion (јед но око по ста вље но 
ви ше а дру го ни же), opsoc lo nus (спон та ни пра во у га о ни по кре ти очи ју) 
(Hoyt et al, 1980; Ahn et al, 1989).

Ве сти бу ло-оку лар ни ре флекс (ВОР) се ис пи ти вао та ко што бе ба ле-
жи на ис пру же ним ру ка ма об у че ног ис пи ти ва ча (бе ба ле жи на ле ђи ма а 
гла ва се по ста вља у ан те флек си ју, 30 сте пе ни пре ма до ле). Ис пи ти вач се 
окре не по ла кру га у де сну стра ну. При том очи бе бе де ви и ра ју у ле во. За-
тим се ис пи ти вач вра ти у при мар ну по зи ци ју. По том се ис пи ти вач окре-
не по ла кру га у ле ву стра ну. Очи бе бе де ви и ра ју у де сно (La vin, 1985). 
При ли ком ис пи ти ва ња ве сти бу ло-оку лар ног ре флек са код но во ро ђен-
ча ди, вр ше не три про бе од но сно по ку ша ја, на де сној и на ле вој стра ни. 
Па у за из ме ђу сва ког по ку ша ја из но си ла је 5 се кун ди (Ада мо вић, 2010). 
При то ме је бе ле же но да ли је ре флекс при су тан, не ком пле тан или од су-
тан. Ре зул та ти су из ра же ни на ска ли ра спо на од 0 до 2 по е на, где скор од 
0 по е на го во ри о од сут но сти ис пи ти ва ног ре флек са у сва три по ку ша ја, 
док скор од 2 по е на ука зу је на при сут ност ре флек са у сва три ме ре ња. 
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На осно ву до би је них по да та ка о ре флек си ма са де сне и са ле ве стра не, 
из ра чу нат је ВОР укуп но за сва ко но во ро ђен че. Те сти ра ње ВОР-а код 
свих но во ро ђе них бе ба из на шег узор ка, из во ди ло је ис кљу чи во об у че но 
ме ди цин ско осо бље, а ис пи ти вач је вр шио ин стру и ра ње, оп сер ва ци ју и 
бе ле же ње по да та ка.

С об зи ром да фак то ри око ли не мо гу ути ца ти на ис пи та ни ка, а ис-
пи ти ва ча на ве сти на по гре шну про це ну, во ди ли смо ра чу на ка ко о са мој 
тех ни ци пре гле да, та ко и о усло ви ма у ко ји ма се пре глед од ви јао. Со ба 
у ко јој се те сти ра ње оба вља ло, мо ра ла је би ти све тла и то пла (oкo 26 
C), а ис пи ти ва на бе ба на спа ва на, у ста њу оп ти мал не ре лак си ра но сти и 
ко о пе ра бил но сти. Из по ме ну тих раз ло га, про це ни ли смо да је нај бо ље 
вре ме за спро во ђе ње те ста, два са та од по след њег обро ка. Ако је бе ба 
пла ка ла и би ла уз не ми ре на, пре глед се од га ђао док се не сми ри. 

Код све но во ро ђен ча ди узе ти су по да ци о по лу, те ле сној те жи ни 
(ТТ), те ле сној ду жи ни (ТД) и оби му гла ве (ОГ). До би је ни по да ци су до-
ку мен то ва ни уз по моћ ди ги тал не ка ме ре, за тим бо до ва ни, ста ти стич ки 
и де скрип тив но об ра ђе ни. 

Ис тра жи ва ње је спро ве де но је на Ин сти ту ту за ги не ко ло ги ју и аку-
шер ство Кли нич ког цен тра Ср би је (ИГА КЦС), а по чет ку ре а ли за ци је ис-
тра жи ва ња прет хо ди ло је одо бре ње Етич ког ко ми те та КЦС (бр. 345/5).

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

До би је ни ре зул та ти о по ло жа ју очи ју у буд ном ста њу код но во ро-
ђен ча ди, при ка за ни у гра фи ко ну 1, по ка зу ју да се код 87% бе ба очи на-
ла зе у сред њој ли ни ји, док код 13% очи ни су у сред њој ли ни ји (код 5% 
ис пи та них бе ба за бе ле же на је ен до тро пи ја ле вог ока, код 5% ен до тро-
пи ја де сног ока, а код са мо јед не бе бе тј. 1% ја ви ла се ен до тро пи ја оба 
ока. Ег зо тро пи ју де сног ока ви де ли смо код 1% но во ро ђен ча ди и та ко ђе, 
са мо код 1% бе ба, оба ока су би ла усме ре на пре ма го ре).

Гра фи кон бр. 1 – По ло жај очи ју у буд ном ста њу

 

87% у средњој линији

13% нису у ср. линији
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Ре зул та ти при ка за ни у та бе ли 1 по ка зу ју да у под у зор ку му шког по-
ла, 86.8% бе ба има очи у сред њој ли ни ји. Ско ро иден ти чан про це нат 
бе ба жен ског по ла (87.2%) има очи у сред њој ли ни ји. Раз ли ка од 0.4% је 
за не мар љи во ма ла и ни је ста ти стич ки зна чај на, на шта ука зу је вред ност 
хи-ква дра та ко ји је јед нак ну ли. 

Ко е фи ци јент кон ти ген ци је је та ко ђе ве о ма бли зу нул те вред но сти. 
Да кле, под јед нак про це нат но во ро ђен ча ди раз ли чи тог по ла има очи у 
сред њој ли ни ји, од но сно не ма по ве за но сти из ме ђу по ла бе ба и по ло жа ја 
очи ју.

Табела бр. 1 – ПОБ код беба различитог пола

очи у средњој линији:

пол беба: нису (13) јесу (87)

мушки пол (53) 13,2 % (7) 86,8 % (46)

женски пол (47) 12,8 % (6) 87,2 % (41)

hi-kvadrat = 0,00 (није значајно); c = + 0.01

Из ра чу на те су про сеч не вред но сти те ле сне те жи не, те ле сне ду жи не 
и оби ма гла ве за две гру пе но во ро ђен ча ди (оних чи је очи ни су и оних 
чи је очи је су у сред њој ли ни ји), а по том је про ве ре но да ли су раз ли ке 
ста ти стич ки зна чај не. Ре зул та ти ове ана ли зе при ка за ни су у та бе ли 2.

Утвр ђе не вред но сти t-те ста од 0.38; 0.33 и 1.46, ни су ста ти стич ки 
зна чај не и ука зу ју да не ма зна чај не раз ли ке у ТТ бе ба раз ли чи тог ПОБ, 
ТД бе ба раз ли чи тог ПОБ и ОГ бе ба раз ли чи тог ПОБ, тј. бе бе код ко јих се 
очи на ла зе у сред њој ли ни ји и бе бе чи је очи ни су у сред њој ли ни ји, има-
ју под јед на ку ТТ, ТД и ОГ. 

Табела бр. 2 – ПОБ с обзиром на ТТ, ТД и ОГ

TT у gr ТД у cm ОГ у cm 

 ПОБ AS SD AS SD AS SD 

нису у ср (13) 3392.31 316.13 51.15 1.46 34.46 1.18

јесу у ср (87) 3443.10 468.43 51.37 2.24 35.23 1.25

 t-тест = 0.38 
(није значајно ) 

 t- тест = 0.33
 (није значајно ) 

t- тест = 1.46 
(није значајно ) 
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У та бе ли 3 при ка за ни су би се риј ски ко е фи ци јен ти ко ре ла ци ја из ме-
ђу те ле сне те жи не, те ле сне ду жи не и оби ма гла ве, с јед не стра не и по ло-
жа ја очи ју код но во ро ђен ча ди у буд ном ста њу, с дру ге стра не. 

Табела бр. 3 – Корелације између ПОБ с једне стране  
и ТТ, ТД и ОГ с друге стране

 ТТ ТД ОГ 

 ПОБ
(N = 100) 

r
bis

 = + 0.04 
( није значајно ) 

r
bis

 = + 0.03 
( није значајно ) 

r
bis

 = + 0.15 
( није значајно ) 

До би је не вред но сти би се риј ских ко е фи ци је на та, r
bis

 = + 0.04 (за TT); 
r

bis
=+0.03 (за ТД) и r

bis
 = + 0.15 (за ОГ); ни су ста ти стич ки зна чај не и ука-

зу ју да не ма зна чај не по ве за но сти из ме ђу ПОБ, с јед не стра не, и ТТ, ТД 
и ОГ, с дру ге стра не. 

По да ци у та бе ли 4 по ка зу ју да је од сут ност ВОР де сно за бе ле же на 
код 14% но во ро ђен ча ди и она из но си 0 по е на. Не ком пле тан ВОР де сно 
(ско ро ви од 0.50 до 1.50 по е на) за бе ле жен је код 24% ис пи та ног узор ка, 
а ње го ва мак си мал на при сут ност од 2 по е на, утвр ђе на је код укуп но 62% 
но во ро ђен ча ди. Про сеч на вред ност при сут но сти ВОР де сно из но си 1.50 
по е на, уз стан дард ну де ви ја ци ју од 0.75 по е на. 

Табела бр. 4 – Основни резултати о ВОР десно,  
ВОР лево и ВОР укупно

ВОР десно ВОР лево ВОР укупно

Min 0,00 (14 %) 0,00 (18 %) 0,00 (5 %) 

Max 2,00 (62 %) 2,00 (57 %) 2,00 (38 %)

Med 2,00 2,00 1,50 

AS 1,50 1,43 1,46 

SD 0,75 0,78 0,59 

бр. испит. 100 100 100 

Од сут ност ВОР ле во, тј. скор од 0 по е на, за бе ле же на код 18% но-
во ро ђен ча ди. Код укуп но 25% ис пи та ног узор ка, за бе ле жен је не ком-
пле тан ВОР ле во (ско ро ви од 0.50 до 1.50 по е на). При сут ност ВОР ле во, 
од но сно мак си мал на 2 по е на, утвр ђе на је код укуп но 57% но во ро ђен-
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ча ди. Про сеч на при сут ност ВОР ле во из но си 1,43 по е на, уз стан дард ну 
де ви ја ци ју од 0,78 по е на. 

Од сут ност ВОР укуп но (ВОР де сно и ВОР ле во) за бе ле же на код пет 
бе ба (5%) и она из но си 0 по е на. Не ком пле тан ВОР укуп но (ско ро ви од 
0.25 до 1.75 по е на) за бе ле жен је код 57% ис пи та ног узор ка, а ње го ва 
мак си мал на при сут ност од 2 по е на, утвр ђе на је код укуп но 38% но во ро-
ђен ча ди. Про сеч на вред ност при сут но сти ВОР укуп но из но си 1.46 по е-
на, уз стан дард ну де ви ја ци ју од 0.59 по е на. 

Графикон бр. 2 – Дистрибуција резултата са скале 
за процену ВОР укупно

 
Вред ност ме ди ја не је 1,50 по е на, што та ко ђе го во ри да је ди стри бу-

ци ја ре зул та та по ме ре на у де сну стра ну (ка ви шим ско ро ви ма). Гра фич-
ки при каз ди стри бу ци је ре зул та та за ВОР укуп но, дат је у гра фи ко ну 2.

При ме ном t-те ста про ве ре но је да ли по сто ји зна чај на раз ли ка у сте-
пе ну при сут но сти ВОР на ле вој и на де сној стра ни. 

Табела бр. 5 – Поређење ВОР лево и десно

AS SD бр. испит.

 ВОР десно 1.50 0.75 100

 ВОР лево 1.43 0.78 100

 t-тест = 0,67 (није значајно) 

 

ВОР укупно

2,001,501,00,500,00
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Раз ли ка из ме ђу про сеч них вред но сти од 0.07 по е на, на ска ли ра спо-
на од 0 до 2 по е на, је ве о ма ма ла и ни је ста ти стич ки зна чај на, на шта 
ука зу је вред ност t-те ста од 0.67. Да кле ве сти бу ло-оку лар ни ре флекс код 
но во ро ђен ча ди, под јед на ко је раз ви јен од но сно при су тан на ле вој и на 
де сној стра ни. Ре зул та ти ове ана ли зе мо гу се ви де ти у та бе ли 5.

По да ци у та бе ли 6 по ка зу ју да Пир со нов ко е фи ци јент ли не ар не ко-
ре ла ци је из ме ђу при сут но сти ВОР на де сној и на ле вој стра ни из но си r = 
+0.21 и зна ча јан је на ни воу 0.05 са по у зда но шћу за кљу ча ка од 99%, тј. 
бе бе ко је има ју бо ље раз ви јен (при сут ни ји) ВОР на де сној, ујед но има ју 
бо ље раз ви јен (при сут ни ји) ВОР и на ле вој стра ни, и обрат но.

Табела бр. 6 – Корелације између ВОР десно, лево и укупно

ВОР десно ВОР лево ВОР укупно

ВОР десно 
(N = 100) / r = + 0,21 

(ниво 0,05) 
r = + 0,76 

(ниво 0,01) 

ВОР лево 
(N = 100)

r = + 0,21 
(ниво 0,05) / r = + 0,78 

(ниво 0,01) 

ВОР укупно 
(N = 100) 

r = + 0,76 
(ниво 0,01) 

r = + 0,78 
(ниво 0,01) /

Та ко ђе, до би је не вред но сти ко е фи ци је на та од r = +0.76 и r = +0.78, 
зна чај не на ни воу 0.01 уз по у зда ност 99%, ука зу ју на по сто ја ње ве о ма 
ви со ке по зи тив не по ве за но сти из ме ђу ВОР де сно и ВОР укуп но, од но-
сно на по сто ја ње ви со ке по ве за но сти из ме ђу ВОР ле во и ВОР укуп но. 
Да кле, што је ве ћа при сут ност ВОР код бе ба на ле вој и на де сној стра ни, 
то је и њи хов уку пан ВОР при сут ни ји, и обрат но. 

Табела бр. 7 – ВОР десно, лево и укупно код беба различитог пола

 мушки пол (53) женски пол (47) t-тест и 

 ВОР AS SD AS SD значајност 

 десно 1,45 0,77 1,54 0,72  t = 0,60 (није значајно)

 лево 1,26 0,82 1,65 0,67 t = 2,73 (ниво 0,01) 

укупно 1,34 0,60 1,60 0,56 t = 2,17 (ниво 0,04) 

У та бе ли 7 при ка за ни су ре зул та ти сте пе на при сут но сти ВОР де сно, 
ле во и укуп но код но во ро ђен ча ди му шког и жен ског по ла.
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При ме ном t-те ста, утвр ђе но је да по сто је ста ти стич ки зна чај не раз-
ли ке из ме ђу про сеч них вред но сти ВОР ле во и ВОР укуп но. Раз ли ка од 
0.41 по е на (за ко ли ко је про сеч на вред ност ве ћа код де вој чи ца не го код 
де ча ка), на ска ли ра спо на од 0 до 2 по е на ко ја се од но си на ВОР ле во, 
ста ти стич ки је зна чај на на ни воу 0.01 (t = 2.73) и по у зда но шчу од 99%. 

Исто вре ме но, раз ли ка од 0.26 по е на (за ко ли ко је про сеч на вред-
ност ве ћа код де вој чи ца не го код де ча ка) а ко ја се од но си на ВОР укуп-
но, та ко ђе је ста ти стич ки зна чај на на ни воу 0.04 (t = 2.17) уз по у зда ност 
од 96%. Да кле, ВОР ле во и ВОР укуп но су при сут ни ји код бе ба жен ског 
у од но су на бе бе му шког по ла. 

С дру ге стра не, ВОР де сно је под јед на ко при су тан код бе ба раз ли чи-
тог по ла, јер раз ли ка од 0.09 по е на у про се ку ни је ста ти стич ки зна чај на, 
на шта ука зу је вред ност t-те ста од 0.60.

Табела бр. 8 – Корелације између ВОР с једне стране  
и ТТ, ТД и ОГ с друге стране 

 ВОР ТТ ТД ОГ 

 десно r = –0,04 (није знач.) r = –0,14 (није знач.) r = –0,10 (није знач.) 

 лево r = +0,08 (није знач.) r = +0,10 (није знач.) r = +0,08 (није знач.) 

укупно r = +0,02 (није знач.) r = +0,02 (није знач.) r = –0,01 (није знач.) 

При ме ном по ступ ка за из ра чу на ва ње Пир со но вог ко е фи ци јен та ли-
не ар не ко ре ла ци је, утвр ђе но је да не ма зна чај не по ве за но сти из ме ђу ТТ, 
ТД и ОГ, с јед не стра не, и сте пе на при сут но сти ВОР де сно, ле во и укуп-
но, с дру ге стра не. Свих де вет ко е фи ци је на та ко ре ла ци је, ко ји се мо гу 
ви де ти у та бе ли 8, ни су ста ти стич ки зна чај ни. 

Табела бр. 9 – Корелације између ПОБ с једне стране 
и ВОР с друге стране

ВОР 

POB
(N = 100)

r
bis

 = – 0,01
(није значајно)

Би се ри јал ном ко ре ла ци о ном ана ли зом до би је на је вред ност ко е-
фи ци јен та ко ја ни је ста ти стич ки зна чај на и ука зу је да не ма зна чај не 
по ве за но сти из ме ђу при сут но сти ВОР с јед не стра не, и по ло жа ја очи ју 
код но во ро ђен ча ди у буд ном ста њу, с дру ге стра не што је при ка за но у 
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та бе ли 9. На и ме, сте пен при сут но сти по ме ну тог ре флек са ни је по ве-
зан са ти ме да ли очи бе бе има ју нор мал ну по зи ци ју (ка да су у сред њој 
ли ни ји) или њи хо ва по зи ци ја од сту па од нор ма ле (ка да ни су у сред њој 
ли ни ји).

ДИСКУСИЈА

Ана ли зом ре зул та та о по ло жа ју очи ју у буд ном ста њу код но во ро-
ђен ча ди, уоча ва мо да се код 87% бе ба очи на ла зе у сред њој ли ни ји, док 
код 13% очи ни су у сред њој ли ни ји. Код 5% ис пи та них бе ба за бе ле же-
на је ен до тро пи ја ле вог ока, код 5% ен до тро пи ја де сног ока, а код са мо 
јед не бе бе тј. 1% ја ви ла се ен до тро пи ја оба ока. Ег зо тро пи ју де сног ока 
за бе ле жи ли смо код 1% но во ро ђен ча ди и та ко ђе, са мо код 1% бе ба, оба 
ока су би ла усме ре на пре ма го ре. Из из не тих ре зул та та се мо же ви де ти 
да ни код јед ног но во ро ђен че та, у на шем ис пи та ном узор ку, ни смо на-
и шли на т.зв. skew de vi a tion po zi ci ju (ka da je jed no oko po sta vlje no vi še a 
dru go ni že). Та ко ђе, ни јед но но во ро ђен че ни је има ло спон та не пра во у-
га о не по кре те очи ју т.зв. opsoc lo nus (Ада мо вић, 2012). 

Ова кви на ла зи ни су у са гла сно сти са ре зул та ти ма ко је су до би ли 
Hoyt и са рад ни ци (1980) у свом ис тра жи ва њу. На и ме, ис пи ту ју ћи по ло-
жај очи ју у буд ном ста њу код 242 здра ва тер мин ска но во ро ђен че та, skew 
de vi a tion по зи ци ја утвр ђе на је код 9% бе ба, а opsoc lo nus у 3% ис пи та них 
слу ча ја. Исто вре ме но, по ме ну ти ауто ри ис ти чу да „skew de vi a tion” по-
зи ци ја ни је рет ка код здра вих и у тер ми ну ро ђе них нео на ту са, и да код 
ве ћи не бе ба (77%) овај про блем иш че за ва већ са на вр ше них ме сец да на 
жи во та. Ме ђу тим, код 23% ис пи та ни ка, еви ден ти ра ни „skew de vi a tion” 
у пр вим да ни ма по ро ђе њу ре зул ти ра ће ка сни јим раз во јем езо тро пи је, 
па сход но то ме, ка ко на во де ови ауто ри, утвр ђе ни по сто так од 9% ни је 
за не мар љив. Знат но бо ља прог но за пред сто ји бе ба ма код ко јих је на ро-
ђе њу за бе ле жен opsoc lo nus, из раз ло га што го то во 100% еви ден ти ра них 
слу ча ја пре ва зи ла зи овај про блем нај ка сни је до на вр ше них 6 ме се ци уз-
ра сне до би. 

Код од ра слих па ци је на та, „skew de vi a tion” је удру жен са ле зи јом 
мо жда ног ста бла, укљу чу ју ћи ре ги он уну тар или око сред њег це ре бе-
лар ног пе дун ку ла, или сред њи лон ги ту ди нал ни фа сци ку лус. У за ви сно-
сти од ло ка ли за ци је, око ће би ти по ме ре но на ви ше или на ни же. Сли чан 
по ре ме ћај по зи ци је очи ју ја вља се и код но во ро ђен ча ди, што пот кре-
пљу ју на во ди из ли те ра ту ре ко ји ука зу ју да се код де це са де сном мо-
жда ном хе мо ра ги јом и удру же ном ком пре си јом мо жда ног ста бла, ја вља 
skew de vi a tion са по ме ре ним де сним оком на до ле (Vol pe, 2008). 
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С дру ге стра не, део ре зул та та ис тра жи ва ња Hoyt-a и са рад ни ка 
(1980) ко ји је ком па ти би лан са ре зул та ти ма на шег ис тра жи ва ња, од но-
си се на из ме њен по глед очи ју у ви ду езо тро пи је, ег зо тро пи је, и си ла зне 
де ви ја ци је очи ју, и кон ста то ван је код 11% бе ба. Пре ма на во ди ма ових 
ауто ра, по сто ја ње си ла зних де ви ја ци ја очи ју, је рет ка тран зи јент на аб-
нор мал ност код здра ве тер мин ске или пре тер мин ске но во ро ђен ча ди, и 
ре ша ва се до на вр ше них 6 ме се ци жи во та. Утвр ђе на езо тро пи ја или ег-
зо тро пи ја на ро ђе њу се у го то во свих 100% слу ча ја ре гу ли шу већ то ком 
нео на тал ног пе ри о да.

По сма тра њем ре зул та та ко ре ла ци о не ана ли зе, утвр ђе но је да не ма 
зна чај не по ве за но сти из ме ђу при сут но сти ВОР с јед не стра не, и по ло-
жа ја очи ју код но во ро ђен ча ди у буд ном ста њу, с дру ге стра не. На и ме, 
сте пен при сут но сти ис пи та ног ре флек са ни је по ве зан са ти ме да ли очи 
бе бе има ју нор мал ну по зи ци ју (ка да су у сред њој ли ни ји) или њи хо ва 
по зи ци ја од сту па од нор ма ле (ка да ни су у сред њој ли ни ји). Ова кав на-
лаз мо же мо по ве за ти са на во ди ма из ли те ра ту ре да се оку ло-мо тор не 
ано ма ли је мо гу по ја ви ти код но во ро ђен ча ди код ко јих ина че не по сто-
је би ло ка кви дру ги па то ло шки зна ци. Та ко 2% но во ро ђе них бе ба по-
ка зу је тен ден ци ју ка то нич ној си ла зној де ви ја ци ји, иако очи за у зи ма ју 
нор мал ну по зи ци ју и ВОР је ин так тан. Ве ро ват но је да ова кви на ла зи, 
пред ста вља ју са мо за ка сне лу ма ту ра ци ју оку ло-мо тор ног си сте ма код 
но во ро ђен ча ди (Bra dely et al., 2004).

По сма тра њем ре зул та та упо ред не ана ли зе ПОБ-а код но во ро ђен-
ча ди му шког и жен ског по ла, уоче но је да под јед нак про це нат но во ро-
ђен ча ди раз ли чи тог по ла има очи у сред њој ли ни ји, од но сно да не ма 
зна чај не по ве за но сти из ме ђу по ла бе ба и по ло жа ја очи ју. Ипак, Thorn и 
са рад ни ци (1994) су ис пи ту ју ћи раз вој по ло жа ја очи ју, сен зор ну би на о-
ку лар ност и кон вер ген ци ју код бе ба у пр вих 5 ме се ци по ро ђе њу, утвр-
ди ли да по че так сен зор не би на о ку лар но сти и кон вер ген ци је зна чај но 
пред ња чи код бе ба жен ског у од но су на бе бе му шког по ла. 

Ана ли зом ре зул та та ко ји пра те па ра ме тре ТТ, ТД и ОГ у под у зор-
ци ма бе ба чи је очи је су и ни су у сред њој ли ни ји, утвр ђе но је да не-
ма ста ти стич ких зна чај но сти ка ко у по гле ду раз ли ка та ко и у по гле ду 
по ве за но сти из ме ђу по ме ну тих ва ри ја бли, од но сно да но во ро ђен чад, 
ко ја има ју нор ма лан ПОБ и она чи ји ПОБ од сту па од нор ма ле, има-
ју под јед на ку ТТ, ТД и ОГ. Ово ни је у скла ду са ре зул та ти ма сту ди је 
Hel lgren и са рад ни ка (2009), ко ји су по сма тра ју ћи по ло жај очи ју код 
адо ле сце на та са ве о ма ма лом те ле сном те жи ном на ро ђе њу у од но су 
на кон трол ну гру пу са нор мал ним вред но сти ма ТТ на ро ђе њу, утвр ди-
ли да је не пра ви лан ПОБ био зна чај но че шће при су тан у гру пи ис пи-
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та ни ка са ве о ма ма лом ТТ на ро ђе њу (22%) у по ре ђе њу са кон трол ном 
гру пом (4%). Дру га ис тра жи ва ња ука зу ју да је нео на тал но по на ша ње 
код здра ве, тер мин ске но во ро ђен ча ди са сма ње ном или по ве ћа ном те-
ле сном те жи ном, знат но дру га чи је у од но су на исту но во ро ђен чад са 
про сеч ном те жи ном, ка да се про це њу је нео на тал ном ска лом про це не 
(Emory and wal ker, 1982).

ЗА КљУ ЧАК

Ана ли зом ре зул та та ис тра жи ва ња, до шли смо до одређених за кљу-
ча ка.

 – Нор мал ну по зи ци ју очи ју (очи се на ла зе у сред њој ли ни ји) има 
87% но во ро ђен ча ди, док код 13% но во ро ђен ча ди очи од сту па ју 
од сред ње ли ни је. 

 – Код 5% ис пи та них бе ба за бе ле же на је ен до тро пи ја ле вог ока, код 
5% ен до тро пи ја де сног ока, а код са мо јед не бе бе тј. 1% ја ви ла се 
ен до тро пи ја оба ока. Ег зо тро пи ју де сног ока за бе ле жи ли смо код 
1% но во ро ђен ча ди и та ко ђе, са мо код 1% бе ба, оба ока су би ла 
усме ре на пре ма го ре. 

 – Под јед нак про це нат но во ро ђен ча ди раз ли чи тог по ла има очи у 
сред њој ли ни ји, од но сно не ма по ве за но сти из ме ђу по ла бе ба и 
по ло жа ја очи ју.

 – Бе бе код ко јих се очи на ла зе у сред њој ли ни ји и бе бе чи је очи 
ни су у сред њој ли ни ји, има ју под јед на ку ТТ, ТД и ОГ. 

 – Од сут ност ВОР укуп но (ВОР де сно и ВОР ле во) за бе ле же на код 
5% бе ба, не ком пле тан ВОР код 57% ис пи та ног узор ка, а ње го ва 
мак си мал на при сут ност код 38% но во ро ђен ча ди.

 – ВОР код но во ро ђен ча ди је под јед на ко раз ви јен од но сно при су-
тан на ле вој и на де сној стра ни.

 – ВОР ле во и ВОР укуп но су при сут ни ји код бе ба жен ског у од но су 
на бе бе му шког по ла, док је ВОР де сно под јед на ко при су тан код 
бе ба раз ли чи тог по ла.

 – Не ма зна чај не по ве за но сти из ме ђу ТТ, ТД и ОГ, с јед не стра не, и 
сте пе на при сут но сти ВОР де сно, ле во и укуп но, с дру ге стра не.

 – По ве за ност из ме ђу при сут но сти ВОР с јед не стра не, и по ло жа ја 
очи ју код но во ро ђен ча ди у буд ном ста њу, с дру ге стра не, ни је 
утвр ђе на. Сте пен при сут но сти по ме ну тог ре флек са ни је по ве зан 
са ти ме да ли очи бе бе има ју нор мал ну по зи ци ју (ка да су у сред-
њој ли ни ји) или њи хо ва по зи ци ја од сту па од нор ма ле (ка да ни су 
у сред њој ли ни ји).
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ЗА ХВАЛ НИ ЦА

Ис тра жи ва ње је по др жа но од стра не Ми ни стар ства за про све ту, на-
у ку и тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је уну тар про јек та бр. 178027 
«Инер ди сци пли нар на ис тра жи ва ња ква ли те та вер бал не ко му ни ка ци је».
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SUMMARY

Observing the position of the eyes in the awake state and their alignment 
at the earliest age is of great importance. An essential prerequisite for normal 
visual development is parallel position of the eyes. Various deviations 
or deflections of the eye, that may already be recorded in newborns and 
indicate immaturity of the structure of the central nervous system, at the 
same time can be a predictor of occurrence of strabismus. The incidence 
of this disorder in children is up to 5%. Since the strabismus is frequently 
found in children who show difficulties in mastering the skills of reading and 
writing, it is necessary to detect it as early as possible in order to undertake 
certain exercises for timely correction. The interval between the onset of 
strabismus and the treatment is the key factor for achieving a better quality 
of binocular vision. 

The aim of this study was to determine whether there is a correlation 
between ocular alignment in the awake state and vestibulo-ocular reflex in 
healthy babies immediately after birth. 

Observation of ocular alignment in the awake state (OAA) and 
testing vestibulo-ocular reflex (VOR), were conducted at the Institute 
of Gynecology and Obstetrics, Clinical Center of Serbia, on a sample of 
N = 100 newborns. Criteria for the selection of tested sample were as 
follows: regular pregnancies and childbirth, healthy newborns, full-term 
newborns, maximum value of Apgar scores (9 or 10), infant age at the 
time of testing – the third day upon birth and approximately the same 
number of male and female babies. In the test situation, a baby who is 
tested should be rested and relaxed. Besides that, data on body mass on 
birth, body weight (Bw), body length (BL) and head circumference (HC) 
were recorded for all newborns. The obtained results were recorded by 
means of a digital camera, then scored and statistically and descriptively 
processed.
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The research results showed that there was no statistically significant 
correlation between the presence of a VOR on the one hand, and the ocular 
alignment in newborns in the awake state, on the other hand. Thus, the 
degree of presence of the aforementioned reflex is not associated with 
the fact that baby‘s eyes have the normal position (when they are in the 
midline), or their position deviates from the norm (when they are not in 
the midline). 

KEY wORDS: ocular alignment in the awake state, vestibuloocular reflex, 
newborn
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Пер цеп ци ја го вор ног сиг на ла предствља из у зет но сло жен про цес, ко ји се 
од ви ја од тран сфор ма ци је аку стич ких ин фор ма ци ја ко је слу ша лац при ма 
пу тем слу шног ме ха ни зма до пси хо ло шке об ра де од ре ђе них лин гви стич ких 
пој мо ва. Раз у ме ва ње го во ра мо же би ти на ру ше но уко ли ко пре по зна ва ње од но-
са из ме ђу ка рак те ри сти ка аку стич ког сиг на ла и фо нет ских сег ме на та ни је 
пра вил но или уко ли ко по сто је смет ње у упо тре би фо но ло шких, лек сич ких, 
син так сич ких и се ман тич ких пра ви ла од ре ђе ног је зи ка. Да кле, очу ва ност 
чу ла и ме ха ни за ма пре но са ин фор ма ци ја до ви ших струк ту ра, по зна ва ње од-
ре ђе них је зич ких пра ви ла, као и очу ва ност мен тал них про це са по пут па жње 
и пам ће ња ди рект но ути чу на спо соб ност раз у ме ва ња го во ра.

Циљ овог ис тра жи ва ња је био да се ис пи та спо соб ност раз у ме ва ња је зи-
ка код де це са раз вој ним го вор но-је зич ким по ре ме ћа јем ко ја има ју про ме не 
елек тро ен це фа ло граф ских ак тив но сти.Узо рак ис пи та ни ка је чи ни ло 30-оро 
де це, уз ра ста од 4 до 7 го ди на, са раз вој ним го вор но-је зич ким по ре ме ћа јем, 
а ко ја су на осно ву на ла за ееГ-а би ла по де ље на на екс пе ри мен тал ну и кон-
трол ну гру пу.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња ука зу ју да де ца са раз вој ним го вор но-је зич ким 
по ре ме ћа јем и са про ме на ма елек тро ен це фа ло граф ских ак тив но сти има ју 
сла би ју спо соб ност раз у ме ва ња је зи ка од де це са раз вој ним го вор но-је зич ким 
по ре ме ћа јем и без про ме на елек тро ен це фа ло граф ских ак тив но сти. Ре зул та-
ти ука зу ју и на по да так да су де вој чи це успе шни је од де ча ка у овој спо соб-
но сти.

КЉУЧ Не Ре ЧИ: раз вој ни го вор но-је зич ки по ре ме ћај, раз у ме ва ње је зи ка, 
про ме не елек тро ен це фа ло граф ских ак тив но сти 
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Пер цеп ци ја го вор ног сиг на ла под ра зу ме ва пре по зна ва ње и раз у ме-
ва ње го вор не по ру ке. Го вор се у по чет ку пер ци пи ра гло бал но, као це ло-
вит ути сак. Уз ра стом ја ча ори јен та ци ја де чи је аку стич ке па жње пре ма 
са др жи ни са го вор ни ко вог из ла га ња. Пер цеп ци ја и дис кри ми на ци ја се 
пре пли ћу од са мог по чет ка раз во ја (Пу ни шић и сар., 2007). 

По сто ји раз ли ка из ме ђу по ре ме ћа ја је зич ке про дук ци је и по ре ме-
ћа ја је зич ке ре цеп ци је. Про дук ци ја у ве зи са чи та вим ни зом не у ро ло-
шких, фи зи о ло шких и ана том ских про це ду ра по треб них за ен ко ди ра ње 
је зич ке по ру ке и ње ну при пре му за тран сми си ју. Би ло ка кав пре кид у 
овом ко му ни ка тив ном лан цу има за по сле ди цу „екс пре сив не“ по ре ме-
ћа је. Ре цеп ци ја се до во ди у ве зу с ни зом ана том ских, фи зи о ло шких и 
не у ро ло шких про це ду ра по треб них да се де ко ди ра по ру ка у тре нут ку 
док се при ма, та ко да пре кид у овом ко му ни ка тив ном лан цу до во ди до 
„ре цеп тив них“ по ре ме ћа ја (Го лу бо вић, 2006).

Фор ми ра ње го во ра код де те та и усва ја ње гра ма тич ке струк ту ре ма-
тер њег је зи ка не мо гу ће је без са вла да ва ња гла сов ног си сте ма го во ра. 
Усва ја ње тог си сте ма чи ни осно ву на ко јој по чи ва са вла да ва ње је зи ка 
као основ ног сред ства ко му ни ка ци је, а са сто ји се из два по ве за на про це-
са:Про це са раз во ја пер цеп ци је гла со ва је зи ка – раз вој фо нем ског слу ха 
и про це са из го ва ра ња (Ди мић, 1996).

Кр стић,  и са рад ни ци об ја шња ва ју да не по сто ји стан дард ни сет по-
ја ва пу тем ко јих би смо са си гур но шћу пре по зна ли да де те не раз у ме 
го вор. Уме сто то га, осла ња мо се на ути ске као што су, на при мер, да де-
те из гле да као да не слу ша дру гог, ни је за ин те ре со ва но да му се чи та ју 
при че, не пра ти и не из вр ша ва вер бал не на ло ге, не пра ти ком пли ко ва не 
ре че ни це и слич но. Ове по ја ве, ме ђу тим, осим што мо гу би ти усло вље не 
је зич ким по ре ме ћа ји ма, та ко ђе мо гу би ти и по сле ди ца те шко ћа ко је ни-
су је зич ке при ро де као што је оште ће ње слу ха, па жње, пам ће ња или ви-
зу ел не пер цеп ци је, тј. функ ци ја ко је су нео п ход не за про цес ин тер пре-
ти ра ња не вер бал них аспе ка та ко му ни ка ци је. С об зи ром да раз у ме ва ње 
ути че на раз вој је зич ке екс пре си је, де те са ова квим про бле мом мо же 
до дат но ис по ља ва ти и те шко ће у про дук ци ји ко је би мо гле пре кри ва ти 
ре цеп тив ни де фи цит (Кр стић, 2011).

Код де це са раз вој ном дис фа зи јом по сто ји од ло же на ма ту ра ци ја 
нер вних стру ку ту ра. У том сми слу, за стој или ка шње ње у раз во ју је зи ка 
мо же би ти је дан од по ка за те ља дис функ ци је од ре ђе них обла сти мо зга 
(Ву ко вић и сар., 2008). Упра во ови по да ци скре ћу па жњу на зна чај ност 
ис пи ти ва ња је зич ких функ ци ја у од но су на функ ци о ни са ње цен трал ног 
нер вног си сте ма.У овом ра ду би ће ре чи о то ме ко ли ко је раз ви је на спо-
соб ност раз у ме ва ња је зи ка код де це са раз вој ним го вор но-је зич ким по-
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ре ме ћа јем ко ја има ју про ме не елек тро ен це фа ло граф ских ак тив но сти и 
де це са раз вој ним го вор но-је зич ким по ре ме ћа јем без про ме на елек тро-
ен це фа ло граф ских ак тив но сти.

ЕЕГ-ана ли за је по ста ла основ но сред ство за про у ча ва ње функ ци о-
нал них ве за из ме ђу раз ли чи тих де ло ва кор тек са јер пру жа кван ти тав ну 
пред ста ву о фи зи о ло шкој ко ре ла ци ји две ана том ски не за ви сне не у рал-
не обла сти (Rap pels ber ger, 1998)

Ча бар ка па де фи ни ше раз вој ну дис фа зи ју као раз вој ни го вор но-је-
зич ки по ре ме ћај, ко ји усло вља ва по те шко ће у раз у ме ва њу, про дук ци ји 
и ко рект ној упо тре би гра ма тич ких об ли ка ко ји се ма ни фе сту је по ре ме-
ћа јем у фо но ло шкој и син так сич кој струк ту ри, мор фо фо но ло ги ји, ин-
флек тив ној и де ри ва ци о ној мор фо ло ги ји и син те зи је зич ких се квен ци 
(Ча бар ка па и сар., 2005).

Код де це са из ме ње ним ЕЕГ-ом  по сто ји до ми на ци ја не зре лих об ли-
ка асо ци ја тив них од го во ра-син таг мат ских што је у скла ду са го вор но-је-
зич ким по тен ци ја ли ма ис пи ти ва не де це и њи хо вом те шко ћом у са вла-
да ва њу сло же ни јих ни воа го вор но-је зич ких струк ту ра. Ова де ца има ју 
те шко ће у раз у ме ва њу ап стракт них пој мо ва те се као ну жна по сле ди ца 
по ја ви ло ве ли ки број оми си ја и нео ло ги за ма на оне ре чи чи је је зна че ње 
за де цу не по зна то (Ча бар ка па, и сар., 2013). Код ове де це је ка рак те ри-
сти чан ни зак сте пен лек сич ке, син так сич ке зре ло сти и сте пе на раз ви је-
но сти вер бал ног пам ће ња у од но су на де цу са ти пич ним ЕЕГ-ом (Фа тић 
и сар., 2013).

ЦИљ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Циљ ра да је да се утвр ди спо соб ност раз у ме ва ња је зи ка код де це са 
по ре ме ћа јем го вор но-је зич ког раз во ја и про ме на ма елек тро ен це фа ло-
граф ских ак тив но сти и ње но по ре ђе ње са спо соб но шћу раз у ме ва ња код 
де це са по ре ме ћа јем го вор но-је зич ког раз во ја и без про ме на елек тро ен-
це фа ло граф ских ак тив но сти.

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА

Узо рак је чи ни ло три де се то ро ис пи та ни ка код ко јих је ди јаг но сти-
ко ван по ре ме ћај го вор но-је зич ког раз во ја, уз ра ста од 4 до 7 го ди на, оба 
по ла. Узо рак је по де љен у две гру пе на осно ву ЕЕГ на ла за. Пр ва гру па 
(екс пе ри мен тал на) об у хва та 15-оро де це (9 де ча ка и 6 де вој чи ца) ко ја 
има ју ди јаг но сти ко ва ну раз вој ну дис фа зи ју и про ме не елек тро ен це фа-
ло граф ских ак тив но сти. Дру га гру па (кон трол на) об у хва та 15-оро де це 
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(9 де ча ка и 6 де вој чи ца) са ди јаг но сти ко ва ном раз вој ном дис фа зи јом и 
уред ним елек тро ен це фа ло граф ским на ла зом. Кри те ри ју ми за укљу чи-
ва ње де це у узо рак би ли су и про сеч на или нат про сеч на ин те ли ген ци ја, 
од су ство оште ће ња слу ха, од су ство те шких мо то рич ких или те ле сних 
оште ће ња и од су ство пси хо тич ног по ре ме ћа ја. пе. Што се ти че ЕЕГ на-
ла за код де це из екс пе ри мен тал не гру пе, мо же мо на ве сти да су углав-
ном би ли исти или слич ни ЕЕГ на ла зи ко ји су са др жа ли за о штре не и 
ви со ко вол ти ра не те та та ла се, спо ре ал фа та ла се, док је бе та ак тив ност 
би ла сни же на или про сеч них вред но сти. Та ко ђе се мо же на ве сти и из ра-
же но при су ство дел та та ла са.

Узо рак су чи ни ли ис пи та ни ци ко ји су па ци јен ти Ин сти ту та за екс-
пе ри мен тал ну фо не ти ку и па то ло ги ју го во ра у Бе о гра ду и ко ји се на ла зе 
на ауди о лин гви стич ком трет ма ну. Сви ис пи та ни ци екс пе ри мен тал не и 
кон трол не гру пе иза бра ни су ме то дом слу чај ног из бо ра.

У ис тра жи ва њу је ко ри шће на скра ће на вер зи ја То кен те ста  за ис-
пи ти ва ње спо соб но сти ауди тив ног раз у ме ва ња. Тест се са сто ји из 30 за-
да та ка, фор му ли са них вер бал ним зах те ви ма. За да ци су ран ги ра ни по 
сло же но сти син так сич ких кон струк ци ја. Ис пи та ник има за да так да од 
две раз ли чи те ве ли чи не (ма њи и ве ћи) и пет раз ли чи тих бо ја (пла ва, 
цр ве на, зе ле на, жу та и бе ла) пра во у га о ни ка и кру го ва ко ји се на ла зе на 
сто лу ис пред ње га из вр ши тра же ни на лог. За да ци по чи њу јед но став ним 
на ло зи ма (нпр. „По ка жи ми пла ви пра во у га о ник!“, „По ка жи ми ве ли ки 
цр ве ни круг!“), ко ји се у на ред ним де ло ви ма те ста усло жња ва ју (нпр. 
„По ка жи ми ма ли пла ви пра во у га о ник и ве ли ки зе ле ни круг!“, „Ста ви 
зе ле ни пра во у га о ник да ље од жу тог пра во у га о ни ка!“). Укуп но има пет 
де ло ва ко ји но се од ре ђен број по е на. Сва ки на лог у пр вом де лу ко ји је 
тач но из вр шен но си је дан по ен, у дру гом де лу два по е на, у тре ћем де лу 
три по е на, у че твр том де лу че ти ри по е на и у пе том де лу пет по е на. Та ко 
уку пан скор ко ји се мо же по сти ћи из но си 120. На лог се мо же јед ном по-
но ви ти у пр вом и дру гом де лу те ста ако ис пи та ник по ка зу је по те шко ће 
у ње го вом из вр ша ва њу, али се у оста лим де ло ви ма на ло зи не по на вља ју 
(Ву ко вић, 2011).

На кон за вр ше ног ис пи ти ва ња, при сту пи ло се ана ли зи и об ра ди по-
да та ка у скла ду са по ста вље ним ци ље ви ма ис тра жи ва ња. По да ци су та-
бе лар но и гра фич ки при ка за ни и до дат но об ја шње ни.
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РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Та бе ла 1 при ка зу је по стиг ну ћа екс пе ри мен тал не гру пе (де це са 
раз вој ном дис фа зи јом и про ме на ма елек тро ен це фа ло граф ских ак тив-
но сти) и кон трол не гру пе (де ца са раз вој ном дис фа зи јом без про ме на 
елек тро ен це фа ло граф ских ак тив но сти) на сва ком од пет де ло ва скра ће-
не вер зи ји То кен те ста, као и укуп на по стиг ну ћа.

Табела 1

 
I део II део III део IV део V део цео тест

ек
сп

ер
и

м
ен

та
лн

а 
гр

уп
а

де
ча

ци

1 1 4 0 0 0 6
2 3 6 9 0 5 25
3 0 0 0 0 0 3
4 3 6 0 0 0 13
5 3 6 9 8 30 61
6 0 0 0 0 0 6
7 1 4 0 0 0 12
8 3 6 3 0 5 25
9 3 6 0 0 5 23

де
во

јч
и

це

1 3 6 9 8 20 47
2 3 4 0 0 0 9
3 3 4 6 0 0 16
4 3 6 9 12 35 69
5 1 0 0 0 0 6
6 3 6 6 0 10 31

укупно 33 64 51 28 110 286

ко
нт

ро
лн

а 
гр

уп
а

де
ча

ци

1 3 6 9 0 5 24
2 3 6 0 0 0 11
3 2 4 0 0 10 19
4 3 6 9 8 25 55
5 3 4 3 0 0 15
6 3 6 6 0 10 31
7 3 6 0 0 0 16
8 3 6 0 0 5 22
9 3 6 9 12 45 84

де
во

јч
и

це

1 3 6 9 12 25 56
2 3 6 9 0 5 25
3 3 6 9 4 10 35
4 3 6 9 12 50 84
5 3 4 0 0 5 17
6 3 6 9 12 15 51

укупно 44 84 81 60 210 479
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У та бе ли 2 су ми ра ни су ре зул та ти те ста за екс пе ри мен тал ну и кон-
трол ну гру пу и дат про це нат успе шно сти у од но су на мак си мал ни 
мо гу ћи број по е на на те сту.

Табела 2

  I део II део III део IV део V део цео тест

експери- 
ментална  

група

број поена 33 64 51 28 110 286

проценат 
успешности 73,33% 71,11% 37,78% 15,56% 8,15% 15,89%

контролна 
група

број поена 44 84 81 60 210 479

проценат 
успешности 97,78% 93,33% 60,00% 33,33% 15,56% 26,61%

максимални могући  
број поена 45 90 135 180 1350 1800

На Гра фи ко ну бр.1 мо же се ви де ти да су де ца из екс пе ри мен тал не 
гру пе би ла знат но успе шни ја при ли ком из вр ша ва ња вер бал них на ло га 
у окви ру пр ве и дру ге ка те го ри је те ста у од но су на че твр ту и пе ту. У 
Та бе ли бр.1 мо же мо ви де ти да је на из вр ша ва ње на ло га из пр ве две ка-
те го ри је 12-оро ис пи та ни ка до би ло бар не ки по ен у обе ка те го ри је, а 
чак 8-оро од њих мак си мум по е на у обе ка те го ри је. По е не у че твр тој ка-
те го ри ји до би ла су са мо 3 ис пи та ни ка, док је ма ње од по ла ис пи та ни ка 
тач ни је 7-оро, до би ло по е не у пе тој ка те го ри ји, ме ђу тим ни је дан од њих 
ни је до био ви ше од по ло ви не укуп ног бро ја по е на. У тре ћој ка те го ри ји, 
та ко ђе је 7-оро ис пи та ни ка из вр ши ло пра вил но не ке од на ло га или све. 
Раз лог из ког се пе та ка те го ри ја из јед на чи ла по бро ју ис пи та ни ка ко ји 
су до би ли бар не ки по ен са тре ћом ка те го ри јом и из ког има ве ћи број 
ис пи та ни ка са до би је ним по е ним у од но су на број оних у че твр тој ка те-
го ри ји је тај да се пр ве че ти ри ка те го ри је са сто је од 3 на ло га, док пе ту 
са чи ња ва чак 18. Де ца ко ја су до би ла по е не у пе том де лу углав ном су 
успе ва ла да из вр ше на ло ге ко ји су кра ћи нпр. „По диг ни све пра во у га о-
ни ке осим жу тог», или на лог „До дир ни пла ви круг или цр ве ни ква драт» 
ко ји је под ра зу ме вао ис кљу чи ва ње јед ног де ла на ло га по мо ћу ве зни ка 
ИЛИ, па је де те ту би ло лак ше да за пам ти пр ви или дру ги део на ло га и 
из вр ши га. Гле да ју ћи про сеч не вред но сти у  про цен ти ма на Гра фи ко ну 
бр.1, ја сно се ви ди да је по стиг ну ће у пр вом и дру гом де лу  из у зет но бо-
ље са  73,33% и 71,11% пра вил но из вр ше них на ло га, у од но су на че твр ти 
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и пе ти део са 15,56% и 8,15% тач но из вр ше них вер бал них на ло га. Тре ћа 
ка те го ри ја се, ка ко се и оче ки ва ло, на ла зи у сре ди ни по бро ју тач но из-
вр ше них за да тих на ло га са вред но шћу од 37,78%. 

Гра фи кон 1

Слич на раз ли ка у успе шно сти из ме ђу те жих и лак ших за да та ка при-
сут на је и код кон трол не гру пе, што се мо же ви де ти на Гра фи ко ну бр.2. 
То ком те сти ра ња, код обе гру пе се мо гло при ме ти ти да је до ста де ца 
при ли ком из вр ша ва ња не ких сло же ни јих на ло га углав ном успе ва ла да 
ура ди са мо пр ви или дру ги део на ло га. Ова по ја ва мо же би ти усло вље-
на де фи ци ти ма крат ко трај не вер бал не ме мо ри је код де це са раз вој ном 
дис фа зи јом.
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Гра фи кон 2

На Гра фи ко ну бр.3 при ка за не су про сеч не вред но сти укуп ног по-
стиг ну ћа екс пе ри мен тал не и кон трол не гру пе на скра ће ној вер зи ји То-
кен те ста. Екс пе ри мен тал на гру па има ни жи про сеч ни ре зул тат на те сту 
од кон трол не гру пе. Про сеч ни ре зул тат екс пе ри мен тал не гру пе из но си 
15,89%, а кон трол не гру пе 26,61%. Мо же се при ме ти ти да су и јед на и 
дру га гру па би ле до ста ло ше у по стиг ну ћи ма на овом те сту, што се и оче-
ки ва ло с об зи ром на чи ње ни цу да де ца са раз вој ном дис фа зи јом има ју 
спе ци фич не је зич ке смет ње. Код ове де це се ја вља ју и ло ши ја по стиг ну-
ћа на те сто ви ма раз ви је но сти лек си ко на (Ми ло ше вић, Ву ко вић, 2011).

Има ју ћи у ви ду да је те ма овог ис тра жи ва ња спо соб ност раз у ме ва-
ња је зи ка, у узор ку се на ла зи ло са мо ше сто ро де це (по три у обе гру пе) 
са ре цеп тив ним ти пом раз вој не дис фа зи је, док су оста так чи ни ла де ца 
са екс пре сив ним ти пом раз вој не дис фа зи је. Као што се мо гло прет по-
ста ви ти, по стиг ну ће на те сту је код де це са ре цеп тив ним ти пом би ло 
ло ши је од по стиг ну ћа де це са екс пре сив ним ти пом раз вој не дис фа зи је, 
у обе ис пи ти ва не гру пе. У екс пе ри мен тал ној гру пи, 2 од 3 ис пи та ни ка 
са ре цеп тив ним ти пом ни су има ла за бе ле жен ни је дан по ен, док је тре ћи  
до био 1 по ен. У кон трол ној гру пи је си ту а ци ја ма ло бо ља, па та ко 2 ис-
пи та ни ка има ју по 9 по е на, а  тре ћи 10 по е на.
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Гра фи кон 3

Иако је по стиг ну ће це ле екс пе ри мен тал не гру пе ло ши је у од но су на 
кон трол ну гру пу, ин ди ви ду ал не ва ри ја ци је у обе гру пе су би ле из ра зи те. 
Раз ло зи за ово мо гу се тра жи ти у за ви сно сти пер фор ман се од уз ра ста, 
те жи ни по ре ме ћа ја, као и ду жи ни ло го пед ског трет ма на.

Де вој чи це има ју бо ље по стиг ну ће на те сту у од но су на де ча ке, ка ко 
у екс пе ри мен тал ној та ко и у кон трол ној гру пи, што се мо же ви де ти на 
Гра фи ко ну бр.4. Де вој чи це у екс пе ри мен тал ној гру пи су има ле про сеч-
ни ре зул тат од 25,65%, а де ча ци 16,11%. У кон трол ној гру пи де вој чи це 
су има ле про сеч ни ре зул тат од 37,22%, док је код де ча ка та вред ност 
из но си ла 24,72%. Раз ли ке у успе шно сти раз у ме ва ња мо гу се об ја сни ти 
бр жим са зре ва њем функ ци ја од го вор них за го вор и је зик код де воч ји ца. 
Мно ге сту ди је ука зу ју на то да де вој чи це пред ња че у од но су на де ча ке 
ка да је у пи та њу ра на фа за го вор но-је зич ког раз во ја, а да се са од ра ста-
њем де це пол не раз ли ке по сте пе но гу бе. Сто га до би је ни по да ци о по сто-
ја њу пол них раз ли ка у обе гру пе ис пи та ни ка ни су из не на ђу ју ћи.

Да ља ис тра жи ва ња у овој обла сти сва ка ко би до при не ла ја сни јој 
сли ци од но са спо соб но сти раз у ме ва ња је зи ка и про ме на у ЕЕГ ак тив но-
сти ма код де це са је зич ким по ре ме ћа ји ма. 
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Графикон 4

ЗАКљУЧЦИ

Има ју ћи у ви ду да је узо рак ис тра жи ва ња ре ла тив но ма ли, не би 
тре ба ло ге не ра ли зо ва ти за кључ ке о спо соб но сти раз у ме ва ња је зи ка код 
де це са про ме на ма елек тро ен це фа ло граф ских ак тив но сти. Оно што по-
да ци овог ис тра жи ва ња по ка зу ју је сте да ова де ца има ју ни ска по стиг ну-
ћа на скра ће ној вер зи ји То кен те ста и да су мно го успе шни ја у из вр ша-
ва њу јед но став ни јих вер бал них на ло га не го у из вр ша ва њу сло же ни јих 
на ло га.  Ком па ра ци јом де це са раз вој ном дис фа зи јом и про ме на ма ЕЕГ 
ак тив но сти и де це са раз вој ном дис фа зи јом ко ја не ма ју про ме не ЕЕГ 
ак тив но сти по ка за но је да су де ца са про ме на ма ЕЕГ-а има ла ло ши ју 
спо соб ност раз у ме ва ња, као и да су де вој чи це би ле успе шни је у из вр-
ша ва њу на ло га од де ча ка. Из на ве де них ди ску си ја и ре зул та та  мо же 
се из ве сти глав ни за кљу чак да по сто ји по ве за ност па то ло шких елек тро-
ен це фа ло граф ских ак тив но сти и ло ше спо соб но сти раз у ме ва ња је зи ка, 
од но сно да ло ши је раз у ме ва ње је зи ка мо же би ти усло вље но про ме на ма 
ЕЕГ ак тив но сти.

УСПЕШНОСТ ПО ПОЛУ
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По да ци ко ји су на рас по ла га њу су ба зич ни и на ла зи су ге ри шу ја сну 
по тре бу за да љим ра дом на овом по љу, на ро чи то у ко рист раз во ја те ра-
пе ут ских ин тер вен ци ја код де це са раз вој ним је зич ким по ре ме ћа јем и 
ука зи ва њем на по тре бу ин тен зи ви јег трет ма на код де це са из ме ње ним 
ЕЕГ-ом.

То кен тест се у про це ни ре цеп тив них је зич ких спо соб но сти по ка зао 
као дис кри ми на тив на тех ни ка ко ја би с пра вом мо гла има ти зна чај ни је 
ме сто у сва ко днев ном ди јаг но стич ком ра ду са овом по пу ла ци јом.
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SPEECH PERCEPTION IN CHILDREN  
wITH ALTERED EEG FINDINGS

NATAŠA ČABARKAPA1,2, SAŠKA M. FATIĆ2, 
SILVANA PUNIŠIĆ1,2, MIŠKO SUBOTIĆ2, 

1The Institute for Experimental Phonetics and Speech Pathology, Belgrade
2Life Activities Advancement Center, Belgrade

SUMMARY

Perception of the speech signal represents a very complex process, 
which is carried by the transformation of acoustic information that the 
listener receives through the auditory mechanism of the psychological 
treatment of certain linguistic concepts. Understanding speech may be 
impaired if the recognition of the relationship between the characteristics 
of the acoustic signal and phonetic segments is not correct or if there are 
obstacles in the use of phonological, lexical, syntactic and semantic rules 
of a language. Thus, the preservation of the senses and the mechanisms of 
information transfer to higher structures, knowledge of certain linguistic 
rules, and preservation of mental processes such as attention and memory 
directly affect the ability to understand speech.

The aim of this study was to investigate the ability of language 
comprehension in children with developmental speech and language 
disorders that have a change of electroencephalographic activity. The 
sample of subjects consisted of 30 children, aged 4 to 7 years, with the 
development of speech and language disorders, which based on the findings 
of the EEG was divided into experimental and control groups.

The results suggest that children with developmental speech and 
language disorders and changes in electroencephalographic activity have 
less ability to understand the language of children with developmental 
speech and language disorders, and no change of electroencephalographic 
activity. The results point to the fact that girls are more successful than 
boys in this capacity.

KEY wORDS: developmental speech and language disorders, language 
understanding, changes in electroencephalographic activity
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Speech and language development is influenced by multiple factors and de-
pends on interaction between biological bases and environmental influences. 
Developmental process of voices pronunciation acquisition is a part of speech and 
language development. Various risk factors during labor and after the birth, be-
sides risk factors present during the pregnancy, may have a negative influence on 
early child development including the process of speech and language acquisition. 
Research aim was to determine in what extend are present different perinatal and 
postnatal risk factors in children who have developmental articulation disorders. 
The research was conducted in Institute for experimental phonetics and speech pa-
thology (IEPSP) in Belgrade. It included a group of 215 children (118 boys and 97 
girls) at the age between 3 and 9 years who have diagnoses of developmental articu-
lation disorder (Dyslalia-F80.0) according to estimation by IEPSP Test Battery. All 
children were on continuous audio-linguistic treatment. Methodology procedures 
included the elaboration of case-history files and medical reports from maternity 
hospital which refer to presence of risk factors before, during and after the birth. 
Research results showed that perinatal and postnatal risk factors may be in relation 
with developmental articulation disorders and were discussed according to their 
frequency in relation to articulation disorders.

KEYwORDS: risk factors, developmental articulation disorders.
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1. INTRODUCTION

Acquiring speech and language is complex and multi-dependent proc-
ess. At the one side we have biological base and at the other we have envi-
ronmental influences. Biological base is insufficient for fully development 
of speech and language, and environmental influences are not enough 
without biological base.

Intrauterine development can be affected by the biological and envi-
ronmental factors.  Prenatal or intrauterine development is referred to fetal 
development from conception till birth and lasts 40 weeks. All conditions 
under which the fetus is developing, as well as the conditions during the 
delivery and after the birth have a role in creating the basic capacity of 
child given at birth. This is the main factor that determines development of 
child`s abilities for accepting and using environmental influences (Barlov 
et al. 2007).

If the child was exposed to one or multiple stresses in the prenatal, peri-
natal or postnatal period, it is usually referred as a “risk child” (Markovic, 
1998).

The concept of risk is crucial for prevention programs. In terms of lan-
guage impairment, to be at-risk means that “individuals with certain char-
acteristic are more likely to have undiagnosed language impairment or will 
develop this condition in the future than individuals without these charac-
teristics” (Finkelstein and Ramey, 1980).

Risk factors measurement is a valid pursuit in identifying important 
associations. In choosing the term “risk” those epidemiology recognize that 
risk variables may not serve as casual agents, at least in the sense of be-
ing necessary and sufficient conditions for the disease occurrence. Instead, 
risk factors are viewed as influencing liability, particularly for complex 
conditions that are likely to be heterogeneous with respect to cause and, 
furthermore, have multifactorial causal complexes associated with disease 
(Tomblin et al., 1997). On that basis it is necessary to provide early inter-
vention services to those children who are at risk for developing a disorder 
(Stanton-Chapman et al., 2002).

Developmental articulation disorder is also known as speech sound 
disorder. According to 2014 ICD-19-CM it is developmental dyslalia with 
diagnosis code F80.0. Children with developmental articulation disorder 
have difficulties in correctly producing the speech sounds appropriate for 
their age and dialect. For a diagnosis of developmental articulation disor-
der, cases that arise from hearing impairment, structural abnormalities of 
the speech apparatus or known neurological conditions must be excluded.
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Because there is no known cause for developmental articulation disor-
der, it is important to find associated risk factors that could lead to it.

2. RESEARCH AIM 

The aim of the research was to determine in what extend are present 
different perinatal and postnatal risk factors in the children who have de-
velopmental articulation disorders.

3. RESEARCH METHODOLOGY

The examined group consisted of 215 children (118 boys and 97 girls) 
at the age between 3 and 9 years who have diagnoses of developmental 
articulation disorder (Dyslalia-F80.0) according to estimation by IEPSP 
Test Battery. All children were on continuous audio-linguistic treatment 
in Institute for experimental phonetics and speech pathology (IEPSP) in 
Belgrade where the research was conducted. Methodology procedures in-
cluded the elaboration of case-history files and medical reports from ma-
ternity hospital which refer to presence of risk factors before, during and 
after the birth. Perinatal and postnatal risk factors which were observed 
referred to: type of delivery, APGAR score, asphyxia, oxygen therapy im-
mediately after birth, being in the incubator, brain hematoma, umbilical 
cord wrapped around neck and hyperbilirubinemia, secretory otitis and bi-
lingualism.  

4. RESULTS AND DISCUSSION

Analyzing the group of 215 children who have diagnosis of develop-
mental articulation disorder,  it is noticed that110 children (51.2%) did not 
have any of the risk factors registered in perinatal or postnatal period. That 
is around 50% of the children included in the study.

we noticed that certain risk factors were emerged together because 
they are interdependent. The example for that is assessment of Apgar 
score: children with Apgar score 7 and less mainly had asphyxia, therapy 
with oxygen or were placed in the incubator. 

Apgar score tells about child’s vitality at birth. In our study, Apgar 
score 7 and less was taken as a risk factor which may have negative impact 
on early children psychological and physiological development. Taking into 
consideration the literature and researches which referred to this risk fac-
tor, it is defined that healthy newborns have APGAR score between 10 and 
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8, while hypoxic newborn is one with Apgar score between 7 and 0 (Kurjak, 
1989). Children whose Apgar score was 7 and less are likely to have neuro-
logical problems (Kičić 1989, Nelson, 1981). The role of Apgar score is not 
absolutely clear from the literature. Andrews et al. (1995) reported that 
Apgar score less than 8 predict future problems in developing of language. 

The analysis of the APGAR scores in our study showed that in 7.9% of 
children had the score 7 and less, Graph1.

The analysis of children who had oxygen therapy immediately after the 
birth showed that it was registered in the same percentage (7.9%) as scores 
of low apgar were, Graph 1.  

Asphyxia as a risk factor is present in 28.2% of cases and in literature 
it is cited to be the leading direct cause of perinatal death or perinatal cell 
injury in CNS (Nelson, 1983). If the duration of asphyxia was short, neuro-
logical signs of CNS damage can fade with time, and eventually disappear, 
but there will always be permanent deficit in terms of functionality of high-
er cortical functions. Permanent neurological and psychological deficits 
are expressed in later period and are manifested as hyperkinetic behavior 
disorders, perception and attention disorders, difficulties in organization 
of practical activities. At the school age, the consequences of asphyxia are 
expressed as learning difficulties, difficulties in accepting the school dis-
cipline and poor results in acquiring the school curriculum (Gašić, 1992).

Our research study showed that asphyxia as perinatal and postnatal 
risk factor was registered in 6.9% of children, Graph 1.

Graph 1. Registration of perinatal and postnatal risk factors (in %)
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when observing the umbilical cord wrapped around neck as a perinatal 
risk factor, it was registered in smaller percentage of children (4.6%) while 
when observing the brain hematoma it is noticed that it was registered in 
3.3% of children, Graph 1.

Neonatal period, especially in group of premature born children, is 
often affected with hyperbilirubinemia. Hyperbilirubinemia is one of the 
most common risk factors during pregnancy (51.8%), beside low APGAR 
score (50.9%). Findings from literature indicated that hyperbilirubinemia 
can cause different kind of metabolic disturbances (Kicic, 1989) as well 
as abnormalities in auditory brain regions. These changes may have been 
reversible with reduction of bilirubin level and by using blood transfusion 
and phototherapy (Tan et all., 1992). Hiperbilirubinemia is often correlated 
with auditory perception disorders and hearing impairments. The basic 
neurotoxical effect of bilirubin can have transient character (Markovic, 
1998).

Hyperbilirubinemia is the most frequent risk factor registered in group 
of children with developmental articulation disorders (25.6%), Graph 1. It 
is obviously that almost one quarter children had hyperbilirubinemia in 
some extend within first days of their life. According to that, it is assumed 
that hyperbilirubinemia may be in relation with articulation disorders. This 
is in relation with neurological findings about neurotoxicity of bilirubin 
which is expressed on different developmental levels (Kicic, 1989; Tan et al. 
1992; Markovic, 1998; Amin et al. 2009). 

Graph 2. Registration of secretory otitis and bilingualism (in %) 
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In early child development there are some risk factors which may af-
fect speech and language development and very often are in relation with 
articulation disorders. These are secretory otitis and bilingualism.

Analyzing research results it is noticed that in 11.6% of children secre-
tory otitis was registered as postnatal risk factor, Graph 2. It is obviously that 
this risk factor is in relation with articulation disorders because it directly 
has an influence on auditory perception. In early childhood children adopt 
the voices of native language and the basic condition for regular speech 
acquisition is regular auditory perception. It is important to mention that 
even small deviations in auditory perception may be negatively reflected in 
process of voices articulation. That is the main reason why auditory percep-
tion should be tested in all children with articulation disorders.

when observing the bilingualism as postnatal risk factor, it is noticed 
that it was present in small percentage (4.6%), Graph 2. This means that 
children who grow up inside bilingual area do not consequently developed 
articulation disorders. when talking about articulation disorders in group 
of children who parallel adopt two or more languages, primarily is necessary 
to estimate the pathological forms of articulation which exist independent-
ly of articulation basis of these languages. After detection of pathological 
forms in articulation (omissions, substitutions and strong distortions) we 
also take into consideration the impact which these parallel languages and 
their articulation base may have on each other.     

5. CONCLUSION

Risk factors present during prenatal period, in labor and after the birth 
may have a negative influence on early child development including the 
process of speech and language acquisition. The process of voices acquisi-
tion and voices articulation is important segment of speech and language 
development which can be affected by prenatal, perinatal and postnatal 
risk factors. Hyperbilirubinemia and secretory otitis are the most frequent 
risk factors related with developmental articulation disorders. In relation 
to that, early detection of risk factors should be followed by early speech 
and language treatment which would prevent the pathogenesis not only in 
speech and language development but also in later cognitive and emotional 
development, learning abilities and behavior.  
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РЕЗИМЕ

Развој говора и језика се одвија под дејством многобројних фак-
тора и зависи од интеракције биолошке основе и срединских утицаја. 
Развојни процес усвајања гласова је важан сегмент говорно-језичког 
развоја. Различити ризико фактори присутни током трудноће, на самом 
порођају као и у периоду после рођења детета могу неповољно утица-
ти на све сегменте раног развоја детета, укључујући и процес усвајања 
говора и језика.  Циљ рада је утврђивање учесталости одређених пе-
ринаталних и пренаталних ризико фактора код деце са развојним по-
ремећајима артикулације. Истраживање је спроведено у Институту за 
експерименталну фонтику и патологију говора (ИЕФПГ) у Београду. 
Испитивана група је обухватила 215 деце (118 дечака и 97 девојчица) 
узраста од 3 до 9 година старости, која су имала дијагнозу поремећаја 
артикулације (Дyслалиа – Ф80.0) према процени путем Батерије тестова 
ИЕФПГ-а. Сва деца су била на континуираном логопедском третману. 
Методолошка процедура је обухватила детаљан преглед картона деце 
као и отпусних листа за новорођенчад на основу којег су регистровани 
ризико фактори присутни пре, током и након порођаја. Резултати ис-
траживања су показали да се перинатални и постнатални ризико фак-
тори могу довести у везу са развојним поремећајима артикулације, а 
дискутују се у односу на артикулациони  поремећај као и њихову учест-
алост појављивања. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: ризико фактори, поремећаји артикулације
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КВАЛИТЕТ ЖИВОТА ОСОБА СА ОШТЕЋЕЊЕМ ВИДА*

Ксенија Станимиров, Бранка Јаблан, Драгана Станимировић

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд

Ква ли тет жи во та је по јам ко ји ко ри сте све на уч не ди сци пли не чи ји је 
циљ про у ча ва ње чо ве ка. По сто ји са гла сност да на ква ли тет жи во та ути чу 
здра вље по је дин ца, ње го во емо ци о нал но ста ње, ни во не за ви сно сти, со ци јал ни 
од но си, лич на ве ро ва ња и од нос пре ма ка рак те ри сти ка ма сре ди не у ко јој осо-
ба жи ви. Ме ре ње здра вља и ефе ка та здрав стве не бри ге мо ра да укљу чи про ме-
не ко је се ти чу вр сте и те жи не обо ље ња, али и про це ну до бро би ти не ке осо бе. 
Ни ска оштри на ви да сма њу је број ак тив но сти у ко ји ма љу ди мо гу да уче-
ству ју, што се на ро чи то од но си на чи та ње, кре та ње ван по зна тог окру же-
ња, уче ство ва ње у ак тив но сти ма сло бод ног вре ме на и сл. Ути цај оште ће ња 
ви да на ква ли тет жи во та ва ри ра од осо бе до осо бе. Спо соб ност ре а ли за ци је 
ви зу ел них за да та ка и одр жа ва ње за до во ља ва ју ћег ква ли те та жи во та мо гу 
се по бољ ша ти пру жа њем од го ва ра ју ће по др шке и ре ха би ли та ци је. Ва жно је 
да ви зу ел на ре ха би ли та ци ја поч не што ра ни је, да је при ла го ђе на по тре ба ма 
сва ког по је дин ца са оште ће њем ви да и да је пра ће на ре ха би ли та ци о ним про-
гра ми ма и сер ви си ма за по бољ ша ње ква ли те та жи во та.

Циљ овог ра да је пре глед ис тра жи ва ња ко ја су се ба ви ла ис пи ти ва њем 
ква ли те та жи во та код осо ба са оште ће њем ви да.

КЉУЧ Не Ре ЧИ: ква ли тет жи во та, оште ће ње ви да.

УВОД

Ква ли тет жи во та је по јам ко ји је до ста ко ри шћен у свим на уч ним ди-
сци пли на ма ко је за циљ има ју про у ча ва ње чо ве ка. Не по сто ји ње го ва оп-

*   Чланак представља резултат рада на пројекту „Социјална партиципација особа са 
интелектуалном ометеношћу” ев. бр. 179017, чију реализацију финансира Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

ОШТЕћЕЊЕ ВИДА
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ште при хва ће на де фи ни ци ја већ му сва ка од тих ди сци пли на при сту па 
на свој на чин, ста вља ју ћи га у кон текст сво јих ин те ре со ва ња и опи су ју ћи 
га вла сти том тер ми но ло ги јом (Ста ни ми ро вић, 2005). Свет ска здрав стве-
на ор га ни за ци ја (wHO) де фи ни ше ква ли тет жи во та као пер цеп ци ју по-
ло жа ја по је дин ца у кон тек сту кул ту ре и си сте ма вред но сти у ком жи ви 
у од но су на ње го ве ци ље ве, ин те ре со ва ња, оче ки ва ња, стан дар де. wHO 
је1997. го ди не укљу чи ла кон цепт здра вља у ква ли тет жи во та, ука зу ју ћи да 
је ква ли тет жи во та ши рок кон цепт и да на ње га ути чу здра вље по је дин ца, 
ње го во емо ци о нал но ста ње, ни во не за ви сно сти, со ци јал ни од но си, лич на 
ве ро ва ња и од нос пре ма ка рак те ри сти ка ма сре ди не у ко јој он жи ви. Ме-
ре ње здра вља и ефе ка та здрав стве не бри ге мо ра да укљу чи про ме не на 
ко је ути чу вр ста и те жи на обо ље ња, али и про це ну до бро би ти не ке осо бе. 
Хет и сар сма тра ју да је све то мо гу ће утвр ди ти пра ће њем у ко јој ме ри је 
ква ли тет жи во та по је дин ца по бољ шан здрав стве ном бри гом (Hatt et al., 
2009). Ве зе из ме ђу здра вља и ква ли те та жи во та, ко ји укљу чу је и пер цеп-
ци ју здра вља су ве о ма сло же не и ис пре пле те не. То је на гла ше но у слу ча ју 
хро нич не бо ле сти, те ле сног или сен зор ног оште ће ња. 

Циљ ра да је пре глед не ких ис тра жи ва ња ко ја су се ба ви ла ис пи ти-
ва њем ква ли те та жи во та код осо ба са оште ће њем ви да. Ли те ра ту ра је 
при ку пље на пре тра гом елек трон ских сер ви са Ме дли не и Сци ен це Ди-
рецт, ко ри шће њем сле де ћих кључ них ре чи: оште ће ње ви да и ква ли тет 
жи во та, а до пу ње на је и пре гле дом спи ска ре фе рен ци у ре ле вант ним 
ра до ви ма.

КВА ЛИ ТЕТ ЖИ ВО ТА И КВА ЛИ ТЕТ ЖИ ВО ТА  
У ВЕ ЗИ СА ЗДРА ВљЕМ

Кон цепт ква ли те та жи во та се че сто ве зу је за укуп ну до бро бит уну-
тар дру штва са свр хом да омо гу ћи љу ди ма да у што ве ћој ме ри до стиг ну 
сво је ци ље ве и иза бе ру иде а лан стил жи во та. У том сми слу, кон цепт ква-
ли те та жи во та је ши ри по јам од усло ва ста но ва ња, тј. ни је фо ку си ран на 
ма те ри јал не ре сур се ко ји ни су увек и сви ма до ступ ни (Euro fo und, 2003). 
Три основ не ка рак те ри сти ке у ве зи са кон цеп том ква ли те та жи во та су:

1. од но си се на жи вот по је дин ца и у фо ку су има ми кро пер спек ти-
ву, тј. усло ве ко је има по је ди нац;

2. мул ти ди мен зи о на лан је, што зна чи да се не од но си са мо на опис 
раз ли чи тих жи вот них до ме на, већ на гла ша ва њи хо ву ме ђу соб ну 
по ве за ност и до при нос;

3. мо же се ме ри ти су бјек тив ним и објек тив ним ин ди ка то ри ма, при 
че му су  су бјек тив ни по себ но ва жни у иден ти фи ко ва њу ин ди ви-
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ду ал них ци ље ва и пла но ва, али на рав но, ови су нај вред ни ји ка да 
се по ве жу са објек тив ним усло ви ма жи во та, па се са ве ту је при-
ме на оба на чи на ме ре ња ква ли те та жи во та, јер је то на чин да се 
до би је ком плет ни ја сли ка (Fa hey et al., 2003).

Ква ли тет жи во та је тер мин ко ји се ко ри сти сва ко днев но и, чак и код 
љу ди са озбиљ ним здрав стве ним про бле ми ма, има зна че ње ши ре од са-
мог здра вља. Ре виц ки и сар. (Re vic ki et al., 2000) сма тра ју да је кључ на 
ка рак те ри сти ка за про це ну ква ли те та жи во та укљу чи ва ње па ци јен то ве 
вла сти те про це не ква ли те та жи во та и ње го вих лич них вред но сти и скло-
но сти. Та ко ђе, по ми шље њу истих ауто ра, кон цепт ква ли те та жи во та 
укљу чу је и аспек те фи зич ког, пси хо ло шког, со ци јал ног, еко ном ског и 
по ли тич ког окру же ња.

Ква ли тет жи во та у ве зи са здра вљем је ди на ми чан, су бјек ти ван и 
мул ти ди мен зи о нал ни при ступ ко ји нај че шће укљу чу је фи зич ке, со ци-
јал не, пси хо ло шке и спи ри ту ал не фак то ре (Ba kas et al., 2012). Про це на 
ква ли те та жи во та у ве зи са здра вљем тре ба да обез бе ди бо ље раз у ме-
ва ње те жи не бо ле сти од са ме со мат ске про це не по вре да, јер укљу чу је 
и пер спек ти ву па ци јен та, од но сно, ис пи ту је ка ко па ци јент до жи вља ва 
раз ли чи те ма ни фе ста ци је обо ље ња у сва ко днев ном жи во ту (Re vic ki et 
al., 2000). Кро зби и сар. (Crosby, Ko lot kin & wil li ams, 2003) по ве ћа ну 
упо тре бу тер ми на ква ли тет жи во та у ве зи са здра вљем при пи су ју раз ли-
чи тим фак то ри ма ме ђу ко ји ма по себ но из два ја ју чи ње ни цу да свет ска 
по пу ла ци ја ста ри, што зна чи и да се пре ва лен ци ја хро нич них бо ле сти 
по ве ћа ва.

До са да шњим ис тра жи ва њи ма иден ти фи ко ва но је осам обла сти ко је 
су кључ не у ис пи ти ва њу ква ли те та жи во та: емо ци о нал на до бро бит, ме-
ђу људ ски од но си, ма те ри јал на до бро бит, лич ни раз вој, фи зич ка до бро-
бит, са мо о дре ђе ње, со ци јал на ин клу зи ја, пра ва (weh meyer & Scha lock, 
2001; Scha lock et al., 2002; Scha lock, 2004). Ше лок и са рад ни ци (Scha-
lock et al., 2002; Scha lock, 2004) у сво јим сту ди ја ма на во де да се у ско ро 
75% ис тра жи ва ња по ми ње ових осам обла сти. 

При ли ком ева лу а ци је ква ли те та жи во та у ве зи са здра вљем, на гла-
сак се ста вља на сте пен из бо ра и кон тро ле ко ји по је ди нац има у овим 
обла сти ма. Сва ка од на ве де них обла сти се мо же ме ри ти на су бјек ти ван 
и објек ти ван на чин (Te sta, Si mon son, pre ma: Crosby et al., 2003). Објек-
тив не ме ре слу же да по мог ну у де фи ни са њу па ци јен то вог сте пе на здра-
вља, а су бјек тив не „пре во де“ здрав стве ни ста тус у ква ли тет жи во та ко ји 
осо ба до жи вља ва. Сто га, две осо бе са иден тич ним здрав стве ним ста ту-
сом мо гу има ти раз ли чит ква ли тет жи во та, у за ви сно сти од њи хо вих су-
бјек тив них ис ку ста ва и оче ки ва ња ко ја се ти чу здра вља. У ци љу про це не 
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ути ца ја ко ји здра вље има на ква ли тет жи во та, као и по зи ти ван и не га ти-
ван ути цај ме ди цин ског трет ма на, ди зај ни ра ни су ин стру мен ти за ис пи-
ти ва ње ква ли те та жи во та у ве зи са здра вљем.

КВА ЛИ ТЕТ ЖИ ВО ТА ОСО БА СА ОШТЕ ЋЕ ЊЕМ ВИ ДА

Де фи ни ци ја оште ће ња ви да пре ма Свет ској здрав стве ној ор га ни за-
ци ји као кри те ри јум кла си фи ка ци је не узи ма функ ци о ни са ње у сва ко-
днев ном жи во ту, већ са мо оштри ну ви да и ши ри ну вид ног по ља. У скла ду 
са овим кри те ри ју ми ма сма тра да су сле пе оне осо бе ко је на бо љем оку 
са ко рек ци јом има ју оштри ну ви да 0,05 и ма њу, као и осо бе са цен трал-
ним вид ним по љем су же ним на ма ње од 10°. Пре ма ис тој де фи ни ци ји, 
сла бо ви де су оне осо бе ко је на бо љем оку са ко рек ци јом има ју оштри ну 
ви да из ме ђу 0,05 и 0,3, као и оне осо бе ко ји ма је вид но по ље су же но на 
30° – 10° (без об зи ра на вред но сти оштри не ви да). Са мо оштри на  ви-
да и ши ри на вид ног по ља не мо гу да ука жу на ква ли тет жи во та, те су 
на ве де ни кван ти та тив ни по ка за те љи ових вид них функ ци ја са мо је дан 
од бит них па ра ме та ра. И дру ги симп то ми, ме ђу ко ји ма су сни же на осе-
тљи вост на кон траст, оште ћен ко лор ни вид, ве ли чи на и ка рак те ри сти ке 
цен трал ног ско то ма, та ко ђе мо гу ути ца ти на ква ли тет жи во та не ке осо-
бе (Sed don et al., 2005).

Упит ни ци ко ји ис пи ту ју ква ли тет жи во та код осо ба са оште ће њем 
ви да од но се се на про це ну при су ства функ ци о нал них те шко ћа, као што 
су чи та ње и пи са ње, гле да ње ТВ-а, оба вља ње сва ко днев них ак тив но сти. 
Те шко ће у овим обла сти ма мо гу да ути чу на раз ли чи те аспек те функ ци-
о ни са ња по је дин ца и на ква ли тет ње го вог жи во та. Ва жне су и со ци јал на 
и пси хо ло шка ком по нен та ква ли те та жи во та, али оне че сто ни су „по-
кри ве не“ ин стру мен ти ма (тј. не ис пи ту ју се) (Fylan et al., 2005).

Ка да го во ри мо о ве зи из ме ђу ква ли те та жи во та и оште ће ња ви да, 
тре ба на гла си ти да ово сен зор но оште ће ње мо же да има зна ча јан ути цај 
на ква ли тет жи во та, што је по твр ђе но раз ли чи тим ис тра жи ва њи ма, од 
ко јих ће не ка би ти при ка за на у овом ра ду. Ни ска оштри на ви да сма њу је 
број ак тив но сти у ко ји ма љу ди мо гу да уче ству ју, што се на ро чи то од-
но си на чи та ње, кре та ње ван по зна тог окру же ња, уче ство ва ње у ак тив-
но сти ма сло бод ног вре ме на (Fylan et al., 2005). До дат но, утвр ђе но је да 
се код осо ба са оште ће њем ви да че сто ја вља ју де пре си ја, анк си о зност, 
за бри ну тост, уса мље ност, не са мо због оште ће ња ви да, већ и због стал не 
бри ге да би се ста ње мо гло по гор ша ти, због бол них трет ма на или због 
те шког при ла го ђа ва ња на сни жен ни во ак тив но сти (Lin & Yu, 2012).
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Што се ти че сле по ће, она пред ста вља те жак об лик ин ва ли ди те та ко-
ји че сто угро жа ва са мо по у зда ње, не за ви сност, ауто но ми ју и ква ли тет 
жи во та. Та ко ђе, овај об лик ин ва ли ди те та мо же иза зва ти по ја ву де пре си-
је, до ве сти до гу бит ка по сла, фи нан сиј ских те шко ћа, па чак и до пре ра не 
смр ти (Cre we et al., 2011).

Па ци јен ти са гла у ко мом или обо ље њи ма ро жња че има ју ни жи ква-
ли тет жи во та без об зи ра на ни во оште ће ња ви да, што ауто ри об ја шња-
ва ју чи ње ни цом да су та обо ље ња углав ном би ла те рал на, тј. при сут но 
је обо стра но зна чај но сни же ње оштри не ви да. Ови па ци јен ти че сто као 
про блем на во де са пли та ње о пред ме те јер услед оште ће ног пе ри фер ног 
ви да не мо гу да их уоче, за тим по ми њу те шко ће са адап та ци јом на та му 
(не ки уоп ште не ма ју ту спо соб ност), оте жа но раз ли ку ју пред ме те због 
од сја ја/бље шта ња и сл. (Lin & Yu, 2012).

Ква ли тет жи во та код па ци је на та са де ге не ра ци јом ма ку ле зна чај но 
опа да са сни жа ва њем оштри не ви да. Де ге не ра ци ја ма ку ле је про гре сив-
но, де ге не ра тив но обо ље ње ока код ког се гу би так ви да ма ни фе сту је као 
гу би так цен трал ног де ла вид ног по ља. Сте пен гу бит ка ви да ва ри ра у за-
ви сно сти од те жи не обо ље ња и од сте пе на при сут них ком пли ка ци ја. Да 
би се раз у мео ути цај де ге не ра ци је ма ку ле на ква ли тет жи во та, по ред 
гу бит ка ви да ва жно је по сма тра ти и ши ри кон текст (Сед дон ет ал., 2005). 
Ис пи та ни ци са де ге не ра ци јом ма ку ле го во ре о те шко ћа ма са ко ји ма се 
су сре ћу при ли ком од ла ска у ку по ви ну, пла ћа ња, при пре ма ња обро ка, 
оба вља ња кућ них по сло ва, ко ри шће ња те ле фо на. Та ко ђе, они по ка зу ју 
ви ши ни во стре са у по ре ђе њу са осо ба ма из оп ште по пу ла ци је. Фи лан и 
сар. (2005) су у сво јој сту ди ји до шли до ре зул та та да је ни во стре са ис-
пи та ни ка са ма ку лар ном де ге не ра ци јом чак екви ва лен тан стре су ко ји 
до жи вља ва ју осо бе са бо ле сти ма опа сним по жи вот. Та ко ђе, по твр ђе-
но је да по сто ји ја ка ве за из ме ђу де ге не ра ци је ма ку ле и кли нич ке де-
пре си је. Нпр. Се дон и Фонг (Sed don & Fong, 2005) у свом ра ду го во ре о 
па ци јен ти ма са ма ку лар ном де ге не ра ци јом ко ји до жи вља ва ју те шко ће 
у кључ ним обла сти ма сва ко днев ног жи во та. Ре зул тат ко ји ауто ри ни су 
оче ки ва ли је сте да су па ци јен ти ко ји су из гу би ли вид на јед ном оку би ли 
под мно го ве ћим стре сом не го па ци јен ти код ко јих је гу би так ви да био 
би ла те ра лан. Као мо гу ће об ја шње ње за ова кав ре зул тат ауто ри на во де 
не си гу ран (бу ду ћи) ток бо ле сти у слу ча ју мо но ку лар ног оште ће ња ви да, 
као и бо ље при хва та ње би ла те рал не сле по ће. Емо ци о нал на уз не ми ре-
ност и де пре си ја ко је пра те де ге не ра ци ју ма ку ле ве ро ват но ће сни зи ти 
ква ли тет жи во та па ци је на та и до дат но не га тив но ути ца ти на про дук тив-
ност осо бе и по ве ћа ње ме ди цин ских тро шко ва. Лан ге лан и са рад ни ци 
(Lan ge laan et al., 2007) на во де да су код па ци је на та са оште ће њем ви да 
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ко је се по ја ви ло пре 12. го ди не че шће уоча ва не де пре си ја или анк си о-
зност. Раз лог за то мо же би ти да су се ови ис пи та ни ци то ком го ди на су-
о ча ва ли са ви ше про бле ма или ни су мо гли да се за по сле, због че га су у 
овом по љу до жи вља ва ли ви ше про бле ма. И у сту ди ји Крив и са рад ни ка 
(Cre we et al., 2011) је по твр ђе но по сто ја ње ве зе из ме ђу оште ће ња ви да 
и симп то ма де пре си је. Она мо же да сни зи ква ли тет жи во та, да по гор ша 
фи зич ко и мен тал но функ ци о ни са ње и да по ве ћа сте пен ин ва ли ди те та. 
Ме ђу тим, за де пре си ју по сто ји трет ман, на кон че га до ла зи до по бољ ша-
ња у функ ци о нал ном ста ту су, сте пе ну ин ва ли ди те та и ква ли те ту жи во-
та. Сам гу би так ви да ни је ин ди ка тор за по ја ву де пре си је, али та мо где 
по сто ји још не ко обо ље ње/оште ће ње, по сто ји и зна ча јан ри зик за по ја ву 
де пре си је.

Мно ге сту ди је су опи са ле ути цај гу бит ка ви да на спо соб ност ре а ли-
зо ва ња раз ли чи тих ви зу ел них за да та ка. Се дон и Фонг (2005) сма тра ју да 
сни же на осе тљи вост на кон траст и сма ње на оштри на ви да до во де до из-
ра же них те шко ћа у пре по зна ва њу ли ца и фа ци јал не екс пре си је. Та ко ђе, 
ни жа осе тљи вост на кон траст и ни жа оштри на ви да про ду жа ва ју вре ме 
по треб но за ре а ли за ци ју раз ли чи тих сва ко днев них за да та ка као што су: 
чи та ње де кла ра ци је на про из во ди ма, про на ла же ње име на у те ле фон-
ском име ни ку, увла че ње кон ца у иглу. До дат но, код ових осо ба по ве-
ћан је ри зик од па до ва и фрак ту ра. Сни же на вид на оштри на је у бли ској 
ве зи са адап та ци јом на раз ли чи те ни вое осве тље ња, док је осе тљи вост 
на кон траст у бли жој ве зи са про це ном уда ље но сти, во жњом у ноћ ним 
усло ви ма и са кре та њем. Лан ге лан и са рад ни ци су у ис тра жи ва њу ре а-
ли зо ва ном 2007. го ди не у Хо лан ди ји, по ре ди ли ква ли тет жи во та осо ба 
са оште ће њем ви да са ква ли те том жи во та осо ба са раз ли чи тим хро нич-
ним ста њи ма и са ква ли те том жи во та осо ба из оп ште по пу ла ци је. Ре зул-
та ти су по ка за ли да се ути цај оште ће ња ви да на ква ли тет жи во та и на 
спо соб ност ре а ли зо ва ња ви зу ел них за да та ка раз ли ку је у за ви сно сти од 
при ро де и сте пе на гу бит ка ви да, од ва жно сти кон крет ног за дат ка за по-
је дин ца као и од до ступ но сти по др шке и од го ва ра ју ће ре ха би ли та ци је. 
На при мер, код па ци је на та са де ге не ра ци јом ма ку ле по сто ји ве ћи ри зик 
од гу бит ка ви да, па са мим тим они мо гу до жи ве ти зна чај на огра ни че ња 
у обла сти ква ли те та жи во та и спо соб но сти ре а ли за ци је раз ли чи тих ви-
зу ел них за да та ка. Ова сту ди ја је по ка за ла да је ква ли тет жи во та у ве зи 
са здра вљем осо ба са оште ће њем ви да зна чај но ло ши ји у по ре ђе њу са 
ис пи та ни ци ма из оп ште по пу ла ци је.

Да кле, по сто ја ње оште ће ња ви да мо же не га тив но да ути че на ква-
ли тет жи во та у сми слу да сма њу је спо соб но сти ре а ли за ци је ак тив но сти 
сва ко днев ног жи во та или спо соб но сти ус по ста вља ња со ци јал них ин тер-



КВАЛИТЕТ жИВОТА ОСОБА СА ОШТЕћЕЊЕМ ВИДА 133

ак ци ја (Lin & Yu, 2012). Раз ли чи та оч на обо ље ња ко ја до во де до оште-
ће ња ви да игра ју зна чај ну уло гу у спо соб но сти да се во ди не за ви сан и 
про дук ти ван жи вот. Хо ландс и сар. (Hol lands et al., 2009) ин си сти ра ју 
на то ме да се оште ће ње ви да по сма тра у кон тек сту укуп ног ква ли те та 
жи во та.

Фи лан и са рад ни ци (Fylan et al., 2005) су у свом ис тра жи ва њу ана ли-
зом фо кус гру па у ко ји ма су би ли па ци јен ти са де ге не ра ци јом ма ку ле, 
гла у ко мом и ре ти ни тис пиг мен то зом до шли до 8 те ма кључ них за про-
це ну ква ли те та жи во та код осо ба са оште ће њем ви да. Те те ме су: не за-
ви сност, без бед ност, изо ла ци ја, по у зда ност, сва ко днев не те шко ће, за по-
шља ва ње, по сле ди це гу бит ка ви да, оп шта ин фор ми са ност. Ови ауто ри 
сма тра ју да је код осо ба са оште ће њем ви да ва жно про це ни ти пси хо ло-
шку до бро бит, со ци јал но функ ци о ни са ње, ста ње ви да, као и по сле ди це 
гу бит ка ви да, ме ђу ко ји ма су нај че шће не за по сле ност и изо ло ва ност.

Лин и Ју (Lin & Yu, 2012) су у сво јој сту ди ји по ре ди ли ре зул та те 
два упит ни ка ко ји се ко ри сте за про це ну ква ли те та жи во та у ве зи са 
здра вљем. Је дан од њих у фо ку су има ви зу ел не функ ци је, а дру ги про-
це њу је уку пан ква ли тет жи во та. У узор ку су би ле осо бе са раз ли чи тим 
оште ће њи ма ви да ста ре 40 и ви ше го ди на ко је жи ве на Тај ва ну. Ауто ри 
су до шли до за кључ ка да па ци јен ти са ди ја бе тич ном ре ти но па ти јом и 
ма ку лар ном де ге не ра ци јом има ју ве о ма лош ква ли тет жи во та, што по-
ку ша ва ју да об ја сне чи ње ни цом да они има ју и нај ло ши је ско ро ве на 
про це ни ви зу ел них функ ци ја. Још је дан од раз ло га за ова кав ре зул тат 
код ис пи та ни ка је сте и то што се оче ку је да ће они че шће има ти при дру-
же на ко мор бид на ста ња и да ће оште ће ња би ти те жа, што зна чај но ути че 
на ни во ква ли те та жи во та. Овим је још јед ном по твр ђе но да ви зу ел не 
функ ци је пред ста вља ју ва жан фак тор ко ји ути че на ква ли тет жи во та.

Оно што је уоче но и опи са но у ра ду Лан ге ла на и сар. (2007), а у ра-
ни јим ис тра жи ва њи ма ни је на во ђе но је зна ча јан ути цај уз ра ста на до-
жи вљај бо ла или не при јат но сти. Ауто ри сма тра ју да је мо гу ће да мла-
ђе осо бе има ју те шко ће са при хва та њем бо ла или не при јат но сти, док 
са дру ге стра не по сто ји ве ро ват но ћа да ста ри ји бол или не при јат ност 
при хва та ју као је дан од аспе ка та ста ре ња. У овој сту ди ји ста ри ји ис пи-
та ни ци су на во ди ли ви ше про бле ма у од но су на мла ђе. Та ко ђе, ви со ко-
о бра зо ва ни ис пи та ни ци су има ли ви ше про бле ма у сва ко днев ним ак-
тив но сти ма од ис пи та ни ка ко ји су за вр ши ли основ ну или сред њу шко лу. 
Раз лог мо же би ти то што ви со ко о бра зо ва ни ис пи та ни ци оба вља ју ви ше 
ак тив но сти ко је зах те ва ју при су ство ви да (по пут чи та ња, пи са ња, ра да 
на ра чу на ру). У по ре ђе њу са дру гим хро нич ним ста њи ма, оште ће ње ви-
да ути че на ква ли тет жи во та у ве зи са здра вљем ви ше од ди ја бе те са ти па 
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2, ко ро нар ног син дро ма, оште ће ња слу ха, али ма ње од мо жда ног уда ра, 
мул ти пле скле ро зе, де пре си је (Lan ge laan et al., 2007).

По ред Лан ге ла на и сар. (2007) ко ји су у сво јој сту ди ји до шли до по-
да тка да же не са оште ће њем ви да има ју ни жи ква ли тет жи во та од му-
шка ра ца, Хол брук и сар. (Hol bro ok et al., 2009) су у свом ис тра жи ва-
њу по себ ну па жњу обра ти ли на ути цај по ла на пер ци пи ра ни ква ли тет 
жи во та. Уочи ли су да је ква ли тет жи во та ис пи та ни ка жен ског по ла био 
зна чај но ни жи од ква ли те та жи во та ис пи та ни ка му шког по ла. Иако на-
во де да је ни жи пер ци пи ра ни ква ли тет жи во та код же на чест на лаз код 
ис пи та ни ка из оп ште по пу ла ци је ауто ри на гла ша ва ју да је ова сту ди ја 
пр ва ко ја је та кав ре зул тат до би ла при ме ном упит ни ка за ис пи ти ва ње 
ква ли те та жи во та у ве зи са оште ће њем ви да. Хол брук и сар. (2009) као 
пре по ру ку за бу ду ћа ис тра жи ва ња у овој обла сти на во де да је по треб но 
ис пи та ти мо гу ћи ути цај до дат них фак то ра (нпр. упо тре ба раз ли чи тих 
по ма га ла за кре та ње, кон ге ни тал но на су прот сте че ном оште ће њу ви да 
и сл.) на ква ли тет жи во та код осо ба са оште ће њем ви да.

ЗАКљУЧАК

Утицај оштећења вида на квалитет живота варира од особе до осо-
бе. Способност реализације визуелних задатака и одржавање задовоља-
вајућег квалитета живота могу се побољшати пружањем одговарајуће 
подршке и рехабилитације. Важно је да визуелна рехабилитација по-
чне што раније и да је прилагођена потребама сваког појединца са 
оштећењем вида и да она буде део укупне рехабилитације. С обзиром 
на то да се просечан животни век продужава можемо очекивати да ће се 
све више особа суочавати са потребом прилагођавања на губитак вида. 
То значи да ће се повећати потреба за офталмолозима, али и за рехаби-
литационим програмима и сервисима чији је циљ одржавање и побољ-
шање квалитета живота.
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QUALITY OF LIFE OF VISUALLY IMPAIRED PERSONS

KSENIJA STANIMIROV, BRANKA JABLAN,  
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 Faculty of Special Education and Rehabilitation

SUMMARY

Quality of life is a term used by all the scientific disciplines whose goal 
is studying the man. There is agreement that the quality of life is influenced 
by an individual’s health, emotional state, level of independence, social 
relationships, personal beliefs and relationship to characteristics of the 
environment in which that individual live. Measuring health and health 
care effects must include changes related to the type and severity of the 
disease as well as the assessment of an individual’s well-being. Low vision 
acuity reduces the number of activities in which people can participate, 
which particularly applies to reading, moving outside familiar environment, 
participation in leisure activities etc. Capability of realization of visual 
tasks and maintaining a satisfactory quality of life can be improved by 
providing appropriate support and rehabilitation. It is important for 
visual rehabilitation to start as early as possible, that it is adapted to the 
needs of each individual with visual impairment and that it is followed by 
rehabilitation programs and services for improving the quality of life.

The objective of this paper is to provide an overview of researches that 
examine the quality of life in people with visual impairments.

KEY wORDS: quality of life, visual impairment.
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У ра ду су из ло же ни ре зул та ти ис пи ти ва ња спо соб но сти крат ко трај-
ног ауди тив ног пам ће ња де це с ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу (ЛИО). 
Ис тра жи ва ње је оба вље но у основ ним шко ла ма за де цу с ЛИО на те ри то ри ји 
Бе о гра да. Узо рак ис тра жи ва ња об у хва тио је 124 ис пи та ни ка, оба по ла, уз-
ра ста од 8 до 16 го ди на без не у ро ло шких, пси хи ја триј ских и ком би но ва них 
смет њи. За про це ну ауди тив ног пам ће ња ко ри сти ли смо Ака диа тест раз-
вој них спо соб но сти – VI II Суп тест – Ауди тив но пам ће ње. Ре зул та ти ис-
тра жи ва ња по ка зу ју да де ца с ЛИО по ка зу ју те шко ће у до ме ну ауди тив ног 
пам ће ња.

КЉУЧ Не Ре ЧИ: ауди тив но пам ће ње, ла ка ин те лек ту ал на оме те ност.

УВОД

По де ла пам ће ња у од но су на вре ме за др жа ва ња ин фор ма ци ја об-
у хва та сен зор но, крат ко роч но и ду го роч но пам ће ње. Пам ће ње по је ди-

*  Рад је настао у оквиру пројеката «Социјална партиципација особа са интелекту-
алном ометеношћу (бр. 179017), које финансира Министарство просвете, науке и тех-
нолошког развоја Републике Србије, «Креирање Протокола за процену едукативних 
потенцијала деце са сметњама у развоју као критеријума за израду индивидуалних об-
разовних програма», (бр. 179025), финансиран од стране Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије.
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нач них ин фор ма ци ја у крат ком вре мен ском пе ри о ду је крат ко роч но 
пам ће ње за ко је се пред по ста вља да но си ка рак те ри сти ке спо ља шњих 
до га ђа ја. 

Крат ко трај но пам ће ње је не по сред но пам ће ње ко је је Џејмс на звао 
при мар ним пам ће њем (Ja mes, 1980). Ка па ци тет крат ко роч ног пам ће-
ња огра ни чен је на 5 до 9 по је ди нач них по да та ка. Ме мо ри са ни по да-
ци мо гу би ти број ке, сло ва, бе сми сле ни сло го ви или це ле ре чи. Мо гу 
се, та ко ђе, по је ди нач ни по да ци гру пи са ти у но ве по је ди нач не по дат-
ке, та ко да се укуп на ко ли чи на упам ће ног са др жа ја мо же по ве ћа ти. 
Сто га се и сма тра да је крат ко роч но пам ће ње уства ри рад но пам ће ње 
ко је у све сти за др жа ва но во при сти гле ин фор ма ци је. По на вља ње је од 
кру ци јал не ва жно сти за овај део пам ће ња. На и ме, што се ду же по је ди-
нач на ин фор ма ци ја за др жи у крат ко роч ном пам ће њу, од но сно што се 
ви ше пу та по на вља, то је и ве ћа ве ро ват но ћа да ће пре ћи у ду го трај но 
пам ће ње. Дру гим ре чи ма, вре ме ко је од ре ђе на ин фор ма ци ја про ве де 
у крат ко роч ном пам ће њу мо же се про ду жи ти по ступ ком по на вља ња 
(Ju daš, Ko sto vić, 1998). 

Ис тра жи ва ња ко ја су за циљ има ла про це ну крат ко роч ног пам ће-
ња, ука зу ју на чи ње ни цу да де ца с ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу 
(ЛИО) по ка зу ју знат но сла би је ре зул та те, при про це ни ове спо соб но-
сти. Сма њен ка па ци тет крат ко роч ног пам ће ња има за по сле ди цу знат-
но сма њен број ин фор ма ци ја ко је осо ба мо же са чу ва ти у ду го трај ном 
пам ће њу (Se ku šak-Ga le šev, 2002). Сма ње на спо соб ност ауди тив ног 
пам ће ња ути че на ло ши ју ефи ка сност функ ци о ни са ња мно гих сег ме-
на та раз во ја. Ис тра жи ва ња ука зу ју на мо гућ ност да огра ни че на ауди-
тив на ме мо ри ја под у пи ре ши рок спек тар де фи ци та, као што су де фи-
цит пра ће ња, пла ни ра ња, ре ша ва ња про бле ма и за др жа ва ња па жње 
(Hol mes, et al. 2010). 

Те шко ће крат ко трај не ауди тив не ме мо ри је од ра жа ва ју се на теч но 
чи та ње. Де те те шко уоп шта ва реч и те шко је шчи та ва, те шко пра ти след 
ре че ни це или упут ства то ком ту ма че ња гра ди ва или у те стов ним си ту а-
ци ја ма (Ga lić-Ju šić, 2004). Ре зул та ти ис тра жи ва ња ко ја су за циљ има ла 
утвр ђи ва ње ни воа раз во ја и од но са ауди тив ног пам ће ња и је зич ке ком-
пе тен ци је код де це мла ђег школ ског уз ра ста ука зу ју да је ути цај ауди-
тив ног пам ће ња у ста ти стич ком сми слу нај зна чај ни ји у до ме ну мор фо-
ло ги је и син так се (Гли го ро вић, 2012). Де фи цит ауди тив не крат ко трај не 
ме мо ри је ди рект но је по ве за на са те шко ћа ма у ре ша ва њу еле мен тар них 
ма те ма тич ких за да та ка (An der sson & Lyxell, 2007). 

Пред мет ис тра жи ва ња од но си се на спо соб ност ауди тив ног крат ко-
трај ног пам ће ња код де це с ЛИО. Циљ ис тра жи ва ња је утвр ђи ва ње пре-
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ва лен ци је смет њи крат ко трај ног ауди тив ног пам ће ња код де це с ЛИО 
у од но су на ка лен дар ски уз раст. Основ на за ми сао ова ко кон ци пи ра ног 
ис тра жи ва ња од но си се на са гле да ва ње ауди тив ног пам ће ња код де це с 
ЛИО. Про це на се ре а ли зу је у два сме ра, кроз са гле да ва ње укуп ног по-
стиг ну ћа на при ме ње ном те сту као и кроз ај тем ана ли зу. Прак тич не им-
пли ка ци је из ве де ног ис тра жи ва ња од но се се на утвр ђи ва ње при сут них 
те шко ћа ауди тив не ме мо ри је ка ко би се кон ци пи рао еду ка тив ни про-
грам с ци љем раз во ја про це ње не спо соб но сти у окви ру вас пит но-обра-
зов ног ра да. 

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Узо рак ис тра жи ва ња

Узо рак је об у хва тио 124 уче ни ка оба по ла. Кри те ри јум за из бор ис-
пи та ни ка са др жао је сле де ће зах те ве: ко лич ник ин те ли ген ци је од 50 до 
69, ка лен дар ски уз раст од 8 до 16 го ди на, школ ски уз раст об у хва ћен ни-
во ом еду ка ци је од II до VI II раз ре да, од су ство не у ро ло шких, пси хи ја-
триј ских и сен зор них смет њи. ис пи та ни ци су уче ни ци основ них шко ла 
за де цу с ЛИО на те ри о то ри ји цен трал них бе о град ских оп шти на.

Ин стру мент ис тра жи ва ња

Спо соб ност ауди тив ног пам ће ња ис пи та на је Ака диа те стом раз во ја 
спо соб но сти. Ауто ри ове ска ле су Ет кин сон, Џон стон и Лин зи (At kin son, 
Johnston, Lind say). Ска ла у це ли ни је пре ве де на и при ла го ђе на од стра не 
проф. др Ма ри је Но во сел чи јих смо се упут ста ва при др жа ва ли (Но во-
сел, 1989). Бу ду ћи да је ска ла ура ђе на на Хр ват ском је зи ку и да ни је би-
ло мо гу ће исту при ме ни ти у на шем ис тра жи ва њу, ко ри сти ли смо срп ску 
вер зи ју ове ска ле (Пов ше-Ив кић, Го ве да ри ца, 2001).

За про це ну спо соб но сти ауди тив ног пам ће ња ко ри сти ли смо Суп-
тест 8 – Ауди тив но пам ће ње. Овај суп тест се са сто ји из 15 ај те ма, од но-
сно из три де ла. У пр вом де лу се од ис пи та ни ка оче ку је да за пам ти и за-
пи ше низ бро је ва ко је је ис пи ти вач про чи тао. У дру гом де лу ис пи та ник 
тре ба да за пам ти и пре по зна ме сто од ре ђе ног бро је у ни зу, док у тре ћем 
де лу тре ба да за па ти и за пи ше низ ре чи. Од ис пи та ни ка се зах те ва да 
пр во чу је гру пу ре чи или бро је ва у сва ком за дат ку, а он да за пи су је све 
што је за пам тио. 

Бро је ве и ре чи ис пи та ник мо ра да чи та па жљи во и да пра ви па у зе 
из ме ђу чи та ња. Сва ки та чан од го вор у пр вом и дру гом де лу те ста но си 
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је дан по ен, док у тре ћем де лу та чан ај тем се бо ду је са два по е на. Бо ду ју 
се пра вил но на пи са не све ре чи, док се ле по та пи са ња ис кљу чу је из оце-
њи ва ња. До би је ни бру то бо до ви пре тва ра ју се у стан дар ди зо ва не пре ма 
при ло же ној та бе ли ко ја је да та уз Ака диа тест. За од ре ђи ва ње стан дард-
них бо до ва по треб но је од ре ди ти ка лен дар ски уз раст сва ког ис пи та ни ка, 
укљу чу ју ћи го ди ну и ме сец. Стан дард ни бо до ви има ју арит ме тич ку сре-
ди ну у вред но сти 50, а стан дард ну де ви ја ци ју 10, уко ли ко се стан дард ни 
бо до ви по је ди ног ис пи та ни ка на ла зе ис под две стан дард не де ви ја ци је 
он да се сма тра да је по треб но укљу чи ти де фек то ло шки трет ман (Но во-
сел, 1989., Пов ше-Ив кић, Го ве да ри ца, 2001).

Ста ти стич ки ме тод

До би је ни ре зул та ти при ка за ни су та бе лар но и гра фич ки. Ана ли за 
при ку пље них по да та ка ра ђе на је раз ли чи тим мо де ли ма па ра ме триј ске 
и не па ра ме триј ске ста ти сти ке. Од при ку пља них по да та ка фор ми ра на 
је да то те ка у про гра му СПСС где је и ура ђе на об ра да до би је них по да-
та ка. 

Оста ли по да ци по треб ни за на ше ис тра жи ва ње ко ји се од но се на ни-
во ин те лек ту ал ног функ ци о ни са ња (IQ), ка лен дар ски уз раст ис пи та ни-
ка до би је ни су стан дард ном ана ли зом пе да го шке до ку мен та ци је. 

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

Табела 1 – Основни статистички показатељи резултата процене 
аудитивног памћења према  хронолошком узрасту испитаника

N AS SD min max

А
уд

.п
ам

./
уз

ра
ст

8-9,11 31 1,93 1,99 0 9

10-11,11 31 2,61 3,09 0 12

12-12,11 31 4,61 4,05 0 13

14-16 31 5,32 3,33 0 13

Тотал 124 3,62 3,46 0 13

Број укуп но ре ше них за да та ка се по ве ћа ва са по ра стом ка лен дар-
ског уз ра ста ис пи та ни ка. Нај ста ри ји ис пи та ни ци ре ша ва ју у про се ку че-
ти ри за дат ка ви ше у од но су на уче ни ка нај мла ђе уз раст не ка те го ри је. 
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Гра фи кон 1 – Гра фич ки при каз арит ме тич ких сре ди на  
ауди тив ног пам ће ња пре ма хро но ло шком уз ра сту 

Гра фич ки при каз ука зу је да нај ви ше тач них од го во ра по сти жу уче-
ни ци са 12-13 го ди на. Број тач но ре ше них за да та ка опа да на уз ра сту око 
15-те го ди не, на кон че га се бе ле жи по раст тач но ре ше них за да та ка. 

При ме ње ним суп те стом Ауди тив но пам ће ње ис пи та ли смо ауди-
тив ну рад ну ме мо ри ју, бу ду ћи да смо од ис пи та ни ка оче ки ва ли не са мо 
по на вља ње бро је ва од но сно ре чи већ и њи хо во за пи си ва ње. Три бро ја 
пам ти и пи ше 83,87% нај мла ђих ис пи та ни ка. Са мо је дан ис пи та ник 
из нај ста ри је уз раст не гру пе ни је ус пео да упам ти и за пи ше три бро ја, 
док је 93,54% ис пи та ни ка уз ра ста 12-14 год. ре ши ло при ме ње ни тест. 
На овом ај те му, нај ло ши је ре зул та те по ка за ли су ис пи та ни ци ко ји се 
на ла зе у гру пи од 10 до 12 год. Са по ра стом ка лен дар ског уз ра ста уоча-
ва се по раст бро ја уче ни ка ко ји са успе хом зам те и за пи су ју 4 из ре че-
на бро ја. Скла ди ште ње у рад ној ме мо ри ји пет сло ва или бро ја оче ку је 
се код сед мо го ди шње де це ма сов не по пу ла ци је. На ша нај мла ђа де ца 
(8-10 год.) пам те и пи шу пет бро је ва у про цен ту од 25,80%. Са мо три 
ис пи та ни ка сле де ће уз раст не гру пе успе ва да ре ши овај ај тем. Про це-
нат успе шних ра сте на сле де ћим ка лен дар ским уз ра сти ма (41,93% и 
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51,61%). Пи ше и пам ти шест бро ја 6,45% нај мла ђе де це на шег узор-
ка. Код 12,90% ис пи та ни ка уз ра ста 10-12 год. ре ги стро ван је успех на 
овом ај те му. Сле де ће две гру пе ис пи та ни ка по ка зу ју исти про це нат 
успе шно сти (31,25%). Се дам бро ја ва не успе ва да за пам ти ни је дан ис-
пи та ни ка нај ни жег уз ра ста, док са мо 6,45% уче ни ка ко ји су на уз ра сту 
10-12 год. успе шно ре ша ва овај ај тем. Нај ста ри ји ис пи та ни ци су успе-
шни у про цен ту од 12,90%, док су за ни јан су бо ље ре зул та те по ка за ли 
ис пи та ни ци из гру пе 12-14 год. Њих 16,12% је ус пе ло да ре ши тест. У 
ни зу од три бро ја тач но еви ден ти ра ња ме ста јед ног бро ја са успе хом 
је ре ши ло 16,12% нај мла ђих ис пи та ни ка. Не што бо ље ре зул та те ре ги-
стро ва ли смо на сле де ћој уз раст ној гру пи (22,58%). Гру па уз ра ста 12-
14 год. успе шна је у про цен ту од 31,25%, док су нај ста ри ји ис пи та ни-
ци по ка за ли не што ло ши је ре зул та те (29,03%). У ни зу од че ти ри бро ја 
до би ли смо ло ши је ре зул та те. Нај бо ље ре зул та те су по сти гли уче ни ци 
уз ра ста 12-14 го ди на, за тим нај ста ри ји ис пи та ни ци 9,67%. Са мо два 
нај мла ђа ис пи та ни ка је успе шно на овом ај те му и 3,22% ус пи та ни ка 
уз ра ста 10-12 го ди на. По је дан ис пи та ник (3,22%) из нај мла ђе и нај-
ста ри је уз раст не гру пе успе ва да ре ши сле де ћи ај тем. У гру пи 12-14 
год. про це нат од 12,90% го во ри о успе шно сти ове гру пе де це. У гру-
пи де це од 10-12 год. не ма ис пи та ни ка ко ји успе ва ју да иден ти фи ку ју 
ме сто бро ју у ни зу од пет ци фа ра. Сле де ћи ај тем ре ша ва 3,22% ис пу-
та ни ка пр ве две уз раст не гру пе, док је про це нат не што бо љи на ка лен-
дар ском уз ра сту 12-14 год. (12,90%). Нај ста ри ји ис пи та ни ци успе шни 
су у про цен ту од 9,67%. У ни зу од се дам бро је ва тач но ме сто ци фри, 
ре ги стру је по је дан ис пи та ник из гру пе нај ста ри ји и нај мла ђих. Ни ја-
дан ис пи та ни ка из уз раст не гру пе 10-12 год. и 9,67% ис пи та ни ка ко ји 
су на уз ра сту 12-14 го ди на. Три ре чи пам ти и пи ше 12,90% нај мла ђе 
де це. Сле де ћа уз раст на гру па успе шна је у про цен ту од 22,58%. Не што 
ма ње од 40% ис пи та ни ка уз ра ста 12-14 год. је успе шно на овом ај те му. 
Док је ви ше од по ло ви не (51,61%) успе шно де це ко ја су у нај ста ри јој 
ка лен дар ској гру пи. Нај мла ђи ис пи та ни ци у про цен ту од 6,45% пам-
те и пи шу че ти ри ре чи. Исти про це нат успе шно сти за бе ле же не су код 
сле де ће две уз раст не гру пе (19,35%), док су нај ста ри ји ис пи та ни ци по-
ка за ли нај бо ље ре зул та те на овом ај те му (29,03%). Са уз ра стом ра сте 
број тач но за пам ће них и за пи са них пет ре чи. Са мо је дан ис пи та ник из 
гру пе 12-14 год. успе ва да за пам ти и за пи ше низ од шест ре чи. У оста-
лим уз раст ним гру па ма ни је дан уче ник ни је са успе хом ре шио овај 
ај тем. Ни је дан уче ник с ЛИО ни је ус пео да за пам ти и за пи ше низ од 
осам ре чи.
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Табела 2 – Резултати ајтем анализе процене аудитивне меморије  
код деце с ЛИО у односу на келандарски узраст 

К а л е н д а р с к и у з р а с т

А ј т е м и
8-9,11 10-11,11 12-13,11 14-16

N % N N N % N %

записује 3 broja 26 83,87 22 70,96 29 93,54 30 96,77

записује 4 broja 8 25,80 16 51,61 21 67,74 28 90,32

записује 5 brojа 5 16,12 3 9,67 13 41,93 16 51,61

записује 6 броја 2 6,45 4 12,90 10 31,25 10 31,25

записује 7 броја 0 0 2 6,45 5 16,12 4 12,90

низ од 3 броја* 5 16,12 7 22,58 10 31,25 9 29,03

низ од 4 бр. 7* 2 6,45 1 3,22 5 16,12 3 9,67

низ од 5 бр. 8* 1 3,22 0 0 4 12,90 1 3,22

низ од 6 бр. 9* 1 3,22 1 3,22 4 12,90 3 9,67

низ од 7 бр. 10* 1 3,22 0 0 3 9,67 1 3,22

записује 3 речи 4 12,90 7 22,58 12 38,70 16 51,61

записује 4 речи 2 6,45 6 19,35 6 19,35 9 29,03

записуја 5 речи 1 3,22 2 6,45 3 9,67 5 16,12

записује 6 речи 0 0 0 0 1 3,22 0 0

записује 8 речи 0 0 0 0 0 0 0 0

*очекује се препознавање броја и његово место (6 ајтем-први број; 7-ајтем-трећи; 8- други број; 
9-ајтем четврти број; 10 ајтем други број у низу) 

Табела 3 – Разлике у постигнућу група на примењеном тесту  
аудитивног памћења 

збир DF AS F p

Ауд пам између група
 унутар група

239,831
1233,355

3
120

79,944
10,278 7,778 0,000

Уку пан број тач но упам ће них ре чи и бро је ва као по ка за те љи рад не 
ме мо ри је ви со ко зна чај но се раз ли ку ју из ме ђу гру па де це раз ли чи тог 
ка лен дар ског уз ра ста (p < 0.01). 
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ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА

Мо гућ ност пам ће ња и ре про ду ко ва ња ауди тив ног са др жа ја про це-
ње на је кроз упам ћи ва ње ре чи и бро је ва као и од ре ђи ва ње њи хо вог ме-
ста у ни зу. По ра стом ка лен дар ског уз ра ста ра сте број тач но упам ће них 
ре чи и нај ста ри ји уче ни ци по сти жу нај ве ћи скор. Про сеч на по стиг ну ћа 
при ка за на у та бе ли бр. 1 го во ре да нај мла ђи уче ни ци пам те две, не што 
ста ри ји (10-12 год) три ре чи, док нај ста ри ја гру па де це успе ва у про се-
ку да за пам ти пет ре чи. Гра фич ки при каз, у ко ме су де таљ ни је опи са ни 
ре зул та ти, ука зу је да де ца уз ра ста 12-13 год. има ју нај ви ше тач них од го-
во ра, за тим да успех око 13-14 год. ла га но опа да, да би број тач но упам-
ће них ре чи и бро је ва био нај ве ћи у нај ста ри јој уз раст ној ка те го ри ји де-
це. Уку пан број тач но упам ће них ре чи и бро је ва као по ка за те љи рад не 
ме мо ри је ви со ко зна чај но се раз ли ку ју из ме ђу гру па де це раз ли чи тог 
ка лен дар ског уз ра ста (p < 0,01). 

Ре зул та ти ај тем ана ли зе су ге ри шу да де ца на шег узор ка са ве ли ким 
успе хом пам те и пи шу три бро ја ко ја чу ју, док че ти ри бро ја у ви со ком 
про цен ту успе ва да упам ти са мо нај ста ри ја гру па ис пи та ни ка. Од укуп-
но 31 ис пи та ни ка нај мла ђег школ ског уз ра ста пе то ро је ус пе ло да пре-
по зна про чи та ни број из ни за од три бро ја, док су из у зет но ло ши ре зул-
та ти по стиг ну ти при пре по зна ва њу од ре ђе ног бро ја уко ли ко је број ни 
низ ве ћи од три. Са мо че ти ри ис пи та ни ка овог уз ра ста успе ва да за пам-
ти и за пи ше три ре чи док низ од ви ше ре чи ни је са вла дан. Си ту а ци ја је 
слич на и на оста лим уз раст ним ни во и ма што нас на во ди на за кљу чак 
да де ца с ЛИО у свом рад ном ауди тив ном пам ће њу успе ва ју да за пам те 
три до че ти ри бро ја ко ја чу ју, док је ја ко ма ли број њих успе шан уко ли ко 
је за да так ауди тив не ме мо ри је не што сло же ни ји. Де ца с ЛИО са ве ћим 
успе хом пам те и пи шу бро је ве у од но су на ре чи ко је чу ју. Овај по да так 
се мо же об ја сни ти чи ње ни цом да је ма ње вре ме на по треб но за пи са ње 
бро је ва не го ре чи. У од но су на ра спон ци фа ра и ра спон ре чи, са по ве-
ћа њем бро ја ци фа ра од но сно ре чи бо ље се пам те ци фре због пре оп те-
ре ће но сти сти му лу си ма. Ове осо бе због то га има ју те шко ће са об ра дом 
сло же них сти му лу са. Ме ђу тим, уко ли ко се бо ље пам те ре чи у од но су на 
ци фре зна чи да је до шло до па да па жње у то ку за дат ка по на вља ња ци фа-
ра или не мо ти ви са но сти (Па вло вић, 1999). 

Спо соб ност де ко ди ра ња ре чи је ма ње ви ше по зна та област код де це 
ко ја по ка зу ју те шко ће уче ња, ме ђу тим, ис тра жи ва ња све ви ше ука зу ју 
на чи ње ни цу да и бр зи на де ко ди ра ња игра ве о ма ва жну уло гу. Ре зул та-
ти су по ка за ли да је бр зи на де ко ди ра ња дру га чи ја код до брих и ло ших 
чи та ча. Де ца ко ја по ка зу ју про бле ме усва ја ња школ ских зна ња по ка зу ју 
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и сла би ја по стиг ну ћа при име но ва њу ре чи исто као и при име но ва њу 
сло ва и бро је ва (Jos hi, 1999; Aaron, et al., 1999).

Ло ше ре зул та те на за да ци ма рад не ме мо ри је де це на шег уз ра ста 
мо же мо са гле да ти кроз не а де кват но ко ри шће ње стра те ги ја упам ћи ва-
ња и сла бе вољ не па жње уко ли ко су сти му лу си пре зен то ва ни ауди тив-
ним пу тем. Овај по да так у на став ном про це су зна чи да је по лу сат но 
усме но пре да ва ње на став ни ка при лич но не ко ри сна пре зен та ци ја но вог 
гра ди ва. Уко ли ко је вер бал но из ла га ње нео п ход но он да се мо ра из ра-
жај ним то ном са па у за ма из ла га ти део по део на став ног гра ди ва, док je 
сни мље ни ма те ри јал још ефи ка сни ји. Вер бал ни ме тод из ла га ња иако 
нај за сту пље ни ји не би ни ка да тре бао да се при ме њу је са мо стал но у 
ра ду де це с ЛИО. Мно ги ис тра жи ва чи ко ји су се ба ви ли про це ном мне-
мо тех нич ких стра те ги ја код осо ба с ЛИО ука зу ју на те шко ће њи хо вог 
ко ри шће ња али срж про блем још увек ни је ра све тљен. По у зда но се зна 
да се де фи цит ме мо ри са ња мо же при пи са ти би ло ко јој мне мо тех нич-
кој фа зи, и да је сла ба рад на ме мо ри ја иза зва на де фи ци том ста те ги ја 
као што су по на вља ње, ор га ни за ци ја и асо ци ја ци ја. Дру га ис тра жи ва ња 
су по ка за ла да спон та но ко ри шће ње мне мо тех нич ких стра те ги ја код 
ИО по ка зу је зна чај но опа да ње у крат ко трај ном пам ће њу (Yalon-Cha-
mo vitz, Ja rus, 2000). 
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AUDITIVE MEMORY OF CHILDREN wITH MILD  
INTELLECTUAL DISABILITY
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In this paper are represented results of abilities of short term auditive 
memory of children with mild intellectual disability. This researche is 
done in Belgrades elementery schools for children with mild intellectual 
disability. The sample includes 124 participants, both genders, age:8-16, 
with no neurological, psychiatric and combined disturbances. we used 
Akaida test –developmental abilities – VIII subtest – Auditive memory for 
estimation of auditive memory. Results of the research show that children 
with mild intellectual disability have difficulties in the domain of auditive 
memory. 
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Мо гућ но сти кре и ра ња успе шних ин тер вен ци ја и под сти ца ња раз во ја 
ко му ни ка ци је код осо ба са те шком и ду бо ком ин те лек ту ал ном оме те но-
шћу за ви се у ве ли кој ме ри од тач не иден ти фи ка ци је њи хо вих ко му ни ка ци о-
них по тен ци ја ла и огра ни че ња. Са вре ме ни при ступ у про це ни ко му ни ка ци је 
осо ба са те шком и ду бо ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу мо же се ши ре по-
сма тра ти као дво ком по нент ни про цес. Пр ва ком по нен та укљу чу је иден ти-
фи ко ва ње ко му ни ка ци о них спо соб но сти по је дин ца, док је дру га усме ре на на 
про це ну сре дин ских фак то ра (раз ли чи тих окру же ња, ак тив но сти и осо ба), 
ко ји мо гу по др жа ти или ин хи би ра ти ре а ли за ци ју прет ход но иден ти фи ко-
ва них спо соб но сти.

У окви ру пр ве ком по нен те, пре ин тен ци о нал ни, ин тен ци о нал ни и сим-
бо лич ки ста ди јум ко му ни ка ци је мо гли би да по слу же као схе ма за од ре ђи ва-
ње ин ди ви ду ал них ко му ни ка ци о них по тен ци ја ла осо ба са те шком и ду бо ком 
ин те лек ту ал ном оме те но шћу. Ма пи ра ње до стиг ну тог ни воа ко му ни ка ци је 
тре ба ло би да бу де пра ће но упо ред ним бе ле же њем функ ци ја ко је про це њи ва на 
осо ба оства ру је то ком ко му ни ка ци о не раз ме не. Про це на усме ре на на сре дин-
ске фак то ре укљу чу је утвр ђи ва ње сте пе на до ко га је иден ти фи ко ва ни на чин 
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ко му ни ка ци је осо бе при хва ћен у ње ном окру же њу, као и утвр ђи ва ње при ли ка 
у окру же њу ко је омо гу ћа ва ју осо би да оства ри функ ци о нал ну ко му ни ка ци ју.

Дво ком по нент ним мо де лом про це не ис так ну та је ва жност со ци јал ног, 
ин тер ак тив ног кон тек ста и од го вор ност за јед ни це за укљу чи ва ње осо ба са 
те шком и ду бо ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу у сва ко днев ну ко му ни ка-
ци о ну раз ме ну.  

КЉУЧ Не Ре ЧИ: ко му ни ка ци ја, про це на, те шка и ду бо ка ин те лек ту ал-
на оме те ност

УВОД

Ин те лек ту ал на оме те ност пред ста вља ста ње ко је на ста је пре 
осам на е сте го ди не и ко је је ка рак те ри са но зна чај ним огра ни че њи ма 
у ин те лек ту ал ном и адап тив ном функ ци о ни са њу (AAID, 2010). Пре-
ма Аме рич кој асо ци ја ци ји за ин те лек ту ал ну оме те ност огра ни че ња 
у адап тив ном функ ци о ни са њу об у хва та ју де фи ци те кон цеп ту ал них, 
со ци јал них и прак тич них ве шти на. Кон цеп ту ал ним адап тив ним ве-
шти на ма при па да ју ко му ни ка ци ја, функ ци о нал не ака дем ске ве шти-
не и ве шти не са мо у сме ра ва ња (AAID, 2010). Де фи ци ти у на ве де ним 
до ме ни ма кон цеп ту ал них ве шти на по себ но су из ра же ни код осо ба са 
те шком и ду бо ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу, па се те шко ће у го-
во ру и ко му ни ка ци ји код ове по пу ла ци је уоча ва ју још то ком ра ног 
де тињ ства (APA, 2000).

Мо гућ но сти кре и ра ња успе шних ин тер вен ци ја и под сти ца ња раз во-
ја ко му ни ка ци је код осо ба са те шком и ду бо ком ин те лек ту ал ном оме те-
но шћу за ви се у ве ли кој ме ри од тач не иден ти фи ка ци је њи хо вих ко му-
ни ка ци о них по тен ци ја ла и огра ни че ња. Про ме не у на чи ну са гле да ва ња 
ко му ни ка ци је, ко је су се до го ди ле то ком про шлог ве ка, од ра зи ле су се 
и на до мен про це не. До 70-их го ди на два де се тог ве ка, ко му ни ка ци ја је 
углав ном ви ђе на као спо соб ност из ра жа ва ња, ко ја се ре а ли зу је по сред-
ством фор мал них је зич ких сред ста ва, пр вен стве но го во ра (Row land, 
2011). У скла ду са тим, про це на гло бал ног ко му ни ка ци о ног ста ту са де це 
са ин те лек ту ал ном оме те но шћу, из ме ђу оста лог, укљу чи ва ла је опис ни-
воа раз ви је но сти ре цеп тив ног и екс пре сив ног је зи ка, гла са, ар ти ку ла ци-
је, флу ент но сти, орал не мо то ри ке и слу ха (Ca scel la, 1999). По сте пе ним 
по ме ра њем ка тзв. со цио-праг мат ском при сту пу у ко му ни ка ци ји па жња 
је са ни воа раз ви је но сти го вор но-је зич ких ве шти на, или фор ми ко му-
ни ка ци је, пре у сме ре на на про це ну прак тич них ефек та ко ји се при ме-
ном тих ве шти на (фор ми) мо гу оства ри ти у со ци јал ном, ин тер ак тив ном 
кон тек сту (Row land, 2011). На тај на чин, са вре ме ни при ступ у про це ни 
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ко му ни ка ци је осо ба са те шком и ду бо ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу 
мо же се ши ре по сма тра ти као дво ком по нент ни про цес. Пр ва ком по нен-
та укљу чу је иден ти фи ко ва ње ко му ни ка ци о них спо соб но сти по је дин-
ца, док је дру га усме ре на на про це ну сре дин ских фак то ра (раз ли чи тих 
окру же ња, ак тив но сти и осо ба), ко ји мо гу по др жа ти или ин хи би ра ти 
ре а ли за ци ју прет ход но иден ти фи ко ва них спо соб но сти (Ca scel la, McNa-
ma ra, 2005). Обе ком по нен те про це са про це не су ме ђу за ви сне и мо гу се 
ре а ли зо ва ти си мул та но.

У скла ду са со цио-праг мат ским при сту пом на ве де но је не-
ко ли ко смер ни ца за оства ри ва ње ква ли тет не про це не:

1. По треб но је оп сер ви ра ти на чин на ко ји де те оства ру је раз ли чи те 
ко му ни ка ци о не функ ци је, по пут зах те ва ња, ини ци ра ња ко му ни ка ци је, 
из ра жа ва ња не сла га ња и др;

2. Оп сре ва ци ју и про це ну тре ба ло би спро ве сти то ком из ве сног пе-
ри о да, а не јед но крат но (нпр. са мо у јед ном окру же њу и/или то ком јед-
не ак тив но сти);

3. Про це ном би тре ба ло об у хва ти ти и ин те ре со ва ња де те та, од но сно 
мо ти ва ци о ну ком по нен ту ко му ни ка ци је;

4. Ин фор ма ци је је по треб но при ку пи ти од раз ли чи тих осо ба ко је су 
има ле при ли ку да ко му ни ци ра ју са де те том у раз ли чи тим окру же њи ма, 
као и то ком раз ли чи тих ак тив но сти и раз ли чи тог пе ри о да да на;

5. По треб но је раз мо три ти до ступ ност по тен ци јал них ко му ни ка ци о-
них парт не ра (вр шња ка и од ра слих осо ба) са ко ји ма де те мо же да оства-
ри не на ме тљи ву ко му ни ка ци ју у при род ном окру же њу;

6. Про це на укљу чу је и раз ма тра ње раз ли чи тих окру же ња у ко ји ма 
де те оства ру је, или има при ли ку да оства ри ко му ни ка ци ју, као што је 
нпр. шко ла, кли нич ка ор ди на ци ја и сл. Та ко ђе, по треб но је раз мо три ти 
и ужа окру же ња у окви ру иден ти фи ко ва них ши рих ка те го ри ја. На при-
мер, уну тар школ ског окру же ња мо гу се раз мо три ти игра ли ште, учи о-
ни ца, би бли о те ка и др. (Hamp ton et al., 2002).

На ве де не смер ни це од ра жа ва ју ком плек сност про це не ко му ни ка-
ци је осо ба са те шком и ду бо ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу. Ујед но, 
оне ука зу ју на по тре бу тим ског при сту па про це ни, кроз са рад њу раз ли-
чи тих осо ба ко је до бро по зна ју по је дин ца чи је се спо со бо сти про це њу-
ју. Ли ста по тен ци јал них чла но ва ти ма, или ин фор ма на та, прак тич но је 
нео гра ни че на, па по ред ро ди те ља и чла но ва по ро ди це, мо же укљу чи-
ва ти и на став ни ке, спе ци јал не еду ка то ре, не на став но осо бље, вр шња ке, 
про фе си о нал це итд.
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Про це на ин ди ви ду ал них ко му ни ка ци о них по тен ци ја ла

У окви ру пр ве ком по нен те, пре ин тен ци о нал ни, ин тен ци о нал ни и 
сим бо лич ки ста ди јум ко му ни ка ци је мо гли би да по слу же као схе ма за 
од ре ђи ва ње ин ди ви ду ал них ко му ни ка ци о них по тен ци ја ла осо ба са те-
шком и ду бо ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу. У скла ду са тим, по чет ни 
ни во про це не био би усме рен на утвр ђи ва ње ин тен ци о нал но сти по на-
ша ња осо бе, од но сно сте пе на до ко га је она све сна свог ути ца ја на окру-
же ње (Na ti o nal Jo int Com mit tee for the Com mu ni ca tion Ne eds of Per sons 
with Se ve re Di sa bi li ti es, 1992). По сто ји ве ли ки број би хеј ви о рал них ин-
ди ка то ра за од ре ђи ва ње по ја ве ин тен ци о нал ног ко му ни ка ци о ног чи на, 
као што су:

1) на из ме нич но пре ме шта ње по гле да са же ље ног ци ља на ко му ни-
ка ци о ног парт не ра, и обрат но;

2) ис тра ја ва ње у сиг на ли зи ра њу све док циљ не бу де оства рен;
3) про ме на у ква ли те ту сиг на ла све док циљ не бу де оства рен;
4) ко ри шће ње сиг на ла ко ји је ри ту а ли зо ван, или има кон вен ци о нал-

ну фор му, уну тар спе ци фич ног кон тек ста;
5) ис че ки ва ње од го во ра (ре ак ци је) ко му ни ка ци о ног парт не ра;
6) пре ки да ње сиг на ли зи ра ња на кон оства ри ва ња же ље ног ци ља;
7) по ка зи ва ње за до вољ ства, уко ли ко је циљ оства рен, од но сно не за-

до вољ ства, уко ли ко циљ ни је оства рен (wet herby, Pri zant, 1989, пре ма 
Iaco no et al., 1998).

При ли ком про це не ин тен ци о нал но сти не сме се из гу би ти из ви да 
да осо бе са те шком и ду бо ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу, ко је функ-
ци о ни шу на пре вер бал ном, не сим бо лич ком ста ди ју му, не ка да мо гу ко-
ри сти ти раз ли чи те, ви ше или ма ње фор мал не, на чи не сиг на ли за ци је. 
Осим кон такт них ге сто ва, по ку ша ја до хва та ња, или по ка зи ва ња ка не че-
му, не ка да об лик сиг на ли за ци је мо же пред ста вља ти и абе рант но по на-
ша ње (Ogle tree at al., 1996). 

На да ље, по не ка да је те шко од ре ди ти да ли је осо ба са те шком или 
ду бо ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу до сти гла ин тен ци о нал ни ни во 
ко му ни ка ци је, по себ но у слу ча је ви ма ви ше стру ке оме те но сти, ка да по-
сто је до дат на мо то рич ка и/или сен зор на оште ће ња. Пре про це не ин ди-
ви ду ал них ко му ни ка ци о них по тен ци ја ла, по треб но је ис пи та ти очу ва-
ност ви да и слу ха, као и мо то рич ких спо соб но сти, по пут по кре тљи во сти 
екс тре ми те та и оку ло мо тор не ко ор ди на ци је. При дру же не те шко ће мо гу 
оне мо гу ћи ти по је дин ца у ис по ља ва њу ја сних зна ко ва ин тен ци о нал но-
сти, нпр. ус по ста вља ња за јед нич ке па жње на из ме нич ним пре ме шта њем 
по гле да са не ког објек та на дру гу осо бу и/или ис тра ја ва ња у на ме ри да 
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оства ри же ље ни циљ (Iaco no et al., 1998). Услед то га, ну жно је до бро по-
зна ва ње про це њи ва не осо бе, као и ве о ма па жљи ва оп сер ва ци ја ње ног 
по на ша ња у ве ли ком бро ју си ту а ци ја у ко ји ма се од ре ђе но по на ша ње 
ја вља. 

То ком овог сег мен та, ко ји се од но си на утвр ђи ва ње ин тен ци о нал но-
сти, ва жно је на по ме ну ти да сва ко ин тен ци о нал но по на ша ње не пред-
ста вља ко му ни ка ци о ни чин. На при мер, осо ба мо же до ћи до же ље ног 
пред ме та (ци ља) ко ри сте ћи не ки дру ги пред мет као сред ство, без ука-
зи ва ња дру гој осо би на вла сти те на ме ре (Ba tes et al., 1975, пре ма Ca-
ma i o ni, 1997). Уко ли ко је ипак реч о ин тен ци о нал ном ко му ни ка ци о ном 
чи ну, на ред ни ко рак био би бе ле же ње на чи на на ко ји осо ба са те шком 
или ду бо ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу укљу чу је дру гу осо бу у ко му-
ни ка ци о ну раз ме ну. Ово под ра зу ме ва ди фе рен ци ра ње два ти па по на ша-
ња (McLean et al., 1999): про то им пе ра тив ног, тј. ко ри шће ња дру ге осо бе 
као сред ства за оства ри ва ње же ље ног ци ља и про то де кла ра тив ног, ка да 
се дру га осо ба не до жи вља ва као сред ство, већ при до би ја ње ње не па жње 
пред ста вља же ље ни циљ.

Иден ти фи ка ци ја ове две вр сте по на ша ња, као и вр сте ге ста ко ју осо-
ба са те шком или ду бо ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу ко ри сти (кон-
такт ни и/или дис тал ни), мо же омо гу ћи ти ма пи ра ње до стиг ну тог ни воа 
у окви ру ста ди ју ма ин тен ци о нал не, али не вер бал не, не сим бо лич ке ко-
му ни ка ци је (Cra is et al., 2009). 

Да ља про це на укљу чи ва ла би иден ти фи ко ва ње по ја ве ре пре зен та-
ци о них ге сто ва. Ови ге сто ви, чи је се зна че ње не ме ња са кон тек стом 
(нпр. ма ха њем ру ком ко је зна чи исто што и реч „здра во“), ја вља ју се 
го то во у исто вре ме ка да и пр ве ре чи (Ca ma i o ni et al., 2003). Услед то га, 
њи хо ва по ја ва мо же озна чи ти по че так пре ла ска на сим бо лич ки ста ди-
јум ко му ни ка ци је. Овај ин ди ка тор је ва жан с об зи ром на то да по је ди не 
осо бе са те шком и ду бо ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу мо жда ни ка-
да не ће раз ви ти спо соб ност го во ра. За да ље ма пи ра ње ко му ни ка ци о них 
по тен ци ја ла мо же се ко ри сти ти бе ле же ње по ја ве раз ли чи тих об ли ка ко-
му ни ка ци је ка рак те ри стич них за сим бо лич ки ста ди јум (нпр. ко ри шће-
ње ре чи, сли ка, ма ну ел них зна ко ва). 

Ин фор ма ци је при ку пље не то ком про це не ин ди ви ду ал них спо соб-
но сти мо гу би ти пред ста вље не у ви ду ко му ни ка ци о ног про фи ла осо бе 
са те шком или ду бо ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу. Овај про фил са-
др жи све о бу хват ну ли сту фор ми (на чи на на ко ји не ка осо ба ус по ста вља 
ин тер ак ци ју са дру ги ма), као и функ ци ја ко му ни ка ци је, од но сно раз ло-
га због ко јих осо ба сту па у со ци јал ну ин тер ак ци ју (Ca scel la, McNa ma ra, 
2005). Да кле, прет ход но опи са ни ко ра ци у ма пи ра њу до стиг ну тог ни воа 
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ко му ни ка ци је тре ба ло би да бу ду пра ће ни упо ред ним бе ле же њем функ-
ци ја ко је про це њи ва на осо ба оства ру је то ком ко му ни ка ци о не раз ме не. 
Ре ле вант не осо бе из ње ног окру же ња (нпр. ро ди те ље, на став ни ке) тре ба 
пи та ти да иден ти фи ку ју по на ша ња за ко ја сма тра ју да слу же ко му ни ка-
ци ји, а за тим да од ре де ко ју ко му ни ка ци о ну по ру ку про це њи ва на осо ба 
тим по на ша њем пре но си или по ку ша ва да пре не се.

Не ко ли ко ши рих ка те го ри ја ко му ни ка ци о них функ ци ја, ко је се по-
ја вљу ју у ве ћи ни так со но ми ја при ме ње них код осо ба са те жим об ли ци ма 
оме те но сти, је су: зах те ва ње, од би ја ње, ко мен та ри са ње или са оп шта ва-
ње ин фор ма ци ја, со ци јал но по здра вља ње и/или по ка зи ва ње уч ти во сти 
(Re ic hle, 1997). То ком про це не, ши ре ка те го ри је функ ци ја по треб но је 
раз ло жи ти на њи хо ве спе ци фич ни је по ка за те ље. Та ко на при мер, ко ри-
шће њем не ког об ли ка ко му ни ка ци је, осо ба мо же упу ти ти зах тев за од-
ре ђе ним пред ме том, ак тив но шћу, ин фор ма ци јом, или зах те ва ти усме-
ра ва ње па жње ко му ни ка ци о ног парт не ра ка се би, или ка не чем дру гом 
у окру же њу. Од би ја ње мо же би ти из ра же но као не при хва та ње од ре ђе ног 
пред ме та, зах тев за пре ки дом не ке ак тив но сти, или као вид из бе га ва ња 
не ке ан ти ци пи ра не ак тив но сти. На да ље, у ди јад ној ин тер ак ци ји, од ре-
ђе ни об лик ко му ни ка ци је мо же има ти и функ ци ју ини ци ја ци је ко му ни-
ка ци о не раз ме не, или од го во ра на ини ци ја ти ву дру гих (McLean, Snu der-
McLean, 1987; McLean et al., 1999).

При ли ком про це не ин ди ви ду ал них ко му ни ка ци о них по тен ци ја ла 
осо ба са те шком и ду бо ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу, по треб но је 
при ме ни ти све о бу хват ни ји про то кол, ка ко по је ди не фор ме и функ ци је 
ко му ни ка ци је не би би ле из о ста вље не. На кра ју овог про це са, нео п ход-
но је про ве ри ти или ва ли ди ра ти при ку пље не ин фор ма ци је, на ро чи то 
ако се по да ци о ко му ни ка ци о ним спо соб но сти ма осо бе до би ја ју по сред-
но, ин тер вју и са њем дру гих осо ба (нпр. ро ди те ља, на став ни ка). Ову ва-
ли да ци ју мо гу ће је оства ри ти би ло кроз до дат ну, не по сред ну оп сер ва-
ци ју про це њи ва не осо бе у ње ном при род ном окру же њу (нпр. код ку ће, 
у шко ли и сл.), би ло кроз при ме ну струк ту ри ра них про ба за иза зи ва ње 
од ре ђе ног об ли ка и/или функ ци је ко му ни ка ци је (Si ga fo os et al., 2000). 
Кре и ра ње ових струк ту ри ра них про ба де таљ ни је је опи са но у ис тра жи-
ва њи ма у ко ји ма су про це њи ва не фор ме и функ ци је ко му ни ка ци је код 
осо ба са те шком и ду бо ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу (нпр. Iaco no et 
al., 1998; McLean et al., 1999).



ПРОЦЕНА КОМУНИКАЦИОНИХ СПОСОБНОСТИ КОД ОСОБА СА ТЕШКОМ И ... 157

Про це на сре дин ских фак то ра

Сле де ћа ком по нен та про це са про це не укло пље на је у мо дел по др-
шке ко ју је по треб но пру жи ти осо би са ин те лек ту ал ном оме те но шћу 
да би ак ту а ли зо ва ла ин ди ви ду ал не ко му ни ка ци о не по тен ци ја ле. Уко-
ли ко осо ба не ко ри сти сте че не ве шти не ко му ни ка ци је, чак и ка да оне 
при па да ју ви шим ста ди ју ми ма ко му ни ка ци о ног раз во ја, те ве шти не се 
мо гу сма тра ти не функ ци о нал ним (нпр. Step hen son, Dow rick, 2005). 
Услед то га, про це на усме ре на на сре дин ске фак то ре укљу чу је утвр ђи-
ва ње сте пе на до ко га је иден ти фи ко ва ни на чин ко му ни ка ци је осо бе 
при хва ћен у ње ном окру же њу, као и утвр ђи ва ње при ли ка у окру же њу 
ко је омо гу ћа ва ју осо би да оства ри функ ци о нал ну ко му ни ка ци ју (Ca-
scel la, 1999). 

При ли ком про це не при хва ће но сти од ре ђе них об ли ка ко му ни ка ци је 
по треб но је узе ти у об зир про ри те те ро ди те ља, њи хо ву евен ту ал ну за-
бри ну тост за по је ди не аспек те ко му ни ка ци је, али и спе ци фич но сти кул-
ту ре ко јој при па да ју (Hamp ton et al., 2002). На да ље, по треб но је при ку-
пи ти ин фор ма ци је о то ме ка ко ко му ни ка ци о ни парт не ри ви де вла сти ту 
уло гу, али и уло гу оног дру гог то ком ко му ни ка ци о не раз ме не. Та ко ђе, 
по треб но је укљу чи ти ин фор ма ци је и о то ме ка ко парт не ри опа жа ју ко-
му ни ка ци о ну ком пе тен ци ју осо бе са ин те лек ту ал ном оме те но шћу и ка-
ква оче ки ва ња има ју у по гле ду ме ђу соб не ин тер ак ци је. На кра ју, мо же 
се ис пи та ти ми шље ње парт не ра о то ме шта до при но си успе шној ко му-
ни ка ци о ној раз ме ни. Све ове ин фор ма ци је тре ба ло би да омо гу ће от-
кри ва ње со ци јал не вред но сти по сто је ћег на чи на ко му ни ка ци је осо бе са 
ин те лек ту ал ном оме те но шћу (Ca scel la, 1999). 

Не ка да ова про це на мо же ука за ти на по тре бу за пре о бли ко ва њем 
од ре ђе ног об ли ка ко му ни ка ци је, или ње го вог за ме њи ва ња не ком дру-
гом, со ци јал но при хва тљи ви јом, фор мом. Из ме ђу оста лог, та ква по тре-
ба мо же би ти ис ка за на у слу ча је ви ма ка да осо ба по ка зу је иди о син кра-
тич ко по на ша ње, па раз у ме ва ње ко му ни ка ци о ног зна че ња та квог по на-
ша ња зах те ва до бро по зна ва ње ње го ве функ ци је, као и са ме осо бе са 
ин те лек ту ал ном оме те но шћу. На да ље, про ме на на чи на на ко ји осо ба 
ко му ни ци ра мо же би ти ин ди ко ва на и у слу ча је ви ма ка да је по сто је ћи 
об лик ко му ни ка ци је ла ко пре по зна тљив и ра зу мљив дру ги ма, али со ци-
јал но не при хва тљив, или по вре ђу ју ћи, по пут агре си је, са мо по вре ђи ва-
ња, тан тру ма, уни шта ва ња имо ви не и дру го (Re is hle et al., 1993). 

Сле де ћи сег мент у окви ру про це не сре дин ских фак то ра пред ста-
вља иден ти фи ко ва ње при ли ка за ко му ни ка ци ју ко је по сто је у при род-
ном окру же њу не ке осо бе са те шком или ду бо ком ин те лек ту ал ном 
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оме те но шћу. Си га фус (Si ga fo os, 1999) на во ди не ко ли ко ко ри сних ин-
стру ме на та за ову про це ну. Је дан од њих је и еко ло шки ин вен тар ко ји 
опи су је ти пич не ак тив но сти осо бе у раз ли чи тим ши рим окру же њи ма 
(нпр. ку ћа, шко ла, игра ли ште и сл.), као и у по до кру же њи ма ко ја су 
са став ни део прет ход них ши рих обла сти (нпр. учи о ни ца, ход ник, то-
а лет, школ ско дво ри ште, тр пе за ри ја и сл.). Пр ви ко рак у из ра ди овог 
ин вен та ра пред ста вља ода бир че ти ри до пет глав них жи вот них до ме на, 
ре ле вант них за са му осо бу (нпр. до ма ћин ство, по сао или еду ка ци ја, 
сло бод не ак тив но сти и др.). На ред ни ко рак укљу чу је спе ци фи ка ци ју 
од ре ђе них окру же ња и по до кру же ња ко ји ма осо ба има при ступ уну тар 
ода бра не обла сти жи вот ног до ме на. На кон опи са ак тив но сти у ужим 
окру же њи ма у ко ји ма ће осо ба ве ро ват но уче ство ва ти, сле де ћи ко рак 
је усме рен на иден ти фи ко ва ње ве шти на ко је су осо би по треб не за ре-
а ли за ци ју тих ак тив но сти (Re is hle et al., 1991, пре ма Si ga fo os, 1999). 
У кон крет ном окру же њу (нпр. шко ла или ку ћа) ана ли за по на ша ња 
по тен ци јал них ко му ни ка ци о них парт не ра мо же по мо ћи у от кри ва њу 
дис кре пан це ко ја по сто ји из ме ђу зах те ва тог окру же ња и ве шти на ко-
ји ма је осо ба овла да ла. Из ме ђу оста лог, про це на мо же би ти усме ре на 
на ти пи чан ди ја лог и ком плек сност је зи ка ко ји ко ри сте по тен ци јал ни 
ко му ни ка ци о ни парт не ри у од ре ђе ном окру же њу, за тим оче ки ва ња у 
ве зи са ме ђу соб ном ко му ни ка ци јом, али и на то ко ли ко при ли ка за 
ко му ни ка ци ју има осо ба то ком ти пич них ак тив но сти ко је се ја вља ју 
у кон крет ном окру же њу. На ве де но ис пи ти ва ње укљу чу је и про це ну 
сен зи тив но сти ко му ни ка ци о ног парт не ра на на чин ко му ни ка ци је осо-
бе са ин те лек ту ал ном оме те но шћу, од но сно да ли парт нер пре по зна је 
од ре ђе но по на ша ње осо бе са ин те лек ту ал ном оме те но шћу као ко му-
ни ка ци о ни чин. Осим то га, по треб но је про це ни ти и ме ру у ко јој је 
тај ко му ни ка ци о ни чин до след но пре по знат при ли ком ин тер ак ци је са 
раз ли чи тим парт не ри ма (Ca scel la,1999; Ca scel la, McNa ma ra, 2005).

Ка да про це на сре дин ских чи ни ла ца ука же на ма ли број при ли ка за 
ко му ни ка ци ју, или на ње ну не е фи ка сност, по треб но је раз мо три ти на-
чи не на ко је се по сто је ћа ин тер ак ци ја и ак тив но сти мо гу про ме ни ти у 
прав цу по ве ћа ња шан си за ја вља ње успе шне ко му ни ка ци о не раз ме не 
(Si ga fo os, 1999).
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УМЕ СТО ЗА КљУЧ КА

При ме на дво ком по нент ног мо де ла про це не мо же пред ста вља ти 
пр ви ко рак ка уна пре ђи ва њу ко му ни ка ци о них спо соб но сти осо ба са 
те шком и ду бо ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу. Ин фор ма ци је до би је-
не на осно ву про це не би ће од ко ри сти не са мо про фе си о нал ци ма, при 
пла ни ра њу од го ва ра ју ће ин тер вен ци је, већ и по тен ци јал ним ко му ни-
ка ци о ним парт не ри ма (ро ди те љи ма, вр шња ци ма, итд.). Ове ин фор ма-
ци је би тре ба ло да до при не су ре ле вант ним осо ба ма из окру же ња да 
лак ше пре по зна ју и аде кват ни је од го во ре на ко му ни ка ци о не по ку ша је 
осо ба са те шком и ду бо ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу. Дво ком по-
нент ним мо де лом про це не ис так ну та је ва жност со ци јал ног, ин тер-
ак тив ног кон тек ста и од го вор ност за јед ни це за укљу чи ва ње осо ба са 
те шком и ду бо ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу у сва ко днев ну ко му-
ни ка ци о ну раз ме ну.  

ЛИТЕРАТУРА

1. Аmerican Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAID) 
(2010). Intellectual Disability: Definition, Classification, and Systems of Supports, 
11th ed. washington, DC: AAID.

2. American Psychiatric Association (2000). Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision. washington, DC: Author.

3. Camaioni, L. (1997). The emergence of intentional communication in ontogeny, 
phylogeny, and pathology. European Psychologist, 2 (3), 216–225.

4. Camaioni, L., Aureli, T., Bellagamba, F., & Fogel, A. (2003). A longitudinal exa-
mination of the transition to symbolic communication in the second year of 
life. Infant and Child Development, 12 (1), 1–26.

5. Cascella, P. w. (1999). Communication disorders and children with mental re-
tardation. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 8 (1), 61–75.

6. Cascella, P. w., & McNamara, K. M. (2005). Empowering students with severe 
disabilities to actualize communication skills.  TEACHING Exceptional Children, 
37 (3), 38–43.

7. Crais, E. R., watson, L. R., & Baranek, G. T. (2009). Use of gesture development 
in profiling children’s prelinguistic communication skills. American Journal of 
Speech-Language Pathology, 18 (1),  95–108.

8. Hampton, E. O., whitney, D. w., &  Schwartz I. S. (2002). weaving assessment 
information into intervention ideas: Planning communication interventions 



Слободан Банковић и сар.160

for young children with disabilities. Assessment for Effective Intervention, 27 (4), 
49–59.

9. Iacono, T., Carter, M., & Hook, J. (1998). Identification of intentional com-
munication in students with severe and multiple disabilities. Augmentative and  
Alternative Communication, 14 (2), 102–114.

10. McLean, J., & Snyder-McLean, L. (1987). Form and function of communicative 
behaviour among persons with severe developmental disabilities. Australia and 
New Zealand Journal of Developniental Disabilities, 13 (2), 83–98.

11. McLean, L. K., Brady, N. C., McLean, J. E., & Behrens, G. A. (1999). 
Communication forms and functions of children and adults with severe men-
tal retardation in community and institutional settings. Journal of Speech, 
Language, and Hearing Research, 42 (1), 231–240.

12. National Joint Committee for the Communication Needs of Persons with 
Severe Disabilities. (1992). Guidelines for meeting the communication needs of 
persons with severe disabilities. Retrieved December 29, 2011, from http://www.
asha.org/docs/html/GL1992-00201.html

13. Ogletree, B. T., Fischer, M. A., & Turowski, M. (1996). Assessment targets and 
protocols for nonsymbolic communicators with profound disabilities. Focus on 
Autism and Other Developmental Disabilities, 11 (1), 53–58.

14. Reichle, J. (1997). Communication intervention with persons who have severe 
disabilities. The Journal of Special Education, 31 (1), 110–134.

15. Reichle, J., Feeley, K., & Johnston, S. (1993). Communication intervention 
for persons with severe and profound disabilities: An overview. In L. Kupper 
(Ed.), The National Symposium on Effective Communication for Children and Youth 
with Severe Disabilities, 2nd. McLean, Virginia, July 10–12, 1992: Topic Papers, 
Reader’s Guide & Videotape (pp. 147–200). See EC 302 252.

16. Rowland, C. (2011). Using the communication matrix to assess expressive skills 
in early communicators. Communication Disorders Quarterly, 32 (3), 190–201.

17. Sigafoos, J., woodyatt, G., Keen, D., Tait, K., Tucker, M., Roberts-Pennell, 
D., & Pittendreigh, N. (2000). Identifying potential communicative acts in 
children with developmental and physical disabilities. Communication Disorders 
Quarterly, 21 (2), 77–86.

18. Sigafoos, J. (1999). Creating opportunities for augmentative and alternative 
communication: Strategies for involving people with developmental disabilities. 
Augmentative and Alternative Communication, 15 (3), 183–190.

19. Stephenson, J., & Dowrick, M. (2005). Parents‘ perspectives on the communi-
cation skills of their children with severe disabilities. Journal of Intellectual and 
Developmental Disability, 30 (2), 75–85.



ПРОЦЕНА КОМУНИКАЦИОНИХ СПОСОБНОСТИ КОД ОСОБА СА ТЕШКОМ И ... 161

ASSESSMENT OF COMMUNICATIVE ABILITIES IN PERSONS wITH 
SEVERE AND PROFOUND INTELLECTUAL DISABILITY

SLOBODAN BANKOVIC, IVANA TERZIC, 
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SUMMARY

The possibility of creating successful interventions and encouraging 
communication development in persons with severe and profound 
intellectual disability largely depends on the accurate identification of their 
communication potentials and limitations. The modern approach to the 
communication assessment of people with severe and profound intellectual 
disability can be seen broader as a two component process. First component 
includes identification of communication abilities of individual, while the 
second one is focused on the assessment of environmental factors (different 
environments, activities and people) which can support or inhibit the 
realization of previously identified abilities.

In the first component, pre-intentional, intentional and symbolic stage 
of communication could be used as a scheme for the determination of 
individual communication potentials of persons with severe and profound 
intellectual disability. Mapping the achieved level of communication 
should be done in parallel with recording of the functions evaluated person 
achieved during the communication exchange. The assessment focused on 
environmental factors include determining the degree to which identified 
mode of communication of a person is adopted in its environment and also 
the identification of opportunities in an environment that allows a person 
to achieve functional communication.

The two component model of assessment emphasized the importance 
of social, interactive context and community responsibility for the 
inclusion of persons with severe and profound intellectual disability in 
daily communication exchange.

KEY wORDS: communication, assessment, severe and profound 
intellectual disability.
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Упр кос чи ње ни ци да се у са вре ме ним ис тра жи вач ким сту ди ја ма ука зу је 
на раз ли ке у узро ци ма и кон се квен ца ма ре ак тив не и про ак тив не агре си је, 
још увек се во ди де ба та о ва лид но сти ди стинк ци је из ме ђу ова два ти па агре-
сив ног по на ша ња. Не ма мно го по да та ка о при мен љи во сти дво фак тор ског 
мо де ла агре си је у по пу ла ци ји ис пи та ни ка са ин те лек ту ал ном оме те но шћу. 
Циљ овог ис тра жи ва ња је утвр ђи ва ње ва лид но сти дво фак тор ског мо де ла 
агре сив ног по на ша ња код ис пи та ни ка са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но-
шћу. Мул ти груп на кон фир ма тор на фак тор ска ана ли за спро ве де на је ка ко 
би се про це ни ла ре пли ка бил ност фак тор ске струк ту ре Ска ле за про це ну ре-
ак тив не и про ак тив не агре си је. Узо рак је чи ни ло 348 адо ле сце на та из оп ште 
по пу ла ци је и 100 адо ле се на та са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу, уз ра-
ста из ме ђу 12 и 18 го ди на. Из ме ђу ове две гру пе ис пи та ни ка ни су по сто ја ле 
зна чај не раз ли ке у од но су на уз раст и пол. Ни ске вред но сти сред њег ква драт-
ног ко ре на (0,227 за пр ви и 0,124 за дру ги фак тор) ука зу ју на за до во ља ва ју-
ћу кон гу ент ност фак то ра. Мо же се за кљу чи ти да ре зул та ти ис тра жи ва ња 
по др жа ва ју дво ком по нент ни мо дел агре сив ног по на ша ња ко ји је у осно ви Ска-
ле, у оба ис пи ти ва на узор ка. 

КЉУЧ Не Ре ЧИ: ин те лек ту ал на оме те ност, кон фир ма тор на фак тор-
ска ана ли за, адо ле сцен ти

*  Овај рад је проистекао из истраживања на пројекту “Социјална партиципација 
особа са интелектуалном ометеношћу” (ев. бр. 179 017) који финансира Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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У В О Д

У ли те ра ту ри се че сто пра ви ди стинк ци ја из ме ђу ре ак тив не и про-
ак тив не агре си је. За раз ли ку од ре ак тив не агре си је, ко ја на ста је као од-
го вор на по тен ци јал но угро жа ва ју ћи сти му лус или фру стра ци ју, про ак-
тив на агре си ја је у сво јој осно ви ин стру мен тал на, тј. усме ре на ка оства-
ри ва њу по ста вље ног ци ља агре сив ним по на ша њем. По све му су де ћи, 
у осно ви ова два об ли ка агре сив ног по на ша ња сто је раз ли чи ти со цио-
емо ци о нал ни и ког ни тив ни про це си и раз ли чи та со ци јал на ис ку ства, та-
ко да су и мо гу ће по сле ди це њи хо вог ис по ља ва ња раз ли чи те (Hub bard, 
McA u lif fe, Mor row, & Ro ma no, 2010). 

Иако је дво фак тор ски мо дел агре сив ног по на ша ња че сто ис пи ти-
ван, по себ но у по пу ла ци ји адо ле сце на та, са свим су рет ки ра до ви ко ји су 
се ба ви ли ком па ра тив ном ана ли зом агре сив ног по на ша ња адо ле сце на та 
са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу и њи хо вих ти пич них вр шња ка. 
Јед но та кво ис тра жи ва ње, спро ве де но у на шој сре ди ни, по ка зу је да је 
ре ак тив на агре си ја зна чај но че шћи об лик агре сив ног по на ша ња у оба 
ис пи ти ва на под у зор ка (Pa vlo vić, žu nić-Pa vlo vić, Glum bić, 2013).

Не ки ауто ри до во де у пи та ње ва лид ност ди стинк ци је из ме ђу ре ак-
тив не и про ак тив не агре си је (пре ма Мiller & Lynam, 2006). Сто га је циљ 
овог ис тра жи ва ња био те сти ра ње при хва тљи во сти дво ком по нент ног мо-
де ла агре сив ног по на ша ња на ме шо ви том узор ку адо ле сце на та са ла ком 
ин те лек ту ал ном оме те но шћу и њи хо вих вр шња ка ти пич ног раз во ја. 

METОД ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Узо рак

Узор ком је об у хва ће но 448 ис пи та ни ка, уз ра ста из ме ђу 12 и 18 го ди-
на (АС=14,96; СД=1,49). Пр ви под у зо рак чи ни 204 ис пи та ни ка му шког и 
144 ис пи та ни ка жен ског по ла, про сеч них ин те лек ту ал них спо соб но сти. 
Дру гим под у зор ком об у хва ће но је 57 ис пи та ни ка му шког и 43 ис пи та-
ни ка жен ског по ла са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу. Ис тра жи ва ње 
је ре а ли зо ва но у основ ним и сред њим шко ла ма, уз прет ход но при ба вље-
ну ин фор ми са ну са гла сност. 

Ин стру мент и про це ду ра ис тра жи ва ња 

У ис тра жи ва њу је ко ри шће на Ска ла за про це ну ре ак тив не и про ак-
тив не агре си је (Re ac ti ve-Pro ac ti ve Ag gres sion Qu e sti on na i re; Ra i ne et al., 
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2006). Реч је о ска ли Ли кер то вог ти па ко ја се са сто ји из 23 ај те ма. Сет од 
12 ај те ма про це њу је про ак тив ну агре си ју, док се ре ак тив на агре си ја про-
це њу је по мо ћу 11 ај те ма. При ме ном ове ска ле у на шој сре ди ни утвр ђен 
је при хва тљив ни во ре ли ја бил но сти уну тра шње кон зи стен ци је, бу ду ћи да 
се вред ност Крон ба хо вог ал фа ко е фи ци јен та кре ће у ра спо ну од 0,76 за 
под ска лу ре ак тив не агре си је; пре ко 0,77 за под ска лу про ак тив не агре си је, 
до 0,84 за ска лу у це ли ни (Pa vlo vić, žu nić-Pa vlo vić, Glum bić, 2013). 

Од ис пи та ни ка је за тра же но да на тро сте пе ној ска ли од ре де да ли 
и у ко јој ме ри ис по ља ва ју од ре ђе ни об лик агре сив ног по на ша ња. Ис-
пи та ни ци ма са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу је пру же на до дат на 
по др шка де таљ ни јим об ја шње њем тех ни ке по пу ња ва ња, про ду жа ва њем 
вре ме на за по пу ња ва ње ска ле, као и упо тре бом ви зу ел ног под сет ни ка.

Ста ти стич ка об ра да по да та ка 

По ла зе ћи од уна пред фор му ли са ног дво ком по нент ног мо де ла агре-
сив ног по на ша ња, прет по ста вље ну струк ту ру Ска ле за про це ну ре ак тив-
не и про ак тив не агре си је те сти ра ли смо при ме ном мул ти-груп не кон-
фир ма тор не фак тор ске ана ли зе.  Из ра чу на та су два ин ди ка то ра по де-
сно сти: сред њи ква драт ни ко рен (ro ot mean squ a re – RMS) и ко е фи ци-
јент кон гру ен ци је (con gru en ce co ef fi ci ent – CC). 

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА СА ДИ СКУ СИ ЈОМ

У Та бе ли 1 при ка за на су фак тор ска за си ће ња по је ди нач них ај те ма 
Ска ле за про це ну ре ак тив не и про ак тив не агре си је. Вред ност сред њег 
ква драт ног ко ре на за пр ви фак тор је 0,227, а за дру ги 0,124. Тре ба има-
ти у ви ду да се вред но сти овог ап со лут ног ин дек са фи то ва ња те о риј ски 
кре ћу у ра спо ну од ну ла до два. Ка ко вред но сти бли же ну ли ука зу ју на 
бо љу кон гру ен ци ју, ја сно је да овај ин декс по твр ђу је по де сност прет по-
ста вље ног мо де ла. До истог за кључ ка до ла зи мо из ра чу на ва њем ко е фи-
ци јен та ко гру ен ци је, чи је би вред но сти тре ба ло да бу ду знат но ве ће, тј. 
бли же је ди ни ци. У на шем слу ча ју, вред ност овог ко е фи ци јен та за пр ви 
фак тор је 0,764, а за дру ги 0,832.  
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Табела 1 – Факторска засићења појединих ајтема на Скали 
за процену реактивне и проактивне агресије 

ајтем

испитаници са ИО типична популација
компонента компонента

1 2 1 2
1  0,644  0,689
2 0,334 0,654 0,584  
3  0,638  0,445
4 0,517   0,451
5  0,527  0,543
6  0,442  0,396
7 0,421 0,543  0,608
8 0,415 0,474  0,699
9 0,811  0,636  

10   0,318  
11  0,509  0,581
12 0,655  0,766  
13  0,505 0,393 0,308
14  0,413 0,393 0,368
15 0,888  0,391  
16  0,546 0,439 0,429
17 0,715  0,614  
18     
19  0,359 0,462  
20 0,716  0,628  
21 0,733  0,646  
22  0,441 0,523  
23 0,793  0,609  

Ова кав, дво ком по нент ни мо дел агре сив ног по на ша ња, по твр ђен је 
се ри јом ис тра жи ва ња на узор ци ма ис пи та ни ка из оп ште по пу ла ци је. 

Ауто ри ори ги нал не вер зи је ска ле су спро ве ли кон фир ма тив ну фак-
тор ску ана ли зу ка ко би про ве ри ли да ли се по да ци, до би је ни на узор ку 
са ста вље ном од 335 адо ле сце на та му шког по ла, ви ше укла па ју у јед но-
фак тор ски или дво фак тор ски мо дел агре си је (Ra i ne et al., 2006). Осим 
јед но фак тор ског мо де ла оп ште агре си је и дво фак тор ског мо де ла за сно-
ва ног на раз ли ко ва њу ре ак тив не и про ак тив не агре си је у скло пу ба зич не 
про це не те сти ран је и тзв. нул ти мо дел пре ма ко ме сва ки ај тем пред ста-
вља не за ви сну ди мен зи ју агре сив ног по на ша ња. Из ра чу на ва њем раз ли-
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чи тих ин дек са по де сно сти уста но вљен је ви сок сте пен сла га ња до би је-
них по да та ка са дво фак тор ски мо де лом агре сив ног по на ша ња. 

Ко ри сте ћи слич ну ме то до ло ги ју у бли за нач кој сту ди ји Беј кер и са-
рад ни ци (Ba ker et al., 2008) до ла зе до за кључ ка да је дво фак тор ски мо-
дел агре сив ног по на ша ња су пер и ор ни ји од јед но фак тор ског и нул тог 
мо де ла, не за ви сно од иза бра ног ин фор ман та (на став ник, мај ка или са-
мо де те) и по ла ис пи ти ва не де це. 

Шпан ски ауто ри су спро ве ли кон фир ма тор ну фак тор ску ана ли зу 
Ска ле ре ак тив не и про ак тив не агре си је, из ра чу на ва ју ћи че ти ри ин дек са 
по де сно сти. Ин декс по де сно сти мо де ла, ко ри го ва ни ин декс по де сно сти 
мо де ла и нор ми ра ни фит ин декс има ју вред но сти из ме ђу 0,96 и 0,98, 
што не дво сми сле но ука зу је на при хва тљи вост ис пи та ног дво фак тор ског 
мо де ла (An dreu, Peña, Ramírez, 2009). Ова кав на лаз до дат но пот кре пљу-
је ни ска вред ност ква драт ног ко ре на про сеч ног ква дра та ре зи ду а ла.

Ита ли јан ски ауто ри су спро ве ли екс пло ра тор ну фак тор ску ана ли-
зу у об ра ди по да та ка до би је них при ме ном ита ли јан ске вер зи је Ска ле 
на не кли нич ком узор ку адо ле сце на та. Ме то дом глав них ком по тен ти 
уз варимаx ро та ци ју до би је но је дво фак тор ско ре ше ње ко је од го ва ра 
гру пи са њу ај те ма пре ма кри те ри ју му ре ак тив не и про ак тив не агре си је 
(Fos sa ti et al., 2009).   

С об зи ром на чи ње ни цу да су раз ли чи те ма ни фе ста ци је агре сив ног 
по на ша ња дру штве но мо де ло ва не на ме ће се по тре ба за пре и спи ти ва њем 
на ве де ног мо де ла агре сив ног ис по ља ва ња у кул ту ро ло шки раз ли чи тим 
окру же њи ма. Са свим се оправ да но мо же мо упи та ти да ли је ди хо то ми-
за ци ја агре си је на ре ак тив ну и про ак тив ну ти пич но за па да њач ки кон-
цепт, не до вољ но при мен љив на зе мље ис точ не Ази је. Ко лек ти ви стич ка 
кул ту ра, на су прот за пад њач кој, ин ди ви ду а ли стич кој, по пра ви лу обес-
хра бру је агре сив но по на ша ње. Ме ђу тим, у мно гим азиј ским зе мља ма 
при су тан је и је дан дру ги со ци о ло шки фе но мен, ко ји оства ру је са свим 
су про тан ути цај. На и ме, ин декс дис тан це мо ћи у ова квим дру штви ма по 
пра ви лу је ве о ма ви сок. Овај ин декс ука зу је на спрем ност ло ши је по зи-
ци о ни ра них чла но ва дру штва да при хва те не јед на кост и раз ли ке у дру-
штве ној хи је рар хи ји као нор мал не дру штве не фе но ме не. У дру штви ма 
по пут ки не ског, са ви со ким ин дек сом дис тан це мо ћи, оче ку је се и ви ше 
агре сив них ис по ља ва ња (Ber ge ron & Schne i der, 2005). 

Има ју ћи у ви ду на ве де не кул ту ро ло шке спе ци фич но сти, гру па ауто-
ра је же ле ла да ис пи та фак тор ску струк ту ру Упит ни ка на узор ку од 5615 
де це из Хонг Кон га, ста ре из ме ђу 11 и 15 го ди на. У ис тра жи ва њу је при-
ме ње на ки не ска вер зи ја Упит ни ка. Сва фак тор ска за си ће ња су би ла ре-
ла тив но ви со ка, са нај ни жим вред но сти ма од 0,45. Ин дек си по де сно сти, 
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ко ри шће ни у кон фир ма тив ној фак тор ској ана ли зи, ука зу ју на при хва-
тљи вост дво фак тор ског мо де ла агре си је и у ко лек ти ви стич кој кул ту ри 
Хонг Кон га (Fung, Ra i ne & Gao, 2009). 

До истих за кљу ча ка до ла зе ауто ри ко ји су спро ве ли кон фир ма тор ну 
фак тор ску ана ли зу Ска ле ре ак тив не и про ак тив не агре си је на ет нич ки 
ме шо ви том узор ку ис пи та ни ка у Син га пу ру (Se ah & Ang, 2008). Узо рак 
су углав ном чи ни ли Ки не зи и Ма лај ци, уз сра змер но ма ње уче шће ис-
пи та ни ка евро а зиј ског по ре кла. Дво фак тор ски мо дел агре сив ног по на-
ша ња се и ов де по ка зао при хва тљи вим, баш као и у већ по ми ња ном Беј-
ке ро вом ис пи ти ва њу (Ba ker et al., 2008), ко јим су об у хва ће ни ет нич ки 
ра зно вр сне гру пе ис пи та ни ка (афро а ме ри кан ци, бел ци и хи спа но а ме-
ри кан ци).

ЗА КљУ ЧАК

Упр кос ре ла тив но че сто по ми ња ној ра зли ци из ме ђу ре ак тив не и 
про ак тив не агре си је и да ље се у струч ној и на уч ној јав но сти по ста вља 
пи та ње свр сис ход но сти пра вље ња та кве ди стинк ци је. Је дан од че сто ко-
ри шће них ин стру ме на та за про це ну агре сив ног по на ша ња – Ска ла за 
про це ну ре ак тив не и про ак тив не агре си је, те о риј ски је за сно ван на дво-
ком по нент ном мо де лу агре сив ног по на ша ња. Фак тор ска за си ће ња по је-
ди них ај те ма, као и ин дек си по де сно сти ја сно ука зу ју на при хва тљи вост 
дво ком по нент ног мо де ла агре сив ног по на ша ња. 
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TwO-COMPONENT AGGRESSION MODEL OF THE REACTIVE-
PROACTIVE AGGRESSION QUESTIONNAIRE 
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SUMMARY

Despite the fact that contemporary research studies indicate that re-
active and proactive aggression have different causes and consequences 
a debate regarding the validity of the distinction between these types of 
aggressive behavior still remains. There is scarce evidence as to whether 
two-factor model of aggressive behavior could be applied in a sample of 
adolescents with intellectual disability. The objective of this research was to 
determine the two/factor model of the aggressive behavior in participants 
with mild intellectual disability. Multigroup confirmatory factor analysis 
was carried out in order to assess the replicability of the factor structure 
of the Reactive-Proactive Aggression Questionnaire. The sample consisted 
of 348 typically developing adolescents and 100 adolescents with mild in-
tellectual disability, aged between 12 and 18. There were no differences 
between two samples regarding their age and sex. The root mean square 
values are quite low (0.227 for the first and 0.124 for the second factor), 
which indicates satisfactory factor congruence. It could be concluded that 
obtained results support a two-component model of aggressive behaviour 
underlying the Scale, in both estimated samples. 

KEY wORDS: intellectual disability, confirmatory factor analysis, ado-
lescents
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У ре а ли за ци ји за да та ка и ства ра лач ких ак тив но сти ма ло де це с ин-

те лек ту ал ном оме те но шћу ће са мо стал но до вр ши ти за по че ти за да так, 
ве ћи ни је по тре бан кон стан тан под сти цај. Циљ ра да је да се утвр ди раз ли-
ка у кре а тив ним спо соб но сти ма де це с ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу 
(ЛИО) пре и на кон под сти ца ња при из ра ди ли ков ног цр те жа у од но су на 
пол. Узо рак је чи ни ло 69 уче ни ка из че ти ри бе о град ске основ не шко ле за де цу 
оме те ну у ин те лек ту ал ном раз во ју, оба по ла, ка лен дар ског уз ра ста од 8-16 
го ди на, без не у ро ло шких и ви ше стру ких смет њи. До би је ни ре зул та ти ука зу-
ју на ста ти стич ки зна чај ну раз ли ку из ме ђу де ча ка и де вој чи ца на укуп ном 
ско ру кре а тив но сти цр те жа, и на упо тре би бо ја и про стор ном рас по ре ду 
пре под сти ца ња, док се та раз ли ка не уоча ва на кон под сти ца ња. До би је ни 
ре зул та ти ука зу ју на по тре бу при ме не ин ди ви ду а ли зо ва ног при сту па у ра ду 
са де цом с ЛИО ка ко би се ува жа ва ле осо бе но сти де те та и под сти ца ло кре а-
тив но ли ков но из ра жа ва ње, као и на нео п ход ност да љих ис пи ти ва ња пол них 
раз ли ка у кре а тив но сти код де це с ЛИО.
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УВОД

Кре а тив ност се нај че шће де фи ни ше као спо соб ност чо ве ка да ства ра 
но ви ну ко ја ће би ти ко ри сна, при мен љи ва, уну тар од ре ђе ног со ци јал ног 
кон тек ста (Kampylis & Val ta nen, 2010, Run co & Ja e ger, 2012, So mo la nji 
i Bog nar, 2008). Под но ви ном се под ра зу ме ва ју но ве иде је и за кључ ци, 
но ви на чи ни ре ша ва ња про бле ма, но ве те о ри је, скулп ту ре, сли ке и сл. 
Кре а тив ност се мо же ма ни фе сто ва ти у раз ли чи тим обла сти ма (му зич-
кој, тех нич кој, ли ков ној, на уч ној...), као и у сва ко днев ном жи во ту (Iv ce-
vic & Mayer, 2009, Ric hards, 2010). Де ца су та ко ђе спо соб на да ства ра ју 
но ве и нео бич не про дук те ко ји су свој стве ни де чи јем пер ци пи ра њу све-
та (Ko lu dro vić i Re ić Er ce go vac, 2010).

По је ди ни ауто ри за сту па ју став да ис по ља ва ње кре а тив но сти у зна-
чај ној ме ри за ви си од бо гат ства ис ку ства (Во гот ски, 2005) и ис ти чу зна-
чај кре а тив но под сти цај не сре ди не (Hu zjak, 2006, win ner, 2005). Све ви-
ше се ука зу је на зна чај про гра ма ко ји под сти чу кре а тив ност код де це у 
раз ли чи тим под руч ји ма умет но сти (Ko ut so u pi dou & Har gre a ves, 2009, 
Lin, 2010), па и цр та њу (Dzi ed zi e wicz et al., 2013, Ga ra i gor do bil & Ber ru-
e co, 2011).

Кре а тив ност де це с ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу (ЛИО) на-
ро чи то не тре ба по сма тра ти као уро ђе ну спо соб ност ко ја ће се раз ви-
ја ти са ма од се бе. Ре зул та ти прет ход них ис тра жи ва ња ис ти чу зна чај 
раз ли чи тих на чи на под сти ца ња кре а тив ног из ра жа ва ња код де це с ЛИО 
(Га гић и Ја пун џа-Ми ли са вље вић, 2013, Га гић и сар., 2013). Што је де те 
ви ше ви де ло, чу ло и пре жи ве ло, што је ви ше са зна ло и усво ји ло, што са 
ви ше еле ме на та ствар но сти рас по ла же у свом ис ку ству, то ће зна чај ни-
ја и про дук тив ни ја би ти де лат ност ње го ве ма ште. Сти му ли са ње раз во ја 
кре а тив них спо соб но сти би тре ба ло да бу де у скла ду са пси хо фи зич ким 
спо соб но сти ма и ка рак те ри сти ка ма лич но сти. При ли ком под сти ца ња 
ли ков ног из ра жа ва ња по треб но је от кри ти све уну тра шње по тре бе и ин-
те ре со ва ња уче ни ка и по кре ну ти га на ак тив ност, ко ја се за тим усме ра ва 
и ре гу ли ше у же ље ном прав цу, по шту ју ћи увек оно уну тра шње и ускла-
ђу ју ћи с тим спо ља шње под сти ца је (Јо ва но вић, 2002). 

Има ју ћи у ви ду ин ди ви ду ал не раз ли ке ко је се ма ни фе сту ју у деч јим 
цр те жи ма (Јок си мо вић и сар., 2010), по ста вља се пи та ње пол них раз ли-
ка у ис по ља ва њу кре а тив них спо соб но сти кроз цр теж. Ис тра жи ва ња ко ја 
се ба ве овом про бле ма ти ком да ју по дат ке ко ји ни су кон зи стент ни. По је-
ди ни ауто ри из ве штва ју о раз ли ка ма у ис по ља ва њу кре а тив но сти из ме ђу 
де ча ка и де вој чи ца ти пич не по пу ла ци је (Her cog & Duh, 2011, Liu, 2007, 
Мак сић и Ђу ри шић-Бо ја но вић, 2004), а с дру ге стра не, Бер и Ка уф ман 
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(2008) на во де да у ве ли ком бро ју ис тра жи ва ња ни је за бе ле же на раз ли ка 
ме ђу ис пи та ни ци ма раз ли чи тог по ла. Ка да се ра ди о де ци с ЛИО, по сто је 
ис тра жи ва ња ко ја ука зу ју на бо ље ре зул та те де вој чи ца на по је ди ним по-
ка за те љи ма кре а тив ног ми шље ња ко је је про це ње но цр та њем - флек си-
бил ност и но ви на (Ја пун џа-Ми ли са вље вић и сар., 2012), док дру ги ауто ри 
ни су утвр ди ли по сто ја ње пол них раз ли ка (Ар бу ти на, 2011). 

Има ју ћи у ви ду ма ли број ис тра жи ва ња о кре а тив ним спо соб но сти-
ма код де це с ин те лек ту ал ним де фи ци том у на шој сре ди ни, де фи ни са ли 
смо овај рад као по ку шај ра све тља ва ња под сти ца ња кре а тив но сти код 
де це с ЛИО са аспек та по ла.

ЦИ љЕ ВИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Из све га на ве де ног про из и ла зи ис тра жи вач ки про блем овог ра да, 
фор му ли сан у пи та њу: Да ли по сто је раз ли ке у ис по ља ва њу кре а тив но-
сти при из ра ди цр те жа код де це с ЛИО при под сти ца њу ли ков ног из ра-
жа ва ња у од но су на пол?

Ис тра жи ва ње ко је смо спро ве ли има за циљ да се утвр ди раз ли ка у 
ис по ља ва њу кре а тив но сти де це с ЛИО пре и на кон под сти ца ња при из-
ра ди цр те жа у од но су на пол.

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА

Узорак

Узорком је обухваћено 69 деце са лаком интелектуалном ометено-
шћу календарског узраста од 8 до 16 година, без неуролошких и вишес-
труких сметњи. 

Кад је у пи та њу пол на струк ту ра узор ка, му шки пол чи ни ло је 55,1% 
ис пи та ни ка, а 44,9% уче ни ка је би ло жен ског по ла (Та бе ла 1).

Табела 1. Дистрибуција узорка  
према полу

Пол Број %

Мушки 38 55,1%

женски 31 44,9%

Укупно 69 100%
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Ток и начин истраживања

Ис тра жи ва ње је оба вље но у то ку школ ске 2010/2011. го ди не у  че ти-
ри основ не шко ле за де цу оме те ну у ин те лек ту ал ном раз во ју на те ри то-
ри ји Бе о гра да. Де ца су ис пи ти ва на у дру гом по лу го ди шту и ис пи ти ва ње 
је спро ве де но у гру па ма до 5 уче ни ка. 

Пр вог да на уче ни ци су на кон де таљ ног об ја шње ња цр та ли ли ков ни 
рад на за да ту те му без прет ход ног под сти ца ња. За да так је био да уче ни ци 
на цр та ју што нео бич ни ји цвет, ко ји су по же љи мо гли да бо је др ве ним бо-
ји ца ма. За то је био пред ви ђен је дан школ ски час. Сле де ћег да на уче ни ци 
су ви зу ел но, так тил но, ауди тив но и ол фак тив но под сти ца ни у скла ду са 
за да том те мом, на кон че га је ре че но да на цр та ју што кре а тив ни ји цр теж. 

Цр те же су про це њи ва ли про фе сор ме то ди ке на ста ве ли ков не кул ту-
ре и де фек то лог, ко ји су их вред но ва ли на пе то сте пе ној ска ли: од 1 (ни-
ско из ра же на кре а тив ност) до 5 (ви со ко из ра же на кре а тив ност). Оце њи-
ва ли су сле де ће аспек те: упо тре бу бо је, про пор ци ју, об ли ке и про стор ни 
рас по ред. 

Оста ли по да ци (по да ци о ко е фи ци јен ту ин те ли ген ци је, по лу, уз ра-
сту, од су ству не у ро ло шких и ви ше стру ких смет њи) по треб ни за ово ис-
тра жи ва ње су пре у зе ти из школ ске до ку мен та ци је.

До би је ни ре зул та ти су пр ка за ни та бе лар но. За об ра ду по да та ка при-
ме ње ни су де скрип тив ни (уче ста лост, стан дард на де ви ја ци ја и арит ме-
тич ка сре ди на) и ана ли тич ки (t-тест за не за ви сне узор ке) ста ти стич ки 
ме то ди. 

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

По је ди ни аспек ти кре а тив но сти про це ње не цр та њем нео бич ног цве-
та се зна чај но раз ли ку ју код де ча ка и де вој чи ца. При пр вом те сти ра њу 
сред ња вред ност укуп ног ско ра кре а тив но сти на цр те жу код де вој чи ца 
из но си 15,10 бо до ва (SD=2,970), код де ча ка 13,32 (SD=2,978), што је ста-
ти стич ки зна ча јан ре зул тат (t=-2,474, p=0,016). 

На цр те жу цве та пре под сти ца ња де вој чи це су до би ле ве ћи скор 
на про стор ном рас по ре ду цр те жа (де вој чи це AS=4,32, SD=0,791, де ча-
ци AS=3,89, SD=0,924) што је ста ти стич ки зна ча јан ре зул тат (t=-2,072, 
p=0,042), као и на упо тре би бо ја (де вој чи це AS=3,32, SD=1,077, де ча-
ци AS=2,74, SD=1,178) што је, та ко ђе, ста ти стич ки зна ча јан ре зул тат 
(t=-2,154, p=0,035). Ко ре ла ци ја из ме ђу кре а тив них спо соб но сти де це 
с ЛИО пре под сти ца ња при из ра ди ли ков ног ра да у од но су на пол при-
ка за на је у та бе ли 2.
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Табела 2. Корелација између креативних способности деце с ЛИО  
пре подстицања при изради ликовног рада у односу на пол 

Ајтем Пол AS SD t df p

Боја
М 2,74 1,178

-2,154 66,100 0,035
ж 3,32 1,077

Облик
М 2,74 0,891

-1,582 61,502 0,119
ж 3,10 0,978

Пропорција
М 3,95 1,038

-1,310 66,384 0,195
ж 4,26 0,930

Просторни распоред
М 3,89 0,924

-2,072 66,823 0,042
ж 4,32 0,791

Укупно
М 13,32 2,978

-2,474 64,312 0,016
ж 15,10 2,970

На кон под сти ца ња, раз ли ке из ме ђу по ло ва ни су би ле ста ти стич ки 
зна чај не ни на укуп ном ско ру кре а тив но сти про це ње не из ра дом цр те жа, 
ни на ај те ми ма про стор ни рас по ред и бо ја, што је при ка за но у та бе ли 3.

Табела 3. Корелација између креативних способности деце с ЛИО 
после подстицања при изради ликовног рада у односу на пол 

Ајтем Пол AS SD t df p

Боја
М 3,63 1,172

-0,409 66,205 0,684
ж 3,74 1,064

Облик
М 3,84 1,079

0,381 63,867 0,705
ж 3,74 1,094

Пропорција
М 4,37 0,913

-0,729 66,918 0,468
ж 4,52 0,769

Просторни распоред
М 4,34 0,909

-0,195 61,783 0,846
ж 4,39 0,989

Укупно 
М 16,21 3,370

-0,750 65,371 0,456
ж 16,81 3,209

ДИСКУСИЈА

На ше ис тра жи ва ње по ка зу је да је раз ли ка у кре а тив но сти из ме ђу 
де ча ка и де вој чи ца ста ти стич ки зна чај на пре под сти ца ња, та ко што су 
де вој чи це по ка за ле бо ље ре зул та те, али не и по сле под сти ца ња. Мо гу ће 
да је де ча ци ма би ло по треб но да се „за гре ју“ цр та ју ћи пр ви цр теж, па да 
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на кон под сти ца ња по ка жу сво ју ве ћу кре а тив ност. Или се ве ћа кре а тив-
ност де вој чи ца пре под сти ца ња мо же при пи са ти мо гућ но сти да је те ма 
за дат ка би ла бли ски ја де вој чи ца ма па је то до при не ло бо љим ре зул та ти-
ма, а да смо аде кват ним под сти ца њем ус пе ли да за ин те ре су је мо де ча ке 
за рад, па се раз ли ка ме ђу по ло ви ма из гу би ла на кон под сти ца ња. На ша 
сле де ћа прет по став ка од но си се на чи ње ни цу да је ма ња успе шност де-
ча ка на пр вом цр те жу би ла усло вље на и пол ним сте ре о ти пи ја ма, ко је се 
од но се на ми шље ње да су де ча ци у про се ку ма ње спрем ни за ли ков но 
из ра жа ва ње и да ма ње ужи ва ју у цр та њу. У окру же њу где се тач но зна ју 
му шке и жен ске уло ге де ча ци до жи вља ва ју ли ков ну кул ту ру као пред-
мет не при ме рен њи хо вој уло зи. И у том слу ча ју као раз лог што се не 
уоча ва раз ли ка у кре а тив но сти ме ђу по ло ви ма на дру гом цр те жу ви ди-
мо као по сле ди цу до брог сти му ли са ња де ча ка за рад. 

Ка да се ана ли зи ра упо тре ба бо је на цр те жи ма де це с ЛИО, при ме-
ћу је се да су де вој чи це успе шни је по овом кри те ри ју му пре под сти ца ња, 
док на дру гом цр те жу ни је из ме ре на раз ли ка ме ђу по ло ви ма. Пер цеп-
ци ја бо ја за сни ва се на би о ло шким осно ва ма. Осе тљи вост за бо је за ви сна 
је и од де мо граф ских и пси хо ло шких ка рак те ри сти ка љу ди (пол, уз раст, 
кул ту ра, афек тив ни по тен ци јал), по ве за на је са раз ли чи тим ка рак те ри-
сти ка ма (та ла сна ду жи на, осе тљи вост су бјек та на бо ју и кон траст, кон-
зи стент ност у пре по зна ва њу бо ја) (Sa un ders, 1998, Ми ло ше вић, 2002). 
Бу ду ћи да са ме бо је, пре све га, от кри ва ју деч ји емо ци о нал ни жи вот, Тр-
сте њак сма тра да је ра зу мљи во што де вој чи це при ли ком сли ка ња ви-
ше ко ри сте бо је, бу ду ћи да су осе ћај ни је од де ча ка (Тр сте њак, 1987). 
Ино стра ни ауто ри су до шли до ре зул та та да жен ске осо бе ко ри сте ви ше 
ре чи од му шка ра ца ка ко би опи са ле од ре ђе ну бо ју (Art hur et al., 2007). 
Син дик је за кљу чио да код де це пред школ ског уз ра ста по сто ји при влач-
ност и од бој ност пре ма од ре ђе ним бо ја ма де фи ни са на пол ним сте ре о-
ти пи ма (Син дик, 2011). 

За кре а тив ност цр те жа бит но је и ка кав је про стор ни рас по ред еле ме-
на та уну тар це ли не. Пре ма до би је ним по да ци ма, по стиг ну ћа де вој чи ца 
на овом ај те му су ста ти стич ки зна чај но бо ља од по стиг ну ћа де ча ка пре 
под сти ца ња. На цр те жи ма де вој чи ца уоче но је че шће сла га ње еле ме на-
та цр те жа у не ка кав ред. Оне ре ђа ју цве то ве у хо ри зон тал ном ни зу, по 
ли ни ји ко ју по ву ку као ли ни ју тла, или по до њој иви ци па пи ра. На суб-
те сту Цр та ње Ака ди ја те ста раз вој них спсоб но сти, ко ји се, из ме ђу оста-
лог, оце њу је на осно ву про стор них од но са за да тих еле ме на та, де вој чи це 
са смет ња ма у уче њу по ка зу ју бо ље ре зул та те од де ча ка (Гли го ро вић и 
Ра дић-Ше стић, 2011). Да су де вој чи це бо ље у гра фич кој ре пре зен та ци ји 
про стор них од но са, по твр ђе но је и у ис тра жи ва њу спо соб но сти цр та ња 
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код де це мла ђег школ ског уз ра ста оп ште по пу ла ци је (Гли го ро вић и Ву-
чи нић, 2011), као и у ис тра жи ва њу ко је је ис пи ти ва ло спе ци фич но сти 
при ка за про стор них од но са на цр те жу људ ске фи гу ре слу шно оште ће не 
де це у од но су на чу ју ћу (Ра дић-Ше стић и Та шић-Иво вић, 2007). И пре-
ма ре зул та ти ма ис пи ти ва ња ино стра них ауто ра, то ком мла ђег школ ског 
уз ра ста де вој чи це су не што бо ље у ре ша ва њу ви зу о спа ци јал них за да та ка 
(wat son et al., 2003). 

ЗА КљУ ЧАК

На шим ис тра жи ва њем утвр ђе но је по сто ја ње ста ти стич ки зна чај не 
раз ли ке у по стиг ну ћи ма де ча ка и де вој чи ца при из ра ди ра да на за да ту 
те му пре под сти ца ња, и то у ко рист де вој чи ца (t=-2,474, p=0,016) По-
ре ђе њем ре зул та та де ча ка и де вој чи ца на по је ди нач ним ај те ми ма, пре 
под сти ца ња уоче на је раз ли ка у упо тре би бо ја (t=-2,154, p=0,035), и про-
стор ном ор га ни зо ва њу цр те жа (t=-2,072, p=0,042). На кон под сти ца ња 
ни су за бе ле же не раз ли ке ме ђу по ло ви ма.

До ка за но је да су деч ји цр те жи су бјек тив но обе ле же ни, што је по-
сле ди ца ин ди ви ду ал них раз ли ка из ме ђу де це (Фи ли по вић, 2009). У на-
шем ис тра жи ва њу гу бље ње раз ли ке у кре а тив ним по стиг ну ћи ма из ме ђу 
де ча ка и де вој чи ца на кон под сти ца ња је у скла ду са чи ње ни цом да ор-
га ни за ци ја на став ног про це са тре ба да бу де ру ко во ђе на осо бе но сти ма и 
мо гућ но сти ма сва ког по је ди нач ног де те та (Ger ber, 2005, Hug hes et al., 
2002, Ђор ђе вић, 2011), ка ко би се раз ли чи тим под сти ца ји ма обез бе ди ла 
мак си мал на ан га жо ва ност и ак тив ност уче ни ка у ства ра лач ким про це-
си ма. У ра ду са де цом са смет ња ма у раз во ју, као и са де цом ти пич ног 
раз во ја, увек би се тре ба ло ру ко во ди ти прет по став ком да је сва ко де те 
је дин стве но у сво јој би оп си хо со ци јал ној сфе ри, и да су де ца у свом ра-
сту и раз во ју ви ше раз ли чи та не го слич на (Ко јић и Мар ков, 2011). При-
ли ком пла ни ра ња и ре а ли за ци је ра да са де цом са ЛИО је од из у зет не 
ва жно сти узе ти у об зир кул ту рал не, ра сне, со ци јал не, ин ди ви ду ал не и 
све дру ге ка рак те ри сти ке сва ког де те та (Ја пун џа-Ми ли са вље вић, 2009).  

Рас по ло жи ви по да ци, до би је ни на шим и ис тра жи ва њи ма дру гих 
ауто ра, ука зу ју на нео п ход ност да љих ис пи ти ва ња усме ре них на утвр-
ђи ва ње пол них раз ли ка у ис по ља ва њу кре а тив но сти код де це с ЛИО.
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ENCOURAGING CREATIVITY IN ART DRAwINGS  
IN CHILDREN wITH MILD INTELLECTUAL DISABILITY 
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SUMMARY
 

In realization of tasks and creative activities, few children with 
intellectual disability will finish the taken task on their own; most of 
them are in need of constant encouraging.  The aim of this research was 
to determine the difference in creative abilities of children with mild 
intellectual disability (MID) before and after prompting during creation of 
an art drawing with regard to gender. The sample consisted of 69 students 
from four primary schools for children with developmental disabilities in 
Belgrade, both gender, calendar age 8 through 16, with no neurological 
and multiple disorders. The results obtained show a statistically relevant 
difference between boys and girls on the total score for drawing creativity, 
as well as on the use of colors and spatial distribution before prompting, 
whereas after prompting this difference is not observed. The results point 
to the need for employing individual approach in work with children with 
MID, in order to respect the particularity of every child and to encourage 
creative artistic expression, and the need for further examination of gender 
differences in creativity in children with MID.

KEY wORDS: creativity, mild intellectual disability, prompting, gender 
differences
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КО МУ НИ КА ЦИЈ СКИ ПРО ФИ ЛИ ДЕ ЦЕ  
СА АУТИ СТИЧ КИМ СПЕК ТРОМ ПО РЕ МЕ ЋА ЈА:  

СО ЦИО-КОГ НИ ТИВ НЕ КОМ ПО НЕН ТЕ 
ЗА ЈЕД НИЧ КЕ ПА ЖЊЕ

Ва ња Не на до вић

Ин сти тут за екс пе ри мен тал ну фо не ти ку и па то ло ги ју го во ра 
Цен тар за уна пре ђе ње жи вот них ак тив но сти

Рад пред ста вља те о риј ску ана ли зу ра них об ли ка ко му ни ка циј ских де-
фи ци та на по пу ла ци ји де це са аути стич ким спек тром по ре ме ћа ја (у да љем 
тек сту АСП). Ко му ни ка циј ски де фи цит, као што је од су ство или ка шње-
ње у раз во ју за јед нич ке па жње, у овом ра ду се ана ли зи ра са ста но ви шта ње-
них основ них ком по нен ти: по ка зног ге ста и ви зуо-спа ци јал не па жње. Дат 
је кра так пре глед но ви је те о риј ске ин тер пре та ци је по ка зног ге ста и ње не 
ем пи риј ске по твр де, а ко ја се раз ли ку је од ини ци јал ног од ре ђе ња Беј тсо ве 
из се дам де се тих го ди на. Ви зуо-спа ци јал на па жња се ту ма чи као јед на од ва-
жних спо соб но сти ко ја по ма же ре а ли за ци ји епи зо да за јед нич ке па жње те 
ин ди рект но де лу је на раз вој со ци јал них спо соб но сти. У од ре ђе њу за јед нич ке 
па жње се ин си сти ра на раз гра ни че њу два ње на об ли ка: ини ци ра ња за јед нич ке 
па жње и ре а го ва ња на за јед нич ку па жњу, где је пр ви об лик до ми нант но со ци-
јал не при ро де и код јед ног про цен та де це са АСП се уоп ште не раз ви ја. Да ље, 
дат је пре глед ко му ни ка циј ских про фи ла де це са ин те лек ту ал ном оме те но-
шћу  и крат ко је ко мен та ри са на ко му ни ка тив на функ ци ја дис руп тив ног 
по на ша ња. У опи си ва њу ко му ни ка циј ских про фи ла де це са АСП цен трал но 
ме сто за у зи ма де фи цит за јед нич ке па жње. Осве тља ва ње де фи ци та свих 
ком по нен ти за јед нич ке па жње во ди кре и ра њу ефект них ра них ин тер вен ци ја 
у окви ру кли нич ке прак се ко је би тре ба ло да бу ду па ра лел но усме ре не на де-
фи цит са ме ви зу ел не па жње и со ци јал них ве шти на у на ста ја њу.

 
КЉУЧ Не Ре ЧИ: ко му ни ка циј ски де фи цит, за јед нич ка па жња, аути-

стич ки спек тар по ре ме ћа ја, ин те лек ту ал на оме те ност

АУТИЗАМ
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Аути зам је не у ро ра звој ни по ре ме ћај у чи јем се цен тру на ла зи де-
фи цит со ци јал ног раз во ја и раз во ја ко му ни ка ци је, пра ће ни сте ре о-
тип ним по на ша њи ма и ин те ре со ва њи ма. Ове три обла сти са чи ња ва ју 
основ не три гру па ци је ди јаг но стич ких кри те ри ју ма нај ве ћих свет ских 
си сте ма кла си фи ка ци је у окви ру мен тал ног здра вља (ИЦД-10 и ДСМ-
ИВ-ТР). Због ети о ло шке хе те ро ге но сти ко ја усло вља ва сло же ну симп-
то ма то ло ги ју и те шко ће укла па ња по је ди них слу ча је ва у је дан ди јаг но-
стич ки мо дел, да нас се че сто ко ри сти из раз спек тар (Ми ла чић-Ви до-
је вић, 2005). На и ме, још од епи де ми о ло шке сту ди је Вин го ве и Гул до ве 
из се дам де се тих, по ка за но је да је ма ни фе ста ци ја три ја де оште ће ња 
у по пу ла ци ји де це са аути змом ве о ма ва ри ја бил на те је на лаз њи хо ве 
сту ди је ре зул ти рао фор ми ра њем кон цеп та „аути стич ки спек тар по ре-
ме ћа ја“. Ка ко Вин го ва ко мен та ри ше, из раз „спек тар“ је по год ни ји од 
кон ти ну у ма за то што не под ра зу ме ва по сте пен пре лаз с јед ног кра ја 
на дру ги, већ мо же са др жа ти низ кли нич ки раз ли чи тих ма ни фе ста ци-
ја ко је има ју за јед нич ку осно ву (wing, 2005). Из раз „спек тар“ по ста је 
зва ни чан ди јаг но стич ки тер мин у окви ру но ве но зо ло ги је Аме рич ке 
пси хи ја триј ске асо ци ја ци је, ДСМ-В ко ји се оче ку је кра јем 2012. го ди-
не. По сто је ће ка те го ри је у окви ру овог по ре ме ћа ја ће би ти уки ну те и 
за ме ње не из ра зом „по ре ме ћај аути стич ког спек тра“.  „Кон ден зо ва ње“ 
тер ми но ло ги је ве за не за аути зам, ка ко не ки ауто ри на во де, тре ба ло би 
да пре у сме ри на по ре, од свр ста ва ња по је ди на ца у од ре ђе не  ка те го ри је 
ка кре и ра њу ин ди ви ду ал них по тен ци ја ла, иден ти фи ко ва њу раз вој них 
те шко ћа и пла ни ра њу ин тер вен ци ја. Ман ди скре ће па жњу на не а де-
кват ност из ра за „пер ва зи ван“ и го во ри о спе ци фич ној ше ми ја чих и 
сла бих стра на у до ме ну усва ја ња со ци јал них и ко му ни ка тив них спо-
соб но сти. Он та ко ђе ис ти че да се ова ше ма ме ња са раз во јем (Mundy i 
Sig man, 2006). У том сми слу нам је кли нич ки и ис тра жи вач ки зна чај но 
ма пи ра ње про фи ла де фи ци та и спо соб но сти. 

НЕ ВЕР БАЛ НА КО МУ НИ КА ЦИ ЈА  
И ДЕ ФИ ЦИТ ЗА ЈЕД НИЧ КЕ ПА ЖЊЕ

Де фи цит у раз во ју не вер бал них спо соб но сти ко му ни ка ци је је ве ро-
ват но кли нич ки нај лак ше уоч љив код де це са аути змом. Он се пр вен-
стве но од но си на оскуд ну упо тре бу или из о ста нак не вер бал них об ли ка 
ко му ни ка ци је као што су раз ме на по гле да, упо тре ба ге ста, афек тив не 
раз ме не. Ме ђу ра ним со цио-ко му ни ка тив ним спо соб но сти ма, нај у пе ча-
тљи ви ји је де фи цит за јед нич ке па жње (Dawson et al., 2002, 2004; Mundy 
i Bur net te, 2005; Mundy i Sig man, 2006; Roeyers et al., 1998; Volk mar et 
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al., 2004), ко ји низ ауто ра да нас сма тра нај ра ни јим и мо гу ће кључ ним 
од ра зом со ци јал не дис функ ци је у аути зму. 

Спо соб ност де те та да де ли и ко ор ди ни ра па жњу са дру гом осо бом у 
од но су на не ки пред мет или по ја ву на зи ва се за јед нич ка па жња (Бо ја нин, 
1997; Char man, 2000; Mundy et al., 1998, 2005, 2006). Овом спо соб но шћу 
де те кре и ра си ту а ци је ко је су пр вен стве но ко му ни ка ци о не при ро де. Уну-
тар ових си ту а ци ја ко је тра си ра ју пут уче њу и раз во ју, де те та ко ђе ве жба 
да ор га ни зу је со ци јал не ин фор ма ци је (Mundy i Bur net te, 2005).

Да нас је у ис тра жи ва њи ма за јед нич ка па жња опе ра ци о на ли зо ва на  
као а) спо соб ност ре а го ва ња или од го ва ра ња на за јед нич ку па жњу, б) 
спо соб ност упо тре бе соп стве ног по гле да или ге ста за ко ор ди ни ра ње ак-
тив но сти са дру гом осо бом или ини ци ра ње за јед нич ке па жње ц) упо тре-
ба ге ста или по гле да ра ди при ба вља ња же ље ног пред ме та или зах те ва ња 
же ље ног до га ђа ја. До са да шња ис тра жи ва ња по ка зу ју ком плек сност чи-
на ини ци ра ња за јед нич ке па жње. Овај чин у ве ћој ме ри од ра жа ва про-
це се со ци јал не мо ти ви са но сти и из вр шне про це се не го сам по ре а го ва ње 
на не вер бал не зна ке дру го га (Mundy  i Bur net te, 2005).

Беј тсо ва (Kar mi loff-Smith, 1996) је аутор из ра за „про то им пе ра тив-
но по ка зи ва ње“, а ко ји под ра зу ме ва де те тов по ка зни гест или упо тре бу 
по гле да у свр ху до би ја ња же ље ног пред ме та и „про то де кла ра тив но по-
ка зи ва ње“, ко је се од но си на си ту а ци ју ка да де те ини ци ра епи зо ду за јед-
нич ке па жње да би по ка за ло пред мет од ра слом. Ауто ри се ма хом сла жу 
да је су штин ска раз ли ка из ме ђу про то им пе ра тив ног и про то де кла ра-
тив ног ге ста раз ли чи та мо ти ва ци ја у њи хо вој осно ви. То ма се ло (2007) 
у ско ра шњим сту ди ја ма ука зу је на сло же ни ју при ро ду про то де кла ра-
тив ног ге ста, о че му ће би ти ре чи ка сни је. Ме ђу зна чај ним функ ци ја ма 
за јед нич ке па жње Ман ди (Mundy i Sig man, 2006) из два ја ор га ни зо ва ње 
со ци јал них ин фор ма ци ја из не по сред ног окру же ња, ор га ни за ци ју соп-
стве ног по на ша ња, со цио-ког ни тив ну спо соб ност ре пре зен то ва ња пер-
спек ти ве дру го га (пре те ча те о ри је ума), као и со ци јал ну мо ти ва ци ју за 
кон так ти ра ње са дру гом осо бом. 

Де ца са аути змом не по ка зу ју спо соб ност да ини ци ра ју или пра те и 
ко ор ди ни ра ју сво ју па жњу са па жњом дру го га. Ова по ја ва је пот кре пље-
на  број ним ис тра жи ва њи ма са упо тре бом раз ли чи те ме то до ло ги је (Sig-
man i Ru skin, 1999, Dawson et al., 2002, Mundy et al., 1990, Roeyers et al., 
1998, wethe rby et al., 1998, Sto ne et al., 1997). Ин ди ви дуе са аути змом 
у под јед на кој ме ри по ка зу ју де фи цит ини ци ра ња за јед нич ке па жње и 
ре а го ва ња на не вер бал не зна ке со ци јал ног парт не ра, ма да лон ги ту ди-
нал на ис тра жи ва ња по ка зу ју да се то ком раз во ја ре ак ци ја на ини ци ја-
ти ву дру го га по сте пе но по ја вљу је, за раз ли ку од соп стве ног ини ци ра ња 
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епи зо да за јед нич ке па жње, ко је оста је не до вољ но при сут но код ста ри је 
де це (Lo ve land i Tu na li-Ko to ski, 2005). Не мо гућ ност де це са аути змом 
да ини ци ра ју епи зо де за јед нич ке па жње да нас је у упо тре би као је дан 
од ин ди ка то ра аути стич ког по ре ме ћа ја, у окви ру по сто је ћих но зо ло ги ја. 

Ем пи риј ска чи ње ни ца по ре ме ћа ја спо соб но сти ус по ста вља ња за јед-
нич ке па жње ко ји по сто ји у аути зму ту ма че на је на раз ли чи те на чи не. У 
окви ру ни за те о риј ских мо де ла де фи цит је сме штен у раз ли чи те обла сти 
функ ци о ни са ња. Ба рон-Ко ен и Ле сли (1995) за сту па ју ког ни ти ви стич ко 
ста но ви ште. За јед нич ка па жња по чи ва на спо соб но сти ме та ре пре зен та-
ци је (ре пре зен та ци ји ре пре зен та ци је). Да кле, де те је спо соб но да уочи 
ре пре зен та ци ју дру го га, као и  ње го ву ко му ни ка тив ну на ме ру, што ће 
ре зул ти ра ти по ја вом те о ри је ума на ка сни јим уз ра сти ма. Пре ма овој те-
о ри ји, опи са на спо соб ност је она кључ на ко ја је код де це са аути змом 
оште ће на. Пре ма ин тер пре та ци ји Ман ди ја и Бар не то ве (2005) де фи цит 
је пре те жно со ци јал не при ро де. Дру гим ре чи ма, де фи цит у со ци јал ној  
ко му ни ка ци ји прет хо ди по ре ме ћа ју спо соб но сти ме та ре пре зен та ци је. У 
си ту а ци ји за јед нич ке па жње, де те по ве зу је соп стве на по на ша ња и на-
ме ре са ак ци ја ма и на ме ра ма дру го га у ве зи не ког објек та или до га ђа ја, 
што је за че так со ци јал не ког ни ци је. Из о ста нак ових епи зо да ре зул ти ра 
нер вним де фи ци том ко ји се за тим од ра жа ва на да љи со ци јал ни и ког-
ни тив ни раз вој. Тре ће те о риј ско ста но ви ште је Хоб со но во (2005). Овај 
аутор го во ри о при мар ном афек тив ном де фи ци ту ко ји не до зво ља ва по-
кре та ње со ци јал них ис ку ста ва по пут за јед нич ке па жње, као ни уче ње 
о мен тал ним про це си ма ко ји сле де из раз ме не афе ка та. За Хоб со на је 
ва жна за си ће ност емо ци ја ма ко ја по сто ји у сва кој епи зо ди од но са де те-
та и дру ге осо бе и то је оно кључ но и мо ти ви шу ће у да љем со ци јал ном и 
ког ни тив ном раз во ју.

КОМ ПО НЕН ТЕ ЗА ЈЕД НИЧ КЕ ПА ЖЊЕ

1. Од ге ста до за јед нич ког пер цеп тив ног окви ра

Пу ки гест по ка зи ва ња у не ком прав цу ко је се од ви ја као чин ко му-
ни ка ци је из ме ђу дво је љу ди, мо же да има не пре глед ни низ зна че ња. Оно 
што чи ни да се две осо бе раз у ме ју је упра во по сто ја ње за јед нич ког окви-
ра (цом мон гро унд) ко ји не пре глед ни низ мо гућ но сти у јед ној си ту а ци ји 
сво ди на све га не ко ли ко. Нај ди рект ни ја фор ма за јед нич ког окви ра је 
пер цеп тив ни за јед нич ки оквир (пер цеп ту ал цо пре сен це). Пер цеп тив но, 
обе осо бе обра ћа ју па жњу на не што и зна ју да то чи не обе. На тај на-
чин се оства ру је успе шна ко му ни ка ци ја. Гест по ка зи ва ња пре ма не ким 
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ауто ри ма пред ста вља за че так прет по став ке о на ме ри дру го га. Спо соб-
ност иш чи та ва ња за јед нич ког окви ра је уста но вље на у ис тра жи ва њи ма 
(To ma se lo i Ha berl, 2003) на узор ку два на е сто ме сеч них бе ба у ко ји ма се 
бе ба за јед но са од ра слим игра са две играч ке. За тим од ра сли на пу шта 
про сто ри ју и уво ди се тре ћа играч ка. Ка да се од ра сли вра ти у про сто ри-
ју, ус клик не и по ка же у прав цу игра ча ка: „Јао, див но, мо жеш ли ми да ти 
то?“ (где су ње го ва из ја ва и гест на мер но ам би ва лент ни), бе бе увек ну де 
но ву играч ку. Ов де се за кљу чу је о њи хо вом раз ли ко ва њу играч ке ко ја је 
би ла де ље на са од ра слим, од оне тре ће ко ја ни је би ла де ље на.

Да ће мо при ме ре при ку пље не и ана ли зи ра не у јед ној од ско ри јих ис-
тра жи вач ких сту ди ја (To ma se lo et al., 2007) на бе ба ма уз ра ста око го ди-
ну да на, ка да по ка зни гест по ста је све уче ста ли ји об лик ко му ни ка ци је. 
То ма се ло ука зу је на оскуд ност сту ди ја по ка зног ге ста код бе ба ти пич не 
по пу ла ци је, не ра чу на ју ћи пр ва ис тра жи ва ња овог чи на Беј тсо ве, а ко ја 
су и та да би ла у кон тек сту ис кљу чи во је зич ког раз во ја.

Л, 13 ме се ци: Л је ско ро обо рио гре ја ли цу ока че ну о зид. Мај ка зо ве 
оца. Ка да се отац по ја вљу је на вра ти ма, Л по ка зу је на гре ја ли цу. 

Л, 13 ме се ци: Мај ка тра жи маг нет са фри жи де ра ко ји су не ста ли. 
Л по ка зу је на кор пу са во ћем где су маг не ти са кри ве ни (ис под во ћа).

А, 12 ме се ци: ка да А из ку ће чу је звук ави о на, по ка зу је у прав цу 
не ба, иако ави он ни је ви дљив.

Ј, 13 ме се ци: Ј у ти ши ни по сма тра ка ко та та ки ти јел ку. Ка да 
де да уђе у со бу, Ј по ка зу је пр стом на јел ку и ка же „Ооо“.

(Тomaselo et al., 2007, стр. 709)

У овим при ме ри ма, чин по ка зи ва ња код бе бе је со ци јал не при ро де 
и ука зу је на бе би ну по тре бу да де ли са дру гим пер цеп тив на ис ку ства. 
Пре ма То ма се лу (2007), са мо про то де кла ра тив но по ка зи ва ње она ко ка-
ко га је Беј тсо ва де фи ни са ла (као ис каз о ста њу ствар но сти), је не до вољ-
но јер је оно за пра во ком плек сни је при ро де и ско ро са свим на лик чи ну 
по ка зи ва ња код од ра слих. Де кла ра тив не из ја ве мо гу би ти екс пре сив не 
при ро де, јер у њи ма де те же ли да по де ли став са од ра слим о за јед нич-
ком објек ту, као што је слу чај са по след њим при ме ром, али та ко ђе мо гу 
би ти и ин фор ма тив не при ро де – де те же ли да од ра слом упу ти не ку ин-
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фор ма ци ју о за јед нич ком пред ме ту ин те ре со ва ња, а ко ју он у том тре-
нут ку не ма. Ово се мо же ви де ти у го ре на ве де ним при ме ри ма. 

За раз ли ку од ин стру мен тал них, де кла ра тив ни об ли ци по ка зи ва ња 
су они ко ји се спо ри је или го то во уоп ште не раз ви ја ју код де це са АСП. 
Пре ма Ман ди је вом не у ро ра звој ном мо де лу (Mundy i Bur net te, 2005; 
Mundy i Sig man, 2006), со ци јал на ори јен та ци ја и за јед нич ка па жња де-
те ту да ју кључ не со ци јал не ин фор ма ци је и тра си ра ју пут уред ном нер-
вном раз во ју. Ини ци ра ју ћи за јед нич ку па жњу, де те је у си ту а ци ји да по-
ве зу је соп стве не ак ци је и на ме ре са ак ци ја ма или на ме ра ма дру го га, а 
у ве зи не ког пред ме та или до га ђа ја, што пред ста вља за че так со ци јал не 
ког ни ци је и селф-мо ни то рин га. Вред ност Ман ди је вог не у ро ра звој ног 
мо де ла ле жи у ста вља њу фо ку са на ве зу ра них оште ће них по на ша ња 
и ка сни је не у ро ра звој не па то ло ги је у аути зму. Ман ди се по зи ва на зна-
чај раз вој не при ро де симп то ма и вре мен ске тач ке њи хо вог ја вља ња, као 
пре суд ног фак то ра у по ја ви па то ло ги је. У окви ру овог мо де ла до „гре-
шке“ мо же до ћи то ком са мог раз вој ног про це са ко ји је дво смер не при-
ро де (Не на до вић и Бо јо вић, 2011).

 

2. Ви зу ел на па жња

По сто ји ма ли број ис тра жи ва ња ве зан за ви зу ел ну па жњу и кре та-
ње ви зу ел не па жње у по пу ла ци ји де це са АСП. Ка рак те ри сти ке по гле да 
и упо тре бе по гле да у ди на мич ној со ци јал ној ин тер ак ци ји су кли нич ки 
упе ча тљи ви на овој по пу ла ци ји де це. Ов де раз ма тра мо мо гућ ност па-
жње као јед на ко зна чај не ком по нен те у из о стан ку раз во ја за јед нич ке 
па жње. Си ту а ци ја за јед нич ке па жње  зах те ва стал ну и бр зу про ме ну фо-
ку са из ме ђу де те та, дру ге осо бе и не ког објек та. Дру гим ре чи ма, нео п-
ход на је до бро раз ви је на опе ра ци ја де ан га жо ва ња па жње са јед ног сти-
му лу са ка ко би се фо кус усме рио на дру ги сти му лус.

Спе ци фич но сти функ ци је па жње су еви дент не и у на ви ка ма гле да-
ња те ле ви зи је код де це са АСП (Не на до вић и Пу ни шић, 2011) где ро-
ди те љи нај че шће уоча ва ју фе но мен ле пљи ве фик са ци је: фа сци на ци ја 
ауди тив но-ви зу ел ним сти му лу си ма као и не мо гућ ност де ан га жо ва ња 
па жње и ње ног усме ра ва ња на дру ге ам би јен тал не сти му лу се уво ди де те 
у пре ко мер не са те из ло же но сти ТВ про гра му.

Ис тра жи ва ња ви зуо-спа ци јал не спо соб но сти у аути зму (Bryson et 
al., 2004; El sab bagh, 2009; Lan dry i Bryson, 2004) ука зу ју на то да је ова 
спо соб ност, ко ја под ра зу ме ва по ме ра ње фо ку са па жње у про сто ру кроз 
ан га жо ва ње и де ан га жо ва ње па жње, оште ће на. Пре ма Braj so no voj et al. 
(2004), осо бе са аути змом има ју те шко ће у ме ња њу фо ку са па жње или 
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де ан га жо ва њу па жње ко је се оп сер ви ра ју на ти пич ној по пу ла ци ји у нај-
ра ни јим фа за ма раз во ја па жње, а то је уз раст од 3 до 4 ме се ца ко ји ка-
рак те ри ше тзв. обли га тор на па жња или „ле пљи ва фик са ци ја“. Ова гру-
па ауто ра ем пи риј ски је ув тр ди ла аб нор мал но сти у ви зуо-спа ци јал ној 
па жњи упо тре бом „гап-овер лап“ (пра зни на-пре кла па ње) па ра диг ме  у 
ко јој се ис пи та ни ци по ста ве ис пред три екра на. У цен трал ном се из ла же 
је дан ви зу ел ни сти му лус, и за тим дру ги у пе ри фер ном вид ном по љу или 
на ла те рал ним екра ни ма.  Ка да се ис пи та ник ори јен ти ше пре ма цен-
трал ном сти му лу су, из ла же се  дру ги сти му лус на ла те рал ним екра ни ма 
и ме ри се вре ме по треб но за по че так оч ног по кре та ка дру гим екра ни ма. 
Кри тич ни мо ме нат у екс пе ри мен ту је ва ри ра ње цен трал ног сти му лу са. 
Ка да је цен трал ни сти му лус укљу чен и да ље по по ја вљи ва њу пе ри фер-
ног сти му лу са, нео п ход но је де ан га жо ва ње па жње и по ме ра ње фо ку са 
па жње. Ка да је цен трал ни сти му лус ис кљу чен, нео п ход но је са мо по ме-
ра ње фо ку са па жње. Ре зул та ти ука зу ју на по сто ја ње ви дљи вих те шко ћа 
у де ан га жо ва њу па жње код узор ка са АСП, у од но су на узор ке са дру гим 
вр ста ма раз вој них по ре ме ћа ја (у овом екс пе ри мен ту је узо рак са АСП 
по ре ђен са узор ком са Да у но вим син дро мом). У нај ма ње 20% по ку ша-
ја узор ка са АСП при сут не су епи зо де од 8 се кун ди ве за но сти за је дан 
од два сти му лу са ко ји се „бо ре за па жњу“, што је ана лог но на ла зи ма на 
дво ме сеч ним бе ба ма ти пич ног раз во ја. Овај на лаз не по ка зу је ко ре ла-
ци ју са ни во ом ин те ли ген ци је или ни во ом раз во ја ре цеп тив ног је зи ка. 
Ауто ри до би је ни ре зул тат по ве зу ју и са дру гим симп то ми ма у аути зму, 
из ме ђу оста лог са мо ре гу ла ци јом или емо ци о нал ном ре гу ла ци јом, као и 
фе но ме ном хи пер фо ку си ра не па жње у аути зму.

У ис тра жи ва њу гру пе ауто ра усме ре них на про у ча ва ња ши рег аути-
стич ког фе но ти па (El sab bagh et al., 2009) уоче не су слич не те шко ће на 
узор ку бра ће и се ста ра де це са ди јаг ност ко ва ним АСП. У по ре ђе њу са 
узор ком бе ба из по ро ди це ко је у сво јој исто ри ји не ма ју АСП, ова де ца 
по ка зу ју ду жу ла тен цу де ан га жо ва ња, као и ло ши ју фа ци ли та ци ју (с об-
зи ром на то да па у за у вре ме ну пред ста вља знак за де на га жо ва ње па жње, 
ме ра бр жег пре су ме ра ва ња па жње на пе ри фер ни сти му лус пред ста вља 
фа ци ли та ци ју). Ови ре зул та ти ту ма че се у све тлу пре по зна ва ња нај ра-
ни јих об ли ка по на ша ња ко ји из два ја ју ову по пу ла ци ју де це од ти пич не, 
али не и као је ди них зна ко ва ко је узи ма мо у об зир као по ка за те ље ри зи-
ка за раз вој АСП. Раз ли ке уоче не у овој ем пи риј ској сту ди ји на ши рем 
аути стич ком фе но ти пу ауто ри по ве зу ју са раз ли ка ма у сти лу про це си-
ра ња ин фор ма ци ја ко је су та ко ђе про на ђе не на овом узор ку. 

Да су ми ра мо: ве ћи на ауто ра је са гла сна да за јед нич ка па жња има 
ди јаг но стич ки зна чај и уто ли ко је ва жни је раз у ме ти ње ну ком плек-
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сност у по ку ша ју ра све тља ва ња ко му ни ка циј ских де фи ци та у окви ру 
АСП. Про бле ми де ан га жо ва ња па жње, удру же ни са дру гим те шко ћа-
ма, по пут со ци јал ног ори јен ти са ња и сни же не со ци јал не мо ти ва ци је, 
је су они ко ји за јед но во де ква ли та тив но раз ли чи том или оси ро ма ше-
ном ин пу ту, ка да је реч о ра ном ис ку ству. Те о риј ски мо де ли ко ји пре-
тен ду ју да да ју об ја шње ње ра них об ли ка ко му ни ка циј ских про фи ла 
АСП мо ра ју узе ти у об зир евен ту ал но деј ство опи са них де фи ци та ви-
зуо-спа ци јал не па жње на са му со ци јал ну па жњу у чи јем ам би јен ту се 
по ка зни гест нај бо ље раз ви ја. У на ред ном одељ ку ће мо ви де ти да је 
па жња гра див ни еле мент со ци јал не спо соб но сти. Ово је по себ но ва жан 
по да так у све тлу кре и ра ња ја сних и пре ци зних ци ље ва у окви ру ра не 
ин тер вен ци је.

ВЕ ЗА ЗА ЈЕД НИЧ КЕ ПА ЖЊЕ И СО ЦИ ЈАЛ НЕ СПО СОБ НО СТИ

Низ лон ги ту ди нал них сту ди ја је по ка зао да по сто ји кон ти ну и тет из-
ме ђу спо соб но сти за јед нич ке па жње то ком пр ве го ди не жи во та, и ка сни-
је со ци јал не спо соб но сти то ком де тињ ства. Ис тра жи ва ња су вр ше на на 
по пу ла ци ји са аути змом, на ри зич ној и  ти пич ној по пу ла ци ји (Mundy i 
Ac ra, 2006; She in kopf, 2004; Sig man i Ru skin, 1999; Va ug han, 2003). Ман-
ди и Сиг ман (2006) со ци јал ну спо соб ност де фи ни шу укљу чи ва њем ни-
за про це са као што су ре гу ли са ње па жње и емо ци о нал не ре ак тив но сти 
уну тар со ци јал не ин тер ак ци је, као и спо соб но сти пра ће ња и ко ри го ва ња 
се бе у од но су на дру гог. Они та ко ђе укљу чу ју емо ци о нал ну ди мен зи ју, а 
то су мо ти ви шу ћи про це си ко ји осо бу усме ра ва ју ка дру ги ма, осе ћа ње 
за до вољ ства у при су ству дру гих и из ра жа ва ње ин те ре со ва ња у од но су 
на дру ге. 

Ова ве за је те о риј ски ин тер пре ти ра на на раз ли чи те на чи не. У јед-
ном од те о риј ских при сту па, од ра сла осо ба је та ко ја је кључ на у по ве зи-
ва њу за јед нич ке па жње и со ци јал не спо соб но сти. Дру ги ауто ри упу ћу ју 
на со ци јал ну ког ни ци ју као за јед нич ку осно ву со ци јал не спо соб но сти и 
за јед нич ке па жње. Тре ћи при ступ сма тра со ци јал ну мо ти ва ци ју за јед-
нич ком осно вом: де ље ње ис ку ства са дру ги ма има на гра ђу ју ћу вред ност 
за ин ди ви дуу, а по но вље на ис ку ства во де раз во ју со ци јал них спо соб но-
сти. Мо дел ко ји се ба ви нер вном осно вом ове ве зе, ука зу је на ак тив но-
сти фрон тал ног и тем по рал ног кор тек са и суб кор ти кал них струк ту ра. 
Ове струк ту ре за ду же не су за кон тро лу па жње, емо ци о нал ну ре гу ла ци ју 
и со ци јал не из вр шне функ ци је. Као што се ви ди из го ре на ве де не де фи-
ни ци је со ци јал не спо соб но сти, по след њи мо дел укљу чу је ком по нен те 
пра ће ња соп стве ног и ту ђег по на ша ња.
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У од ре ђе њу со ци јал не спо соб но сти, ва жан еле мент пред ста вља 
упра во спо соб ност ре гу ли са ња соп стве не па жње јер то зах те ва ди на-
ми ка со ци јал не си ту а ци је. У си ту а ци ји за јед нич ке па жње, зах тев је још 
сло же ни ји јер је нео п ход но флу ид но и бр зо кре та ње ви зу ел не па жње 
из ме ђу објек та и од ра слог. Оскуд ност ових ра них ис ку ста ва мо же се ве-
ро ват но до ве сти у ве зу са јед ном од нај ве ћих сла бо сти ко је ис по ља ва ју 
осо бе са АСП ко је су раз ви ле го вор, а то је праг мат ски ни во раз во ја је зи-
ка (wilkinson, 1998; Ta ger-Flus berg, 2005).

ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НА ОМЕ ТЕ НОСТ И ЈЕ ЗИК  
У КО МУ НИ КА ЦИЈ СКИМ ПРО ФИ ЛИ МА ДЕ ЦЕ СА АСП

У ра ду до са да дат је пре глед фор ми ко му ни ка ци је ко је су сло же ни-
је при ро де и опи сан је де фи цит ко ји је из ра жен у скло пу АСП. У овом 
одељ ку ће мо у раз ма тра ње укљу чи ти и фак тор ин те лек ту ал не оме те но-
сти (ИО у да љем тек сту). Да ће мо пре глед ис тра жи ва ња ко ја су се ба ви ла 
ко му ни ка тив ним спо соб но сти ма код де це са АСП и ИО, као и ис тра жи-
ва ња ко ја ни су увр сти ла IQ као ва ри ја блу, али су ме ри ла сте пен из ра же-
но сти аути стич ких симп то ма и ни во је зич ке раз ви је но сти. Ис тра жи ва ња 
по ка зу ју да ни же ин те лек ту ал не спо соб но сти ути чу не по вољ но на раз вој 
ком плек сни јих фор ми ко му ни ка ци је, као и да јед ним де лом ове ин ди-
ви дуе оства ру ју ко му ни ка ци ју пу тем дис руп тив них по на ша ња. У кон-
тек сту дик су си је о АСП и удру же ном ИО, до са да шње сту ди је по ка зу ју 
про мен љи ве ре зул та те те се те шко мо же до ћи до по у зда ног за кључ ка. У 
ра ни јим сту ди ја ма го во ри ло се о да ле ко ве ћем бро ју осо ба са ин те лек ту-
ал ном оме те но шћу у окви ру по пу ла ци је са АСП (Year gin-Al lsopp, 2003). 
Ме ђу тим, ка ко број слу ча је ва са ди јаг но сти ко ва ним АСП ра сте, до ла зи 
до опа да ња бро ја слу ча је ва са ИО, јер до ла зи до сусп ти ту ци је ди јаг но-
за, на во де Мет сон и Шу меј ке ро ва (2009). У свом при ка зу пре ва лен це 
слу ча је ва са АСП и ИО, ови ауто ри та ко ђе ука зу ју на то да де ца ко ја су 
ини ци јал но би ла ди јаг но сти ко ва на као ИО са да се про це њу ју као осо бе 
са ИО и АСП. Ка да го во ри мо о ко мор би ди те ту, сту ди је ста ри јег да ту ма 
по ка зу ју да ле ко ни же про цен те у од но су на ско ра шње сту ди је. Ауто ри 
ука зу ју на ме то до ло шке раз ли ке ко је сто је у осно ви ва ри ја бил них ре-
зул та та, али и на чи ње ни цу да се да нас па жња зна чај но ви ше по све ћу је 
кон цеп ту ко мор бид них по ре ме ћа ја не го ра ни је.

Та ко ђе, нео п ход но је би ти опре зан у за кљу чи ва њу о ИО код ове по-
пу ла ци је. Про це на IQ-а вр ши се ста нар ди зо ва ним кли нич ким те сто ви-
ма, али до са да ни је осми шљен та кав ин стру мент при ме рен по пу ла ци ји 
са АСП ко ју ка рак те ри шу спе ци фич но сти у ко му ни ка ци ји, со ци јал ној 
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ин тер ак ци ји и со ци јал ној мо ти ва ци ји (Howlin, 2005). У про це ни ин те-
лек ту ал них ка па ци те та и ко му ни ка циј ских спо соб но сти ди ску та бил на 
је не за ви сност ове две ва ри ја бле, тј. ко ли ко крај ња про це на ин те лек ту-
ал них ка па ци те та про из и ла зи из успе шно оства ре не ко му ни ка ци је и у 
ко јој ме ри ин ди рект но про це њу је и ко му ни ка тив не спо соб но сти по је-
дин ца.

У ис тра жи ва њу Ma ljars et al. (2011) ис пи ти ва не су функ ци је ко му-
ни ка ци је као што су ре гу ла ци ја по на ша ња, за јед нич ка па жња и со ци-
јал на ин тер ак ци ја, као и фор ме ко му ни ка ци је (ге сто ви, во ка ли за ци ја/
вер ба ли за ци ја и по глед) на узор ку де це са АСП и ин те лек ту ал ном оме-
те но шћу. Ре зул та ти овог ис тра жи ва ња по ка зу ју да де ца са АСП и ИО по-
ка зу ју зна чај но ма ње ин тен ци о нал не ко му ни ка ци је ка да се по ре де са де-
цом ти пич не по пу ла ци је ујед на че не по раз вој ном ни воу. У ве зи са функ-
ци јом ко му ни ка ци је, ова по пу ла ци ја по ка зу је спе ци фи чан про фил са 
ви ше ко му ни ка ци је усме ре не на ре гу ла ци ју по на ша ња не го ини ци ра ње 
за јед нич ке па жње и со ци јал не ин тер ак ци је. Ре гу ла ци је се ов де од но си 
на упра вља ње по на ша њем дру го га ка ко би се по сти гао не ки циљ. Ауто ри 
су ове про фи ле у ко ји ма је при сут но че шће зах те ва ње или не го до ва ње, 
ока рак те ри са ли као ма ње ком плек сне. С дру ге стра не, ма њи број епи-
зо да за јед нич ке па жње и со ци јал не ин тер ак ци је оне мо гу ћа ва де те ту со-
ци јал но уче ње и од ра жа ва се на да љи ток раз во ја со ци јал них ве шти на. 
У окви ру ове сту ди је, ин те ре сан тан је и на лаз по ко ме је узо рак де це са 
АСП по ка зао хе те ро ге не ре зул та те у упо тре би ко му ни ка циј ских про фи-
ла. Ни во (и екс пре сив не и ре цеп тив не) је зич ке раз ви је но сти по ка зао је 
нај ве ћу ко ре ла ци ју са упо тре бом ком плек сни јих фор ми ко му ни ка ци је, 
као што је за јед нич ка па жња и сл. Ов де се ауто ри по зи ва ју на дво смер-
ну ве зу за јед нич ке па жње и је зи ка: ве ћи број епи зо да за јед нич ке па жње 
отва ра де те ту ве ће мо гућ но сти за усва ја ње је зи ка док је са ма је зич ка 
раз ви је ност услов да де те ини ци ра ве ћи број епи зо да за јед нич ке па жње.

На ове ре зул та те се на до ве зу је сту ди ја Чи јан га (2008) о ве зи дис-
руп тив ног по на ша ња код де це са АСП ко ја су не вер бал на или има ју ли-
ми ти ран го вор (до пет функ ци о нал них ре чи). Ре зул та ти ука зу ју на ве ћу 
фре квен ци ју  дис руп тив ног по на ша ња као фор ме екс пре сив не ко му ни-
ка ци је код ове по пу ла ци је де це, у при род ном окру же њу (сту ди ја сво је 
за кључ ке огра ни ча ва спе ци фич но на школ ско окру же ње). Ова сту ди ја 
ни је укљу чи ла ме ре ње ин те лек ту ал них ка па ци те та, већ сте пен из ра же-
но сти аути стич ких симп то ма, као и ни во је зи ка. У том сми слу, ов де је 
те же до но си ти оп шти ји за кљу чак о дис рут пив ном по на ша њу. 

У ис тра жи ва њу Ri sa et al. (2005), ро ди те љи де це са АСП уз ра ста од 
24 до 60 ме се ци су ис пи ти ва ни о функ ци о нал ном по на ша њу сво је де-
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це. Ре зул та ти по ка зу ју да дис рут пив но по на ша ње има функ ци ју скре-
та ња па жње, при ба вља ња пред ме та или из бе га ва ња зах те ва. Ка да је био 
по ре ђен са де цом са дру гим об ли ци ма раз вој них по ре ме ћа ја, узо рак 
са АСП, по себ но му шки пол, пре те жно је по ка зи вао фор ме по на ша ња 
усме ре не на при ба вља ње же ље ног пред ме та ко ји су нео п ход ни у скло пу 
ре пе ти тив ног по на ша ња или из бе га ва ње иди о син кра тич но не при јат них 
сен зор них сти му лу са, са да ле ко ма ње по на ша ња ко ја има ју со ци јал ну 
функ ци ју у осно ви. 

Ма љарс ет ал. (2012) су ис тра жи ва ли је зич ке про фи ле де це са АСП 
и ИО. Раз у ме ва ње сим бо ла и за јед нич ка па жња на овом узор ку је по-
ка за ла зна чај ну ко ре ла ци ју са ни во ом је зич ке раз ви је но сти. За ра зи ку 
од дру га два узор ка (де це са дру гим об ли ци ма раз вој них по ре ме ћа ја и 
ти пич не по пу ла ци је), гру па де це са АСП је по ка за ла раз ви је ни ји екс пре-
сив ни ни во је зи ка у од но су на ре цеп тив ни, док су по ре ђе ни узор ци има-
ли обр нут про фил. Не вер бал ни мен тал ни уз раст је био нај сна жни ји пре-
дик тор је зич ких спо соб но сти на кон трол ним узор ци ма, што ука зу је на 
зна ча јан удео ин те лек ту ал них спо соб но сти у раз во ју је зи ка. Ме ђу тим, 
на узор ку АСП/ИО, со ци јал ни де фи цит је ве ро ват но кључ ни фак тор у 
да љем раз во ју је зич ке спо соб но сти. Овај на лаз је та ко ђе ком па ти би лан 
са сту ди јом Бо ноа ет ал. (2004) о ути ца ју ин тер вен ци је на раз вој је зи ка, 
где је спо соб ност за јед нич ке па жње узе та као мо де ра тор овог од но са. 
Ис тра жи ва ње је по ка за ло да је успе шна ин тер вен ци ја за ви си ла од ини-
ци јал ног је зич ког ста ту са и спо соб но сти де те та да ре а гу је на ини ци ра ње 
за јед нич ке па жње. 

Сту ди ја Par ka et al. (2012) ко ја се ба ви ла ве зом струк ту рал них је-
зич ких спо соб но сти (гра ма ти ка, реч ник), ко му ни ка циј ских спо соб но-
сти, адап тив ног по на ша ња и емо ци о нал них и би хеј ви о рал них те шко ћа 
на узор ку де це са АСП пред школ ског уз ра ста (кон трол не гру пе би ле су 
де ца са дру гим раз вој ним по ре ме ћа ји ма и де ца ти пич не по пу ла ци је) по-
ка за ла је да су ко му ни ка циј ске ве шти не у да ле ко ве ћој ме ри по ве за не 
са по вољ ним функ ци о нал ним и би хеј ви о рал них ис хо дом не го струк ту-
рал не је зич ке ве шти не. На узор ку са АСП, ре цеп тив не ко му ни ка циј ске 
ве шти не су по ка за ле ве ћу по ве за ност са адап тив ним по на ша њем ко је се 
од но си на сва ко днев не ак тив но сти и со ци јал не ве шти не. Ова сту ди ја је 
кон тро ли са ла IQ на сва три узор ка. 

Ре зул та ти на ве де них ем пи риј ских сту ди ја иду у при лог тзв. ко му ни-
ка ци о ној хи по те зи пре ма ко јој деч ја дис руп тив на по на ша ња мо гу би ти 
акт не вер бал не ко му ни ка ци је с на ме ром при вла че ња па жње или из бе га-
ва ња авер зив них дра жи. Ка да је реч о обла сти раз вој них по ре ме ћа ја, по-
сто ји ин верз на ре ла ци ја из ме ђу уче ста ло сти би хеј ви о рал них про бле ма 
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и ни воа спо соб но сти ко му ни ка ци је (Ca rr i Du rand, 1985). За то низ ауто-
ра прет по ста вља да ће пре по зна ва ње ко му ни ка тив не функ ци је од ре ђе-
них по на ша ња и за тим ин стру и ра ње де те та у упо тре би аде кват не за ме не 
ко ја вр ши исту ко му ни ка тив ну функ ци ју до ве сти до сма ње ња уче ста ло-
сти ових по на ша ња. 

Пре глед ис тра жи ва ња ко му ни ка циј ских про фи ла код де це са АСП 
ука зу је на спе ци фи чан ко му ни ка циј ски про фил у ко ме се као кључ ни 
фе но мен на ме ће дис руп тив но по на ша ње. Оно се че сто ту ма чи као јед-
но став на фор ма ко му ни ка ци је, у од су ству сло же ни јих со ци јал них ве-
шти на и је зич ке функ ци је. Сло жен од нос ин те лек ту ал них ка па ци те та, 
је зи ка, адап тив ног по на ша ња или ни воа ко му ни ка ци је је и да ље не до-
вољ но ја сан због упо тре бе раз ли чи тих ме то до ло ги ја, из ме ђу оста лог, са-
мо по вре ме ног укљу чи ва ња IQ-а као ва ри ја бле или кон тро ли са ња IQ-а у 
за кљу чи ва њу о ре ла ци ја ма из ме ђу је зи ка, ко му ни ка ци је и сва ко днев ног 
функ ци о ни са ња. Ве ро ват но је ве за из ме ђу ових по ја ва на ни воу пред-
школ ског уз ра ста да ле ко зна чај ни ја не го у од ра слом до бу о че му го во ре 
сту ди је ис хо да АСП. Ха у ли но ва (2005) да је пре глед ис тра жи ва ња ве зе 
со ци јал не укло пље но сти ин ди ви дуе и вред но сти IQ-а. Ре зул та ти ука зу ју 
на сла бу укло пље ност ових по је ди на ца у со ци јал не то ко ве (круг при ја-
те ља, за по сле ност, брак) упр кос про сеч ном IQ-у.

ЗА КљУ ЧАК

Су шти на ра ног ко му ни ка циј ског про фи ла и ње го ве по ве за но сти са 
да љим то ком раз во ја со ци јал них ве шти на по чи ва у ве ли кој ме ри на ини-
ци јал ним со ци јал ним епи зо да ма у ко ји ма де те учи да де ли сво је на ме ре 
са дру гим уз вид ну спе ци фич но со ци јал ну мо ти ва ци ју.  У том сми слу, 
мо же се ди ску то ва ти о екс пре сив ној при ро ди нај ра ни јих де кла ра тив них 
ге сто ва ко ји при род но из ра ста ју из мо ти ва ци је за де ље њем ис ку ства. 
Оси ро ма ше ни ра ни со ци јал ни ин пут је кру ци ја лан за да љи ток кли нич-
ке сли ке АСП. По ред со ци јал не ди мен зи је, у овом ра ду се ука зу је на ди-
мен зи ју ви зуо-спа ци јал не па жње и те шко ће у окви ру си сте ма па жње у 
ди на мич ним со ци јал ним си ту а ци ја ма. Ви зуо-спа ци јал ни си стем је зна-
ча јан у ис тра жи ва њу ра не ко му ни ка ци је јер до во ди у ве зу ког ни тив не, 
сен зор не и со ци јал не спе ци фич но сти по пу ла ци је са АСП. 

По сто ја ње ма ње ком плек сних ко му ни ка циј ских про фи ла, или из-
о ста нак раз во ја спо соб но сти за јед нич ке па жње код по пу ла ци је са АСП 
и удру же ном ИО јед ним де лом во ди об ли ци ма про бле ма тич ног по на-
ша ња ко ји мо гу у осно ви би ти ко му ни ка циј ске при ро де. Не ма до вољ но 
сту ди ја спе ци фич них об ли ка ко му ни ка ци је код де це са АСП/ИО да би 
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се до не ли ге не рал ни за кључ ци, али не ка ис тра жи ва ња по ка зу ју да спо-
соб ност за јед нич ке па жње код ове суб по пу ла ци је у окви ру АСП ско ро у 
пот пу но сти из о ста је. Успо рен или оску дан раз вој со ци јал них ве шти на 
во ди ло ши јем ис хо ду АСП у од ра слом до бу. 

Ве зе из ме ђу со цио-ког ни тив них и со цио-мо ти ва ци о них си сте ма и 
њи хов удео у раз во ју со ци јал них, је зич ких и ин те лек ту ал них ве шти на се 
мо же пра ти ти кроз  ком плек сне, дво смер не ве зе ко је су ду бо ко по ве за-
не са раз вој ним ста ди ју ми ма. Ко му ни ка циј ски про фи ли су хе те ро ге ни 
уну тар по пу ла ци је са АСП, де лом у за ви сно сти од то га да ли по сто је 
из ве сна ко мор бид на ста ња. У том сми слу, кре и ра ње не ке вр сте раз вој-
ног мо де ла ко му ни ка циј ског про фи ла за по пу ла ци ју са АСП де лу је као 
из ра зи то зах те ван и сло жен по сао. Ем пи риј ски по да ци го во ре да су се-
квен це у  раз во ју спо соб но сти за јед нич ке па жње спе ци фич не за по пу ла-
ци ју де це са АСП, али су и про лон ги ра не (Pa pa rel la, 2011), док по на ша-
ње, ко је је до ми нант но ин стру мен тал не при ро де (зах те ва ње, тра же ње) 
пра ти ске вен це на исто ве тан на чин као и код ти пич не по пу ла ци је. 
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COMMUNICATION PROFILES OF CHILDREN  
wITH AUTISTIC SPECTRUM DISORDER: SOCIAL AND  

COGNTIVE COMPONENTS OF JOINT ATTENTION 

VANJA NENADOVIĆ

Institute for Experimental Phonetics and Speech Pathology 
Life Activities Advancement Center, Belgrade

SUMMARY

The study represents a theoretical analysis of early forms of 
communication disorders in the population of children with autistic 
spectrum disorder (ASD in further text). The communication deficit 
manifested in delay or lack of development of joint attention has been 
analysed in regard with its main components:  the gesture of pointing 
and visuo-spatial attention. A short review is given of novel theoretical 
approaches to the pointing gesture, together with its empirical confirmation 
which differs from Bates’ initial characterisation from the seventies. Visuo-
spatial attention is interpreted as an essential skill used in joint attention 
epsiodes, having an indirect influence on social skill development. Joint 
attention is presented here as existing in two forms: initiating joint 
attention and reacting to joint attention. The first form is of social nature 
and doesn’t develop in a certain percentage of children with ASD. Further 
on, the paper deals with a review of communication profiles of children 
with intellectual disability with a short comment on the communicative 
function of disruptive behavior. In describing profiles of children with 
ASD, the central position belongs to joint attention deficits. Shedding 
light on all the components of joint attention leads to creating effective 
early interventions  in clinical practice, which should be focused on visual 
attention and developing social skills. 

KEY wORDS: Communication deficit, joint attention, autistic spectrum 
disorder, intellectual disability
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Стра те ги је упра вља ња соп стве ним по на ша њем по ма жу осо ба ма из 
аути стич ког спек тра да на у че са мо стал но да ре гу ли шу по на ша ње и да на 
од го ва ра ју ћи на чин ре а гу ју у кућ ним усло ви ма, шко ли и си ту а ци ја ма у дру-
штве ној за јед ни ци. Ко ри шће њем ова квих ин тер вен ци ја осо бе са аути змом се 
под у ча ва ју да пра ве раз ли ку из ме ђу од го ва ра ју ћег и нео д го ва ра ју ћег по на ша-
ња, да пре ци зно пра те и бе ле же сво је ре ак ци је, као и да  на гра де се бе за аде-
кват не би хеј ви о рал не ма ни фе ста ци је.

Циљ овог ра да је да се, пре гле дом и ана ли зом до ступ них те о риј ских и 
ем пи риј ских ра до ва, из дво је она ис тра жи ва ња у ко ји ма се ди ску ту је о ефек-
ти ма стра те ги ја упра вља ња соп стве ним по на ша њем.

Основ на пре тра га је оба вље на упо тре бом Go o gle Scho lar пре тра жи ва ча, 
а да љи увид у до ступ ну ли те ра ту ру је из вр шен пре гле дом елек трон ских ба за 
по да та ка (EB SCO host, wi ley In ter sci en ce) до ступ них пре ко Кон зор ци ју ма би-
бли о те ка Ср би је за об је ди ње ну на бав ку.

Ре зул та ти број них сту ди ја по ка зу ју да су про це ду ре упра вља ња соп-
стве ним по на ша њем ефи ка сне у по бољ ша ва њу со ци јал них и ко му ни ка тив-
них ве шти на, као и убла жа ва њу ре стрик тив них и ре пе ти тив них обра за ца 
по на ша ња код осо ба са аути стич ким спек тром по ре ме ћа ја.

КЉУЧ Не Ре ЧИ: аути стич ки спек тар, ре гу ла ци ја по на ша ња, стра те ги је
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УВОД

Стра те ги ја упра вља ња соп стве ним по на ша њем пред ста вља тех ни ку 
ко ја се че сто ко ри сти у ра ду са осо ба ма са аути змом у ци љу уна пре ђи ва-
ња по зи тив них би хеј ви о рал них обра за ца, као и убла жа ва ња или пот пу не 
ели ми на ци је не при хва тљи вих об ли ка по на ша ња.

Са мо пра ће ње, са мо е ва лу а ци ја, са мо над гле да ње, као и са мо на гра-
ђи ва ње пред ста вља ју не ке од ве шти на ко ји ма по је ди нац овла да ва при-
ме ном стра те ги је упра вља ња соп стве ним по на ша њем (So ut hall & Gast, 
2011). Стра те ги ја се мо же ко ри сти ти на свим уз ра сти ма, као и у раз-
ли чи тим по пу ла ци ја ма и окру же њи ма (Ne it zel, & Bu sick, 2009), али се 
у ли те ра ту ри нај че шће на ла зе те о риј ске и ем пи риј ске ела бо ра ци је на 
те му ефе ка та ове тех ни ке у по пу ла ци ји уче ни ка са аути змом. При ме-
на стра те ги је упра вља ња соп стве ним по на ша њем рас те ре ћу је на став-
ни ка и омо гу ћа ва му да ви ше вре ме на по све ти на став ним за да ци ма, а 
ма ње са мим би хеј ви о рал ним ма ни фе ста ци ја ма уче ни ка са аути змом 
(McDo u gall, 1991; McDo u gall, 1998, sve pre ma Lee, Simp son, & Sho gren, 
2007).

Да би осо ба са аути змом овла да ла тех ни ком упра вља ња соп стве-
ним по на ша њем пре ма не ким ауто ри ма по треб но је про ћи че ти ри фа-
зе (Bu sick & Ne it zel, 2009). Пре ма не ким ауто ри ма (на пр. Bu sick & 
Ne it zel, 2009), овла да ва ње тех ни ком упра вља ња соп стве ним по на ша-
њем у по пу ла ци ји осо ба са аути змом ре а ли зу је се у че ти ри фа зе. Пр-
ви ко рак пред ста вља при прем ну фа зу ко ја под ра зу ме ва функ ци о нал ну 
про це ну по на ша ња осо бе са аути змом, иден ти фи ка ци ју и опис циљ ног 
по на ша ња (оног ко је те ра пе у ти же ле да по ја ча ју или да убла же), ја-
сан опис кри те ри ју ма за пра ће ње по на ша ња, иден ти фи ко ва ње пот кре-
пље ња, као и утвр ђи ва ња на чи на на ко ји ће се пра ти ти про ме не у по-
на ша њу. На кон ове при прем не фа зе, сле ди фа за под у ча ва ња осо бе са 
аути змом за при ме ну ове тех ни ке у окви ру ко је те ра пе ут об у ча ва осо-
бу са аути змом ис прав ном по на ша њу, али и ве шти на ма раз ли ко ва ња 
аде кват ног од не при клад ног по на ша ња, као и на чи ни ма пра ће ња вла-
сти тог по на ша ња. Им пле мен та ци ја стра те ги је упра вља ња соп стве ним 
по на ша њем пред ста вља тре ћу фа зу у окви ру ко је те ра пе у ти да ва њем 
ин струк ци ја осо би са аути змом пот по ма жу пра ће ње и ко ри го ва ње ње-
ног по на ша ња. Пот пу на не за ви сност осо бе са аути змом у при ме ни ове 
стра те ги је пред ста вља че твр ту и ујед но за вр шну фа зу (Bu sick & Ne it-
zel, 2009). Са дру ге стра не Вил кин сон (wil kin son, 2008) ову про це ду ру 
раз ла же на де сет ко ра ка. Пре ма по ме ну том ауто ру иден ти фи ко ва ње и 
опе ра тив но де фи ни са ње циљ ног по на ша ња пред ста вља пр ву фа зу, док 
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дру ги ко рак об у хва та од ре ђи ва ње вре мен ског ин тер ва ла у ком осо ба са 
аути змом над гле да сво је по на ша ње. Упо зна ва ње осо бе са аути змом са 
основ ним ка рак те ри сти ка ма про це ду ре са мо пра ће ња по на ша ња чи ни 
тре ћу фа зу, а че твр та под ра зу ме ва при пре му осо бе за упо тре бу ма те-
ри ја ла ко ји ће ко ри сти ти у са мо пра ће њу по на ша ња (нај че шће су то 
па пир и олов ка). Пе ти ко рак об у хва та ве жба ње по је дин ца да упра вља 
сво јим по на ша њем по од го ва ра ју ћем мо де лу, док се ше ста фа за од но си 
на им пле мен та ци ју овог мо де ла у сва ко днев не ак тив но сти. Ева лу а ци ја 
оства ре них ци ље ва чи ни сед ми сег мент ове про це ду ре, док се осми од-
но си на на гра ђи ва ње у слу ча ју оства ре них ци ље ва. По след ње две фа зе 
се од но се на ге не ра ли зо ва ну при ме ну ове тех ни ке у свим окру же њи-
ма и што ве ћу са мо стал ност осо бе са аути змом при ли ком из во ђе ња те 
про це ду ре (wil kin son, 2008).

ЦИљ

Циљ овог ра да је да се пре гле дом и ана ли зом до ступ них те о риј ских 
и ем пи риј ских ра до ва из дво је ис тра жи ва ња у ко ји ма су ис так ну ти ефек-
ти и мо гућ но сти при ме не стра те ги је упра вља ња соп стве ним по на ша њем 
код осо ба са аути змом.

МЕ ТОД

Пре тра гом еле крон ских ба за Кон зор ци ју ма би бли о те ке Ср би је за 
об је ди ње ну на бав ку и Срп ског ци тат ног ин дек са, као и упо тре бом пре-
тра жи ва ча Go o gle Scho lar, али и тек сто ва до ступ них у штам па ном об ли-
ку при ку пље ни су ра до ви у ко ји ма је об ра ђи ва на про бле ма ти ка при ме не 
стра те ги је за упра вља ње соп стве ним по на ша њем. При ли ком пре тра ге 
ко ри шће не су сле де ће кључ не ре чи: аути зам, уче ник са аути змом, ис па-
ди у по на ша њу, ре гу ла ци ја по на ша ња, упра вља ње соп стве ним по на ша-
њем, са мо пра ће ње, са мо над гле да ње и са мо е ва лу а ци ја по на ша ња. Пре-
тра га је огра ни че на на пе ри од од 1990. го ди не до 2013. го ди не. На кон 
пре ли ми нар ног пре тра жи ва ња из да ље ана ли зе ис кљу че ни су ра до ви ко-
ји ни су би ли об ја вље ни на срп ском или ен гле ском је зи ку, ко ји су пу бли-
ко ва ни пре 1990. го ди не, као и они у ко ји ма су ис пи та ни ци би ли осо бе 
са хро нич ним бо ле сти ма. Укљу чу ју ћи кри те ри ју ми за ода бир ра до ва су 
би ли сле де ћи: циљ ис тра жи ва ња је усме рен на ева лу а ци ју ефе ка та стра-
те ги је упра вља ња соп стве ним по на ша њем, узор ком су об у хва ће ни ис-
пи та ни ци са аути змом ко ји ис по ља ва ју од ре ђе не про бле ме у по на ша њу, 
рад је об ја вљен на срп ском или ен гле ском је зи ку.
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Пре глед ис тра жи ва ња

Са ут хол и Гаст (So ut hall & Gast, 2011) ана ли зи ра ју ћи 24 сту ди је у ко-
ји ма су пра ће ни ефек ти стра те ги је упра вља ња соп стве ним по на ша њем 
код осо ба са аути змом, за кљу чу ју да ауто ри из ве шта ва ју о по зи тив ним 
ис хо ди ма не за ви сно од де мо граф ских и про це ду рал них ка рак те ри сти-
ка спро ве де ног ис тра жи ва ња. На и ме, узор ци об у хва ће них сту ди ја су се 
раз ли ко ва ли пре ма те жи ни кли нич ке сли ке ис пи та ни ка (ти пи чан аути-
зам и ви со ко функ ци о нал ни аути зам), ста ро сној до би (од пред школ ског 
до адо ле сце ног уз ра ста) и окру же њу у ко ме се при ме њи ва ла тех ни ка 
(кућ ни усло ви, пред школ ска уста но ва, школ ско окру же ње и кли ни ке). 
У по гле ду про це ду рал них ка рак те ри сти ка, ауто ри на во де да све га 25% 
ис тра жи ва ча да је ја сан и пре ци зан опис спро ве де них ко ра ка то ком ком-
плет ног по ступ ка (од обу ке, пре ко им пле мен та ци је до ева лу а ци је). И 
по ред на ве де них ме то до ло шких не у јед на че но сти Са ут хол и Гаст (So ut-
hall & Gast, 2011) ис ти чу да стра те ги ја упра вља ња соп стве ним по на ша-
њем до при но си по бољ ша ва њу со ци јал них и ко му ни ка тив них ве шти на 
осо ба са аути змом, као и убла жа ва њу не по жељ них обра за ца по на ша ња 
ових осо ба.

У слич ном ис тра жи вач ком ди зај ну, Ли и са рад ни ци (Lee et al., 2007) 
ана ли зи ра ју ре зул та те 11 сту ди ја ко је су пра ти ле ефек те стра те ги је 
упра вља ња соп стве ним по на ша њем код ис пи та ни ка са аути змом. Ана-
ли зом су об у хва ће не сту ди је об ја вље не у пе ри о ду од 1992. го ди не до 
2001. го ди не, у чи јим узор ци ма се на ла зио бар је дан ис пи та ник са аути-
стич ким по ре ме ћа јем, и у ко ји ма је про це њи ва на ефи ка сност стра те ги је 
са мо у пра вља ња по на ша њем ис кљу чи во у ци љу по ве ћа ва ња по зи тив ног 
по на ша ња. Ме та-ана ли тич ким ста ти стич ким тех ни ка ма до би је ни су ре-
зул та ти ко ји по ка зу ју да се ова стра те ги ја мо же успе шно при ме њи ва ти 
код осо ба са аути змом са ци љем по ди за ња ни воа уче ста ло сти при клад-
них би хеј ви о рал них обра за ца.

У ци љу ре гу ли са ња и пре у сме ра ва ња сте ре о тип ног по на ша ња код 
че ти ри ис пи та ни ка са аути змом, Ке гел и Ке гел (Ko e gel & Ko e gel, 1990) 
да ју при каз обу ке за при ме ну стра те ги је за упра вља ње соп стве ним по-
на ша њем, као и упут ства за им пле мен та ци ју ове тех ни ке. На кон иден-
ти фи ко ва ња сте ре о тип них обра за ца по на ша ња, уче сни ци су уз пот кре-
пље ња под у ча ва ни да иден ти фи ку ју и дис кри ми ни шу та по на ша ња, а 
за тим уз упо тре бу ви зу ел не по др шке да пра те и еви ден ти ра ју по ја ву тог 
по на ша ња у вре ме ну. Код сва че ти ри ис пи та ни ка за бе ле же но је зна чај но 
сма ње ње сте ре о тип ног по на ша ња. У ис тра жи ва њу из 1992. го ди не Ке гел 
и са рад ни ци (Кoegel, Ko e gel, Hur ley, & Frea, 1992) по ка зу ју да се тех-
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ни ка упра вља ња соп стве ним по на ша њем мо же успе шно при ме њи ва ти 
не са мо са ци љем убла жа ва ња оме та ју ћег по на ша ња, већ и за по ве ћа ње 
при клад них со цио-ко му ни ка тив них обра за ца код ис пи та ни ка са аути-
змом. У по ме ну том ра ду узо рак је чи ни ло че ти ри уче ни ка са аути змом 
мла ђег школ ског уз ра ста, ис пи та ни ци су има ли раз ви јен го вор, али су 
по ка зи ва ли сла бу вер бал ну ре спон зив ност у од но су на зах те ве окру же-
ња. На кон иден ти фи ко ва ња циљ ног по на ша ња и пот кре пље ња за сва ког 
ис пи та ни ка, уче ни ци су об у че ни ка ко да пре по зна ју, раз ли ку ју и бе ле же 
вер бал не ис ка зе, а за тим и ка ко да ту тех ни ку им пле мен ти ра ју у сва ко-
днев но школ ско окру же ње.

Вил кин сон (wil kin son, 2008) у сту ди ји слу ча ја пред ста вља по зи тив-
не ефек те стра те ги је упра вља ња соп стве ним по на ша њем код осмо го ди-
шњег уче ни ка са Аспер ге ро вим син дро мом. По ме ну ти уче ник је оме тао 
рад на ча су. Нај че шће се де ша ва ло да уче ник кр ши пра ви ла по на ша ња 
у учи о ни ци, од би ја и пре ки да из ра ду за да та ка и/или има нео че ки ва не 
ис па де бе са. Пре не го што се по че ло са при ме ном тех ни ка са мо у пра-
вља ња по на ша њем, ко ри шће ни су вер бал ни пре ко ри, ис кљу че ња са ча са 
и уки да ње на гра да, ме ђу тим те стра те ги је ни су до при не ле про ме ни по-
на ша ња овог уче ни ка. У окви ру стра те ги је упра вља ња соп стве ним по на-
ша њем, иза бра не су две тех ни ке – тех ни ка пра ће ња и тех ни ка бе ле же ња 
соп стве ног по на ша ња за ко је је де чак про шао тро днев ну обу ку. На кон 
утвр ђи ва ња днев них циљ них по на ша ња и спро ве де не обу ке, уче ник је 
сва ко днев но у јед ном углу свог сто ла имао ли сту за пра ће ње и бе ле же-
ње. Ка да се сте пен овла да но сти днев ним ци ље ви ма по ди гао из над 90% 
на став ник је по чео са по сте пе ним уки да њем ове тех ни ке.

Ауто ри по је ди них ис тра жи ва ња су ана ли зи ра ли мо гућ но сти упо тре-
бе већ ко ри шће них тех ни ка у трет ма ну осо ба са аути змом за по тре бе 
стра те ги је са мо у пра вља ња по на ша њем. У скла ду са тим, пред мет јед-
ног ис тра жи ва ња је пред ста вљао при ме ну ме ди ја ци је у ци љу упра вља-
ња соп стве ним по на ша њем код три ис пи та ни ка са аути змом, уз ра ста од 
14-17 го ди на (Singh, Lan ci o ni, Ma ni kam, win ton, Singh, Singh, & Singh, 
2011). Ис пи та ни ци су има ли из ра же но при су ство фи зич ке агре си је ко ја 
је прет ход но тре ти ра на фар ма ко те ра пи јом, али без ефе ка та. Пре не го 
су ис пи та ни ци за по че ли са при ме ном ме ди ја ци је, њи хо ве мај ке су про-
шле обу ку за при ме ну исте. Пр ве не де ље су мај ке сва ко днев но по три-
де сет ми ну та у мир ном и при јат ном окру же њу уво ди ле де цу у по сту пак 
ме ди ја ци је, за тим се тај по сту пак то ком сле де ћих не де ља спро во дио два 
пу та днев но и у сва кој си ту а ци ји ко ја би мо гла иза зва ти ис пад фи зич-
ке агре си је код де те та. Јед но став на упут ства за опу шта ње и ре гу ли са ње 
по на ша ња и емо ци ја пред ста вља ла су са став ни део сва ког тре нин га. У 
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по чет ку је та упут ства из го ва ра ла мај ка, а ка сни је су пре зен то ва на сни-
мље на упут ства. Тре нинг је пре ста јао он да ка да се фи зич ка агре си ја ни-
је ја ви ла то ком че ти ри не де ље. Ре зул та ти по ка зу ју да се сте пен фи зич ке 
агре си је зна чај но сма њио код сва три ис пи та ни ка. 

Да ље, по ред ме ди ја ци је, не ки ауто ри су ко ри сти ли тех ни ку ви део-
мо де ло ва ња у свр ху пра ће ња и об ли ко ва ња соп стве ног по на ша ња осо ба 
са аути змом (Ap ple, Bil lingsley, Schwartz, & Ca rr, 2005; Bel li ni & Akul lian, 
2007; Bug gey, 2005; De itchman, Re e ve, Re e ve, & Pro gar, 2010). Ре зул та ти 
ова квих ис тра жи ва ња ука зу ју на то да упо тре ба ви део при ка за у ком би-
на ци ји са дру гим сег мен ти ма тех ни ке упра вља ња соп стве ним по на ша-
њем до при но си ве ћој са мо стал но сти ис пи та ни ка са аути змом у сфе ри 
при клад ног со цио-ко му ни ка тив ног по на ша ња.

УМЕ СТО ЗА КљУЧ КА

У овом ра ду при ка за ни су ре зул та ти ис тра жи ва ња, ко ја се пре ма 
свом ди зај ну мо гу по де ли ти на оне у ко ји ма су ана ли зи ра ни ефек ти гру-
пи са них сту ди ја (Bel li ni & Akul lian, 2007; Lee et al., 2007; So ut hall & Gast, 
2011) и на по је ди нач не ис тра жи вач ке сту ди је (Ap ple et al., 2005;  Bug gey, 
2005; De itchman et al., 2010; Ko e gel & Ko e gel, 1990; Кoegel et al., 1992; 
Singh et al., 2011; wil kin son, 2008). Пре глед на ве де них ис тра жи ва ња је 
по ка зао да су у свим узор ци ма ис пи та ни ци има ли аути зам, да су  при-
па да ли школ ском уз ра сту, и да су услед по сто ја ња не а де кват них би хеј-
ви о рал них ма ни фе ста ци ја код ових ис пи та ни ка при ме њи ва не тех ни ке 
упра вља ња соп стве ним по на ша њем ко је су до при не ле њи хо вом бо љем 
функ ци о ни са њу. Ре зул та ти на ве де них ис тра жи ва ња по ка зу ју да се тех-
ни ке упра вља ња соп стве ним по на ша њем мо гу успе шно при ме њи ва ти 
код уче ни ка са аути змом у ци љу убла жа ва ња ис па да у по на ша њу (агре-
сив них, сте ре о тип них и ауто сти му ла тив них ма ни фе ста ци ја), по ди за ња 
ни воа уче ста ло сти по зи тив ног по на ша ња, као и по бољ ша ња ко му ни ка-
тив них и со ци јал них ве шти на.

По ред по ме ну тих ме то до ло шких слич но сти у при ка за ним сту ди ја-
ма за па же не су и мно го број не де мо граф ске и про це ду рал не раз ли чи то-
сти у ис тра жи вач ким ди зај ни ма, ко је оне мо гу ћа ва ју до но ше ње ге не ра-
ли зо ва них за кљу ча ка о ефек ти ма при ме не стра те ги је упра вља ња соп-
стве ним по на ша њем код уче ни ка са аути змом. 
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SELF-MANAGEMENT IN PERSONS wITH AUTISM

MIRJANA ĐORĐEVIC, NENAD GLUMBIĆ, SLOBODAN BANKOVIĆ

University of Belgrade, 
Faculty of Special Education and Rehabilitation

SUMMARY

Self-management interventions help persons with autism spectrum 
disorders то learn to independently regulate their own behaviors and act 
appropriately in a variety of home, school, and community-based situations. 
with these interventions, persons with autism are taught to discriminate 
between appropriate and inappropriate behaviors, accurately monitor 
and record their own reactions, and reward themselves for behaving 
appropriately.

The aim of this paper is to review and analyze the available theoretical 
and empirical papers and to extract those studies that discuss the effects of 
self-menagemet strategy.

The basic search was conducted via Google Scholar and the insight into 
the available literature was carried out by a further search of electronic da-
tabases (EBSCOhost, wiley Interscience) available through Serbian Library 
Consortium for Coordinated Acquisition.

Results of numerous studies show that self-management procedures 
are effective in improving social and communication skills and decreasing 
restrictive and repetitive patterns of behaviors for individuals with  autism 
spectrum disorders.

KEYwORDS: autistic spectrum, regulation of behavior, strategies
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При мет не су не ја сно ће у ве зи са кон ци пи ра њем и ка те го ри за ци јом  пре-

вен тив них на сто ја ња у на уч ној и струч ној јав но сти. Циљ ра да пред ста вља 
са гле да ва ње ре ле вант них кри те ри ју ма за ти по ло ги за ци ју пре вен ци је кри ми-
на ла. Са вре ме на те о риј ска и прак тич на до стиг ну ћа упу ћу ју на пре те жну 
за сту пље ност ком би но ва ног при сту па ко ји се са сто ји у па ра лел ној при ме ни 
раз ли чи тих пре вен тив них ин тер вен ци ја, пре те жно си ту а ци о не и со ци јал не 
пре вен ци је. Ауто ри упу ћу ју на ве ћу за сту пље ност ин тер вен ци ја си ту а ци о не 
пре вен ци је кри ми на ла по след њих де це ни ја, са по сле дич ним по зи ци о ни ра њем 
на у ке о кри ми на лу као до пу ни или ал тер на ти ви тра ди ци о нал ној кри ми но-
ло ги ји.

КЉУЧ Не Ре ЧИ: пре вен ци ја кри ми на ла, ти по ло ги ја, си ту а ци о на пре вен ци ја, 
на у ка о кри ми на лу  

УВОД

У ши рем кон тек сту пре вен ци ја пред ста вља основ сва ког дру штве ног 
ре а го ва ња на кри ми нал, од ка жња ва ња до раз вој них ин тер вен ци ја. Ка ко 
су се пре вен тив на прак тич на на сто ја ња умно жа ва ла, об у хва та ћу ћи раз-
ли чи те ини ци ја ти ве, ко је су се ме ђу соб но до пу ња ва ле, ко ег зи сти ра ле, 
по јам пре вен ци је кри ми на ла се кон цеп ту ал но све ви ше усло жња во. Као 
ре зул тат то га, на ста је ве ли ко не ра зу ме ва ње по пи та њу кључ них пој мо ва 
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те о риј ске и прак тич не осно ве пре вен ци је. У на уч ним и струч ним пу бли-
ка ци ја ма уоча ва се не до след на и не а де кват на упо тре ба тер ми на ко ји су 
срод ни са из ра зом „пре вен ци ја кри ми на ла“ (на при мр „кон тр о ла кри-
ми на ла“, „ре дук ци ја кри ми на ла“), те су нео п ход на до дат на по ја шње ња 
и раз гра ни че ња. 

Пре не го што се упу сти мо у рас пра ву о из ра зи ма ко ји упу ћу ју на 
пре вен ци ју кри ми на ла и срод не кон цеп те, тре ба об ја сни ти раз ли ку из-
ме ђу из ра за „кри ми нал“ и „кри ми на ли тет“. Да би раз ли ку из ме ђу ова 
два тер ми на раз у ме ли, по треб но је об ја сни ти раз ли ку из ме ђу „тра ди ци-
о нал не кри ми но ло ги је“ и „на у ке о кри ми на лу“. За раз ли ку од тра ди ци о-
нал не кри ми но ло ги је ко ја се пре те жно ба ви ети о ло ги јом кри ми на ли те-
та, на у ка о кри ми на лу је знат но при мен љи ви ја са ак цен том на раз у ме-
ва ње кри ми на ла уме сто кри ми на ли те та; мо мен тал ну ре дук ци ју кри ми-
на ла уме сто ду го трај не со ци јал не ре фор ме; ре ду ко ва ње ште те уме сто 
по ма га ње учи ни о ци ма кри вич них де ла; про блем ски уме сто те о риј ски 
ори јен ти са на; уте ме ље на у на у ци и дру го (Clar ke, 2004:56). Пре ма то ме, 
на у ка о кри ми на лу се ба ви про у ча ва њем кри ми на ла (ко? ка да? где? ка-
ко? је из вр шио кри вич но де ло), а тра ди ци о нал на кри ми но ло ги ја про у-
ча ва њем фак то ра ко ји до при но се раз во ју кри ми на ли те та. У том прав цу 
иде и ти по ло ги ја пре вен ци је ко ју су да ли Gra ham и Ben net (1995), ко ји 
из два ја ју „пре вен ци ју кри ми на ли те та“, си ту а ци о ну пре вен ци ју и пре-
вен ци ју у за јед ни ци. Пре вен ци ја кри ми на ли те та под ра зу ме ва ин тер ве-
ни са ње у по гле ду сма ње ња ин ди ви ду ал них дис по зи ци ја за кри ми нал (на 
при мер, со ци о е ко ном ски фак то ри, сла ба ро ди тељ ска кон тро ла и дру го). 
Кри ми нал се та ко сма тра прав ном, ле гал ном ка те го ри јом, ко ја по вла-
чи аде кват ну санк ци ју, а кри ми на ли тет увек прет по ста вља про у ча ва ње 
ети о ло ги је из вр ши ла штва, ко је ни је огра ни че но са мо на кри вич на де ла 
(Schil ler et al., 1994). За уста но вља ње и раз вој на у ке о кри ми на лу нај од-
го вор ни ји је Jill Dan do ин сти тут за без бед ност и на у ку о кри ми на лу (Jill 
Dan do In sti tu te of Se cu rity and Cri me Sci en ce, 2014), ко ји је за по чео са 
ра дом 2001. го ди не у Лон до ну на го ди шњи цу уби ства по зна те бри тан ске 
но ви нар ке по ко јој но си на зив. 

На и ме, од сре ди не пе де се тих го ди на дру штве но ре а го ва ње на кри-
ми нал све ви ше од ли ку је про у ча ва ње ети о ло ги је кри ми нал ног по на ша-
ња, осла ња ње на са вре ме на тех но ло шка сред ства у ра ду по ли ци је и све 
ве ће укљу чи ва ње по ро ди це и за јед ни це (Gil ling, 1997). Пре по ру ка је да 
се под из ра зом кон тро ла кри ми на ла сма тра ју са мо оне ин тер вен ци је ко-
ји ма се ре а гу је на већ учи ње но кри вич но де ло ра ди пре ве ни ра ња ре ци-
ди ви зма (welsh, Far ring ton, 2010; Gil ling, 1997). Иако и је дан и дру ги тип 
ре а го ва ња прет по ста вља спре ча ва ње вр ше ња кри вич них де ла у бу дућ но-
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сти, пре вен тив ним сма тра мо са мо оне ак тив но сти ко је се при ме њу ју у 
свр ху пред ви ђа ња при мар ног де ла. Пре ма то ме, под кон тро лом кри ми-
на ла би се под ра зу ме ва ла та ко зва на ре ак тив на, од но сно пу ни тив на пре-
вен ци ја са ци љем за стра ши ва ња пу тем кри вич ног пра во су ђа, за раз ли-
ку од про ак тив не, од но сно ко рек тив не пре вен ци је ко ја тре ти ра узро ке 
кри ми на ли те та (Јоhnson, 1987, пре ма Gil ling, 1997). Оно што их та ко ђе 
раз ли ку је је то да пре вен тив ним сма тра мо са мо оне ак тив но сти ко је ни-
су ве за не за фор мал ни кри вич но прав ни си стем, са из ве сним из у зе ци ма, 
на при мер про блем ски ори јен ти са не ини ци ја ти ве по ли ци је (welsh, Far-
ring ton, 2010). У од но су на из раз под ко јим под ра зу ме ва мо ре дук ци ју 
кри ми на ла, пре вен ци ја кри ми на ла се сма тра че твр тим сред ством ре-
ду ко ва ња кри ми на ла по сле ин тер вен ци ја по ли ци је, су да и уста но ва за 
из вр ше ње кри вич них санк ци ја (wal ler, 2006, пре ма welsh, Far ring ton, 
2010:2). Пре ма да том ту ма че њу, по јам ре дук ци ја кри ми на ла об је ди њу је 
зна че ње из ра за  пре вен ци ја кри ми на ла и кон тро ла кри ми на ла. Аутор ке 
то на ла зе оправ да ним уз ко мен тар да по је ди не по ли циј ске ин тер вен ци-
је мо гу има ти пре вен тив ни ка рак тер, на при мер ви део над зор, улич но 
осве тље ње, про грам школ ског по ли цај ца и дру го. 

 ТИ ПО ЛО ГИ ЗА ЦИ ЈА ПРЕ ВЕН ЦИ ЈЕ КРИ МИ НА ЛА

На осно ву пре гле да ре ле вант не ли те ра ту ре, за па жа се да се у ака-
дем ској и струч ној јав но сти ни је по стиг ну то јед нин ство у ве зи са кон ци-
пи ра њем и ти по ло ги зи ра њем пре вен ци је кри ми на ла. Ме ђу тим, с об зи-
ром на све ин тен зив ни је ком би но ва ње раз ли чи тих при сту па у пре вен-
ци ји, стра те ги ја и ак тив но сти, по ста вља се пи та ње ко ли ко је за ла га ње за 
стро го ти по ло ги зи ра ње оправ да но.

Из два ја мо нај за па же ни је ти по ло ги је пре вен ци је кри ми на ла, ко је се 
ме ђу соб но раз ли ку ју пре ма кри те ри ју ми ма у од но су на ко је се по де ла 
вр ши. 

Bran ting ham и Fa ust (1976) су пре не ли ме ди цин ску кла си фи ка ци ју 
пре ве ни је на при мар ну, се кун дар ну и тер ци јар ну пре вен ци ју на кри ми-
но ло шку ра ван. Пре ма то ме, при мар на пре вен ци ја об у хва та ак тив но сти 
ко је се при ме њу ју ра ди ре дук ци је фак то ра ко ји мо гу ути ца ти на кри ми-
нал но по на ша ње у фи зич кој и со ци јал ној сре ди ни; се кун дар на пре вен-
ци ја ин тер вен ци је ко је су усме ре не на по је дин це и гру пе ко је су у ри-
зи ку од ис по ља ва ња кри ми нал ног по на ша ња; и тер ци јар на, пре вен ци ју 
ре ци ди ви зма. Ме ђу тим, van Dijk и de wa ard (1991:484) су под ути ца јем 
те о ри је ру тин ских ак тив но сти (Co hen, Fel son, 1979) из не ли при мед бе на 
кла си фи ка ци ју ко ју су да ли ауто ри. Пр во, тре ба раз дво ји ти ин тер вен ци-
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је ко је су усме ре не на утвр ђи ва ње ме те, на при мер за ме на бра ва и ко је 
су усме ре не пре ма дру ги ма, и раз вој не ин тер вен ци је ко је се на при мер 
при ме њу ју у школ ском кон тек сту и ко је су усме ре не пре ма по тен ци јал-
ним учи ни о ци ма. За тим, ка да је се кун дар на пре вен ци ја у пи та њу тре ба 
раз ли ко ва ти ин тер вен ци је ко је су усме ре не на по тен ци јал но про бле ма-
тич не мла де и оне ко је се при ме њу ју у ви со ко ри зич ним под руч ји ма. 
Пре ма то ме, ауто ри пре по ру чу ју по де лу на ин тер вен ци је ко је су усме-
ре не на учи ни о ца и оне ко је су усме ре не на жр тве, од но сно си ту а ци ју. 
Ауто ри та ко ђе при ме ћу ју да по др шка жр тва ма у кон тек сту спре ча ва-
ња ре вик ти ми за ци је тре ба би ти об у хва ће на тер ци јар ном пре вен ци јом. 
Ком би ну ју ћи две ти по ло ги је пре вен ци је (при мар на, се кун дар на и тер ци-
јар на) и (усме ре на на жр тву, си ту а ци ју и учи ни о ца), ауто ри пре по зна ју 
де вет вр ста пре вен ци је: при мар на пре вен ци ја усме ре на на учи ни о ца (на 
при мер, пре вен ци ја во жње у ал ко хо ли са ном ста њу); се кун дар на пре вен-
ци ја усме ре на на учи ни о ца (на при мер, про гра ми по др шке (обра зо ва ње, 
про фе си о нал на ори јен та ци ја, со ци јал не ве шти не) на ме ње ни ри зич ној 
по пу ла ци ји); тер ци јар на пре вен ци ја усме ре на на учи ни о ца (на при мер, 
ин тер вен ци је усме ре не на пре вен ци ју ре ци ди ви зма, по пут са ве то ва ња, 
по сре до ва ња из ме ђу жр тве и учи ни о ца и дру го); при мар на си ту а ци о-
на пре вен ци ја (на при мер, улич но осве тље ње, ви део над зор и дру го); 
се кун дар на си ту а ци о на пре вен ци ја (на при мер, при ме на си ту а ци о них 
тех ни ка у су сед стви ма/ко мер ци јал ним/при ват ним објек ти ма ко ји су из-
ло же ни ји ван да ли зму и дру го (сма њи ва ње по лу јав них про сто ра, до ро-
вољ на де жур ства, ан га жо ва ње обез бе ђе ња); тер ци јар на си ту а ци о на пре-
вен ци ја (на при мер, при ме на си ту а ци о них ин тер вен ци ја у под руч ји ма 
ко је су пре по зна те као она са ви со ком сто пом кри ми на ла (коц кар ни це, 
про сти ту ци ја, тр го ви на дро гом и дру го); при мар на пре вен ци ја усме ре на 
на жр тве (на при мер, ме диј ске кам па ње (три би не, штам па ни ма те ри-
јал) ко је има ју за циљ ин фор ми са ње о мо гућ но сти ма вик ти ми за ци је и 
да ва ње са ве та о за шти ти гра ђа на); се кун дар на пре вен ци ја усме ре на на 
жр тву (обу ка о са мо од бра ни ко ја је на ме ње на же на ма ко је мо гу би ти 
по себ но угро же не, за шти та јав них лич но сти или осо ба ма ко је ста ну ју 
у под руч ји ма са ви со ком сто пом кри ми на ла); и тер ци јар на пре вен ци ја 
усме ре на на жр тву (гру пе по др шке, на кна да ште те и дру го). 

Европ ски кри ми но ло зи уоча ва ју раз ли ку из ме ђу тра ди ци о нал-
не пре вен ци је кри мин ла и оне „но ве“ (Ro bert, 1991), „мо дер не“ (Sack, 
1997), од но сно „функ ци о нал не“ (Gil ling, 1994) пре вен ци је кри ми на ла 
(пре ма, Sel mi ni 2010). Пре ко 250 ин сти ту ци ја из 17 европ ских зе ма-
ља умре же но је по сред ством Европ ског фо ру ма за ур ба ну без бед ност 
(Euro pean Fo rum for Ur ban Se cu rity, 2014), ко ји је оформ љен у Бар се ло-
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ни 1987. го ди не, са ци љем по ве зи ва ња ло кал них, на ци о нал них и ин тер-
на ци о нал них те ла ко ја се ба ве пре вен ци јом кри ми на ла и уна пре ђи ва-
њем ур ба не без бед но сти. Фо рум ну ди про гра ме на ме ње не раз ли чи тим 
ка те го ри ја ма ко ри сни ка (ста ри, де ца, ми гран ти, же не, мла ди, жр тве), 
раз ли чи те са др жи не (пре вен ци ја те ро ри зма, на си ља у по ро ди ци, зло-
у по тре бе ПАС, ор га ни зо ва ног кри ми на ла и дру го), при ме ну раз ли чи-
тих ин тер вен ци ја (без бед но сне тех но ло ги је, ме ди ја ци ја, ди зај ни ра ње 
сре ди не про тив кри ми на ла, со ци јал на ин клу зи ја и дру го) и дру го. Пр ва 
европ ска и се вер но а ме рич ка кон фе рен ци ја о ур ба ној си гур но сти и пре-
вен ци ји де лин квен ци је ко ја је одр жа на ок то бра 1989. го ди не у Мон тре-
а лу  (Тhe first Conféren ce Européen ne et Nord-Améri ca i ne sur la Sécu rité Ur-
ba i ne et la Pre ven tion de la Délin qu an ce) и Ин тер на ци о нал на кон фе рен ци ја 
о ур ба ној си гур но сти, дро га ма и пре вен ци ји кри ми на ла (In ter na ti o nal 
Con fe ren ce on Ur ban Sa fety, Drugs and Cri me Pre ven tion) ко ја је одр жа на 
но вем бра 1991. го ди не у Па ри зу, има ле су ве ли ки ути цај на те о ри ју и 
прак су тзв. но ве пре вен ци је кри ми на ла. „Но ва“ пре вен ци ја кри ми на ла 
је за пра во об у хва та ла оне ме ре ко је су пред ста вља ле ал тер на ти ву тра-
ди ци о нал ним кри вич но прав ним ин стру мен ти ма ко ји су се по ка за ли као 
ску пи и не е фек тив ни. Ауторкa Сел ми ни (Sel mi ni, 2010:514-515) из два ја 
не ке ка рак те ри сти ке „но ве“ пре вен ци је кри ми на ла: укљу чи ва ње што ви-
ше ак те ра, с тим и мо ћи и од го вор но сти у рад на пре вен ци ји кри ми на ла 
уз ин сти ту ци и о нал не (на при мер, ло кал на упра ва) и со ци јал не ак те ре 
(ци вил ни сек тор и ло кал на за јед ни ца); по ве зи ва ње и парт нер ство раз ли-
чи тих ак те ра ко ји уче ству ју у про це су пре вен ци је кри ми на ла, ко ји је до 
да нас остао је дан од кључ них фак то ра успе ха; по све ћи ва ње па жње жр-
тва ма и из бе га ва њу вик ти ми за ци је; усме ре ност на пре вен ци ју кри ми на-
ла у спе ци фич ним ви со ко ри зич ним под руч ји ма; упо тре ба тех но ло ги је, 
ур ба ног пла ни ра ња и ад ми ни стра тив них ре гу ла ти ва јав ног про сто ра.  

Пре ма ак тив но сти ма УН у ци љу про мо ци је ефек тив них при сту па у 
пре вен ци ји кри ми на ла (ЕCОSО, 2002/13), из два ја ју се сле де ћи при сту-
пи: со ци јал ни раз вој, си ту а ци о на пре вен ци ја и пре вен ци ја ор га ни зо ва-
ног кри ми на ла. У до ме ну со ци јал ног раз во ја пред ви ђе не су: про мо ци ја 
про тек тив них фак то ра пу тем об у хват них и не стиг ма ти зу ју ћих со ци јал-
них и еко ном ско их раз вој них про гра ма, укљу чу ју ћи здрав ство, обра зо-
ва ње, за по шља ва ње; про мо ци ја ак тив но сти ко је су усме ре не на ис кљу че-
ност и мар ги на ли за ци ју; про мо ци ја по зи тив ног ре ша ва ња кон фли ка та; 
кул ту ре за ко ни то сти и то ле ран ци је уз по што ва ње кул тур них иден ти те-
та при ме ном ин фор ми са ња и еду ка ци је. Што се си ту а ци о не пре вен ци-
је ти че на ла же се ко ор ди на ци ја вла ди ног, не вла ди ног  и кор по ра тив ног 
сек то ра (по по тре би) у по гле ду: уна пре ђи ва ња ди зај на сре ди не; раз во ја 
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тех но ло ги ја над зо ра у скла ду са при ват но шћу; охра бри ва ња уна пре ђи-
ва ња ди зај на ро бе ко ја је от пор на на кра ћу или дру гу вр сту зло у по тре-
бе; оте жа ва ња ме те без ре ме ће ња ар хи тек ту ре и до дат ног огра ни ча ва ња 
јав ног про сто ра; и при ме не стра те ги ја ра ди спре ча ва ња ре вик ти ми за ци-
је. У ци љу пре вен ци је ор га ни зо ва ног кри ми на ла пре по ру чу је се: ре ду-
ко ва ње по сто је ћих и по тен ци јал них при ли ка за уче шће ор га ни зо ва них 
кри ми нал них гру па на ле гал ном тр жи шту при ме ном за кон ских и под-
за кон ских од ре да ба; раз вој ме ха ни за ма за пре вен ци ју зло у по тре бе тен-
дер ских про це ду ра; и при ме на ме ра ко ји ма се шти те мар ги на ли зо ва не 
гру пе по себ но же не и де ца ко ја се сма тра ју ра њи вим у по гле ду тр го ви не 
љу ди ма и иле гал них ми гра ци ја. 

Јед на од нај по пу лар ни јих ти по ло ги ја да та је кра јем два де се тог ве ка, 
пре ма ко јој се из два ја ју са јед не стра не за кон ска пре вен ци ја, а са дру ге 
раз вој на пре вен ци ја, си ту а ци о на пре вен ци ја и пре вен ци ја у за јед ни ци 
(Тonry, Far ring ton, 1995). Ауто ри (Тonry, Far ring ton, 1995:2) при ме ћу ју 
да се Мооr ба вио при сту пом усме ре ним на јав но здра вље, али с об зи-
ром да у сва кој од пре вен ци ја осим за кон ске при ме њу ју се ин тер вен ци је 
усме ре не на јав но здра вље. Ме ђу тим, он и ни је ши ро ко за сту пљен у кри-
ми но ло ги ји, па га не ће мо да ље раз ма тра ти. 

За кон ска пре вен ци ја пред ста вља уре ђи ва ње и при ме ну за ко на, 
оства ру ју ћи ге не рал но пре вен тив но и спе ци јал но пре вен тив но деј ство, 
са ди рект ним (од вра ћа ње, оне мо гу ћа ва ње и ре ха би ли та ци ја пре ступ ни-
ка) и ин ди рект ним (мо рал но-еду ка тив на функ ци ја) ефек ти ма (Тonry, 
Far ring ton, 1995). Уоча ва се да се ди рект ни ефек ти ко је за кон ска пре-
вен ци ја тим пу тем оства ру је мо гу се сма тра ти ви ше ре ак тив ним не го 
пре вен тив ним (жу нић-Па вло вић, Ко ва че вић-Ле по је вић, 2010), те ће 
аутор ке у да љем раз ма тра њу за кон ске пре вен ци је обра ти ти па жњу пре-
те жно на оне ин ди рект не. За кон је за пра во исто риј ски по сма тра но пр ви 
ин стру мент ко ји се при ме њи вао у слу жби пре вен ци је кри ми на ла, ко-
ја та ко пред ста вља глав но оправ да ва ње за ка жња ва ње. Со ци ја ли за ци ја 
пред ста вља ме ха ни зам ко јим се по сти же ње го во ин ди рект но де ло ва-
ње, од но сно ге не рал но-пре вен тив на функ ци ја. Тим пу тем, по ро ди це, 
шко ле, цр кве ути чу на об ли ко ва ње си сте ма вред но сти и пер ци пи ра њу 
кри вич них де ла као не по жељ них (Тonry, Far ring ton, 1995). Ме ђу тим, за-
кон ске од ред бе, по ред пре вен тив не функ ци је, мо гу ис про во ци ра ти кри-
вич на де ла или дру ге по сле ди це. Уки да ње од ре ђе них од ред би у склду са 
из ве сним по ли тич ким од лу ка ма у мно го ме мо же про ме ни ти со ци јал ни 
кон текст. На при мер, де кри ми на ли за ци ја зло у по тре бе ПАС у Пор ту га-
ли ји у по след њих 10 го ди на ре зул ти ра ла је по ве ћа ном упо тре бом ма-
ри ху а не, ма њом хе ро и на код мла дих љу ди (раз ло зи мо гу би ти јер је то 



ПРЕИСПИТИВАЊЕ КРИТЕРИЈУМА ЗА ТИПОЛОГИЗАЦИЈУ ПРЕВЕНЦИЈЕ КРИМИНАЛА 215

ге не рал но у скла ду са не ким европ ским трен до ви ма, по раст при ја вљи-
ва ња зло у по тре бе због ма ње стиг ма ти за ци је, услед по ја ча ње то ле ран ци-
је због де кри мин ли за ци је); сто па пре до зи ра ња је пре по ло вље на; сто па 
кри ми на ла је по ра сла за 9%; и по ве ћа на је по тре ба за трет ма ном (Hug-
hes, Ste vens, 2007). Не ма сум ње да су не ка кри вич на де ла за и ста спре-
че на услед за стра ши ва ња гра ђа на да тим санк ци ја ма. Ме ђу тим, чи ни се 
да вла да кон сен зус ме ђу струч ња ци ма и ис тра жи ва чи ма да су ефек ти 
нај бла же ре че но скром ни и да су ин тер вен ци је ко је су за сно ва не ис кљу-
чи во на кри вич ном за ко но дав ству не ком плет не и не до вољ не (welsh, 
Far ring ton, 2010; Sel mi ni, 2010). О то ме све до че ре зул та ти ис тра жи ва ња 
ко ји ма се по твр ђу је да за пре ћи ва ње кри вич ним санк ци ја ма оства ру је 
сво ју свр ху са мо код осо ба ко је има ју ни ску са мо кон тро лу (Hir ten len-
her, Pa u wels, Me ško, 2014). Има ју ћи то у ви ду, раз у ме се за што су мно ги 
ауто ри за кон ску пре вен ци ју ис кљу чи ва ли у сво јим ти по ло ги ја ма или је 
не за ви сно ко мен та ри са ли (Тonry, Far ring ton, 1995; Sel mi ni 2010; welsh, 
Far ring ton, 2010). 

Раз вој на пре вен ци ја под ра зу ме ва де ло ва ње на фак то ре ко ји по зи-
тив но или не га тив но де лу ју на раз вој и жи вот ни ток по је дин ца (Тonry, 
Far ring ton, 1995). Ауто ри (welsh, Far ring ton, 2010) из два ја ју раз вој ну 
и си ту а ци о ну пре вен ци ју као нај у ти цај ни је при сту пе у пре вен ци ји, не 
узи ма ју ћи из раз ма тра ња пре вен ци ју у за јед ни ци из два раз ло га – јер 
пред ста вља ком би на ци ју раз вој не и си ту а ци о не пре вен ци је и јер ни-
је еви ден ти ра но до вољ но про гра ма ко ји се мо гу сма тра ти успе шним. 
Основ на из во ри шта са зна ња на ко ји ма се ба зи ра са вре ме на раз вој на 
пре вен ци ја су ре зул та ти лон ги ту ди нал них и екс пе ри мен тал них сту ди-
ја, као и те о ри ја о на стан ку де лин квент ног по на ша ња (Trem blay, Cra ig, 
2000). На осно ву лон ги ту ди нал них сту ди ја иден ти фи ко ва ни су кључ ни 
пре дик то ри де лин квент ног и кри ми нал ног по на ша ња ко ји се мо гу раз-
вр ста ти у три основ не ка те го ри је: ин ди ви ду ал не ка рак те ри сти ке, по-
ро дич не ка рак те ри сти ке и ка рак те ри сти ке со ци јал ног окру же ња. Екс-
пе ри мен тал не сту ди је омо гу ћи ле су раз у ме ва ње ме ха ни зма де ло ва ња 
по је ди них фак то ра али и ефе ка та про ме не по је ди них фак то ра у пре ве-
ни ра њу де лин квент ног по на ша ња. На ве де ни ауто ри сма тра ју да су, ме-
ђу број ним те о ри ја ма де лин квен ци је, по себ но ва жну уло гу за раз вој ну 
пре вен ци ју има ла три при сту па: ге не рал на те о ри ја кри ми на ла у ко јој 
су кључ ни кон цеп ти са мо кон тро ла и раз ли ке у ин ди ви ду ал ним од го во-
ри ма при ли ком су о ча ва ња са мо гућ но сти ма за де ви јант но по на ша ње; 
мо дел раз вој них пра ва ца ан ти со ци јал ног по на ша ња ко ји су ге ри ше по-
сто ја ње мул ти плих пу та ња у раз во ју ан ти со ци јал ног по на ша ња ко је во де 
ка раз ли чи тим ти по ви ма пре ступ ни штва у адо ле сцен ци ји и од ра слом 
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до бу; и мо дел ку му ла тив ног ри зи ка пре ма ко ме при су ство ве ћег бро ја 
ри зич них фак то ра има сна жни је деј ство, а раз ли чи ти раз вој ни про бле-
ми има ју за јед нич ке ри зич не фак то ре. Нај зна чај ни је раз вој но пре вен-
тив не ин тер вен ци је су: про гра ми ког ни тив не сти му ла ци је за пред школ-
це, про гра ми уна пре ђи ва ња со ци јал них ве шти на, еду ка ци ја ро ди те ља, 
тре нинг ро ди тељ ских ве шти на, школ ски тре нинг за ро ди те ље и на став-
ни ке, про гра ми пре вен ци је вр шњач ког на си ља, про гра ми уна пре ђи ва ња 
школ ске ди сци пли не, са мо кон тро ле и со ци јал них ве шти на, про гра ми 
мен тор ства, мул ти си стем ска те ра пи ја и дру го (welsh, Far ring ton, 2010). 
Пре вен ци ја усме ре на на ри зич не фак то ре ко ја се у ин тер пре та ци ји Сел-
ми ни (2010) из два ја као по се бан при ступ пред ста вља део со ци јал не, 
од но сно раз вој не пре вен ци је. По себ ну по пу лар ност сте кла је у се вер-
но а ме рич ком кон тек сту, Ве ли кој Бри та ни ји, Ир ској и дру го (О’Ma hony, 
2009). Кон цепт ри зич них и про тек тив них фак то ра пред ста вља је дан од 
нај ре ле вант ни јих кон цеп та у са вре мем ној ли те ра ту ри пре вен ци је кри-
ми на ла. Су шти на пред ста вља иден ти фи ко ва ње што ве ћег бро ја ри зич-
них фак то ра ко ји мо гу би ти у ве зи са вр ше њем кри ми на ла уз ди зај ни-
ра ње пре вен тив них ин тер вен ци ја ка ко би се они успе шно ре ду ко ва ли. 
При ро да при ме ње них ин тер вен ци ја се раз ли ку је у од но су на уз раст, 
кон текст при ме не и дру го. И по ред за па же не атрак тив но сти у по гле ду 
пре вен ци је ма ло лет нич ке де лин квен ци је, уоча ва ју се број ни не до ста ци. 
На при мер, из два ја ју се де тер ми ни зам, по јед но ста вљи ва ње ту ма че ња 
раз во ја де лин квент ног по на ша ња, кул тур на и вред но сна нео се тљи вост, 
не мо гућ ност пре дик ци је од ре ђе них кри вич них де ла (ко руп ци ја, на си ље 
у по ро ди ци, пре ва ре), ис кљу чи ва ње ри зич них фак то ра ко ји се не ме ња-
ју, су бјек тив ност про це не по на ша ња, ре ла ти ви за ци ја ри зич них фак то ра 
и за не ма ри ва ње ис пи ти ва ња ка у зал них ве за и дру го (О’Ma hony, 2009). 

Ауто ри на ла зе слич но сти из ме ђу си ту а ци о не пре вен ци је и пре вен-
ци је у за јед ни ци, као и из ме ђу раз вој не пре вен ци је и пре вен ци је у за јед-
ни ци. По себ но уче ста ло је об је ди ња ва ње пре вен ци је у за јед ни ци и раз-
вој не пре вен ци је под за јед нич ким на зи вом со ци јал на пре вен ци ја (Тonry, 
Far ring ton, 1995). По ред оп ште (ге не рал но за стра ши ва ње) и спе ци јал не 
пре вен ци је, где се пу тем за ко на де лу је на (по тен ци јал не) учи ни о це, Oset 
(2003, пре ма Ba šić, 2010:240) го во ри о та ко зва ној „чи стој пре вен ци ји“, 
ко ја је усме ре на на при ме ну ин ди ви ду ал них и со ци јал них ме ра, де ло-
ва њу на из во ре кри ми на ла, од но сно убла жа ва ње фак то ра ко ји по го ду ју 
раз во ју кри ми на ла. Пре ма то ме „чи ста пре вен ци ја“ од го ва ра да тој ин-
тер пре та ци ји со ци јал не пре вен ци је. Мо же се ре ћи да је та кво ста но ви-
ште по др жа но и од стра не Сел ми ни (2010), ко ја под со ци јал ном пре вен-
ци јом под ра зу ме ва ре а го ва ње на све оне фак то ре ко ји ути чу на ис по-
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ља ва ње кри ми на ла на ин ди ви ду ал ном ни воу, у по ро ди ци и за јед ни ци. 
Со ци јал но пре вен тив не ин тер вен ци је ко је се тим пу тем пре по ру чу ју су 
здрав стве не, по ро дич не, ин тер вен ци је еду ка ци је и про фе си о нал не ори-
јен та ци је, као и оне ко ји ма се те жи ши рој со ци јал ној ин те гра ци ји. Со ци-
јал на пре вен ци ја нај ве ћу по пу лар ност на ла зи у Фран цу ској. Оно што се 
ова ко де фи ни са ној со ци јал ној пре вен ци ји мо же за ме ри ти је су ри зи ци 
од стиг ма ти за ци је, мар ги на ли за ци је, про бле ми при при ме ни и ева лу-
и ра њу ин тер вен ци ја, као и не склад са ак ту ел но ом по ли ти ком кон тро-
ле кри ми на ла Сел ми ни (2010). Со ци јал на пре вен ци ја се сва ка ко сма тра 
ужим пој мом од со ци јал не по ли ти ке и со ци јал не за шти те, иако се без 
њих она не мо же ни за ми сли ти (Sel mi ni, 2010; welsh, Far ring ton 2010). 
Van Dajk (1900, пре ма  Gil ling, 1997:4) ис ти че да се у Хо лан ди ји под 
со ци јал ном пре вен ци јом за пра во под ра зу ме ва не фор мал на пре вен ци ја, 
она у ко јој не уче ству је др жа ва, од но сно кри вич но пра во су ђе, што ге не-
рал но укљу чу је и раз ма тра ње при ли ка за из вр ше ње и дру го. Ме ђу тим, 
Gra ham (1990:2, пре ма  Gil ling, 1997:5) (UN) со ци јал ну пре вен ци ју ка ко 
је Van Dajk ви ди на зи ва пре вен ци ја у за јед ни ци. Пре вен ци ја у за јед ни ци 
у том кон тек сту пред ста вља ком би на ци ју си ту а ци о не и со ци јал не пре-
вен ци је (што је за јед но ви ше не го збир де ло ва), с тим што под ра зу ме ва и 
од су ство де ло ва ња фор мал ног си сте ма кри вич ног пра ва. welsh и Hos hi 
(2002) и Far ring ton и welsh (2007) та ко ђе сма тра ју да пре вен ци ја у за-
јед ни ци пред ста вља сво је вр сну ком би на ци ју раз вој не и си ту а ци о не пре-
вен ци је, јер је усме ре на ка ре ду ко ва њу ра них ри зич них фак то ра са јед не 
стра не и при ли ке за зло чин, са дру ге. Сел ми ни (2010) при ме ћу је да је 
пре вен ци ја у за јед ни ци мно го ви ше не го оста ли при сту пи еклек тич ки 
ори јен ти са на. Нај у ти цај ни ји про гра ми ко ји се при ме њу ју у окви ру да тог 
ту ма че ња усме ре ни су на мо би ли за ци ју за јед ни це, на ган го ве, про гра ми 
мен тор ства, ре кре а тив ни про гра ми, укла ња ње кри ми но ге них про из во да 
и дру го. Са дру ге стра не ауто ри сма тра ју да пре вен ци ја у за јед ни ци об у-
хва та ин тер вен ци је ко ји ма се де лу је на со ци јал не усло ве и ин сти ту ци је 
(по ро ди ца, вр шњач ка гру па, ор га ни за ци је, удру же ња и слич но) од зна-
ча ја за вр ше ње кри ми на ла, а са мим тим и пре вен ци ју у за јед ни ци (Ho pe, 
1995). Та кво ту ма че ње пре вен ци је у за јед ни ци фо ку си ра но на про ме ну 
со ци јал них усло ва ко ји по го ду ју на ста ја њу кри ми нал ног по на ша ња, од-
го ва ра прет ход но раз мо тре ној ком по нен ти со ци јал не пре вен ци је (Sel-
mi ni, 2010; Тonry, Far ring ton, 1995; welsh и Hos hi, 2002; и Far ring ton и 
welsh, 2007). 

Но ви ја раз ми шља ња ука за ју на из два ја ње си ту а ци о не пре вен ци-
је као до ми нант ног прав ца у са вре ме ним пре вен тив ним на сто ја њи-
ма, по ред со ци јал не пре вен ци је, пре вен ци је у за јед ни ци и пре вен ци-



Марина Ковачевић-Лепојевић, Весна жунић-Павловић218

је усме ре не на ри зич не фак то ре (Sel mi ni, 2010). Оно што си ту а ци о ни 
при ступ чи ни на ро чи то по пу лар ним је то што се ну жно не осла ња на 
ин стру мен те др жав не по ли ти ке и пра во су ђе, уз окол но сти да без бед-
но сни сек тор и при ват не без бед но сне аген ци је до жи вља ва ју успон 
(Gar land, 2000). Успех си ту а ци о не пре вен ци је на по ли тич ком пла ну 
ни је те шко раз у ме ти јер су ин тер вен ци је нај че шће ла ко при мен љи ве, 
при сту пач не, праг ма тич не и чи ни се да успе шно за то во ља ва ју по тре-
бу гра ђа на за ви ше без бед но сти (Sel mi ni, 2010; Gil ling, 1977; Gar land, 
2000). Да ље, си ту а ци о на пре вен ци ја тре ти ра ши рок спек тар об ли ка 
кри ми на ла, од сек су ал не зло у по тре бе де це (wor tley, 2009), пре ко ор га-
ни зо ва ног кри ми на ла (van de Bunt, van der Scho ot, 2003), до те ро ри зма 
(Clar ke and New man, 2007). Пр ви екс пе ри мен ти си ту а ци о ног ка рак те-
ра су би ли: уво ђе ње оба ве зног за кљу ча ва ња во ла на ауто мо би ла у Ве ли-
кој Бри та ни ји и Не мач кој про тив кра ђа ауто мо би ла; чи шће ње гра фи та 
у њу јор шком ме троу ра ди ре ду ко ва ња за до вољ ства учи ни ла ца ко је се 
са сто ја ло у то ме што би њи хо ве гра фи те по тен ци јал но ви део цео Њу-
јорк; у сток холм ском ме троу ан га жо ва но је око 70 умет ни ка ко ји су 
мо за и ци ма, сли ка ма, ре зба ри ји ма, пре кри ва ли гра фи те ко ри шће њем 
мно го раз ли чи тих бо ја, на глат ким или пре ви ше гру бим по вр ши на ма 
на ко ји ма је те шко сли ка ти, са не рав ни на ма; на си ље на утак ми ца ма 
у Ве ли кој Бри та ни ји ре ду ко ва но је је та ко што је во зним ре дом ре гу-
ли са но да до ла сци на ви ја ча бу ду увре ме ње ни не по сред но пре по чет-
ка утак ми це што им је скра ћи ва ло вре ме за опи ја ње (Фел сон, 2011). 
Да нас се ме ђу нај у ти цај ни јим си ту а ци о ним ин тер вен ци ја пре по зна ју: 
при ме на про пи са, ви део над зор, пре вен ци ја ре вик ти ми за ци је у слу-
ча је ви ма раз бој ни шта ва, гра ђан ске па тро ле и дру го (welsh, Far ring-
ton, 2010). У по ре ђе њу са си ту а ци о ном, со ци јал на пре вен ци ја се ви ди 
као за ста ре ла, ску па и не е фек тив на, с тим што се при ступ усме рен на 
ри зич не фак то ре пре по зна је као обе ћа ва ју ћи (Сел ми ни, 2010:530). У 
ли те ра ту ри се си ту а ци о на пре вен ци ја че сто до во ди у ве зу са при сту-
пом у по ли циј ској прак си ко ји је по знат под на зи вом про блем ски ори-
јен ти са но спро во ђе ње за ко на (pro blem-ori en ted po li cing). Овај при ступ 
је за сно ван на че ти ри ко ра ка и то су: ис пи ти ва ње, ана ли за, од го вор и 
про це на (SA RA – scan ning, analysis, re spon se, as ses sment) (welsh, Far-
ring ton, 2009). И по ред из ве сних слич но сти у по ла зним по став ка ма, 
по сто је знат не раз ли ке из ме ђу си ту а ци о не пре вен ци је и про блем ски 
ори јен ти са ног при сту па. При ме ра ра ди, про блем ски ори јен ти са но 
спро во ђе ње за ко на не ба ви се ис кљу чи во пре вен ци јом кри ми на ла, већ 
и пи та њи ма ко ја су у по сред ној ве зи са пре вен ци јом, као што је ква ли-
тет жи во та. Дру га раз ли ка је у то ме што се про блем ски при ступ осла ња 



ПРЕИСПИТИВАЊЕ КРИТЕРИЈУМА ЗА ТИПОЛОГИЗАЦИЈУ ПРЕВЕНЦИЈЕ КРИМИНАЛА 219

ис кљу чи во на по ли циј ске ре сур се, док си ту а ци о на пре вен ци ја зах те ва 
ши ру по др шку сре ди не (welsh, Far ring ton, 2009). Па ра лел но са раз во-
јем си ту а ци о не пре вен ци је у Ве ли кој Бри та ни ји, пре вен ци ја кри ми на-
ла пу тем ди зај на сре ди не и про блем ски ори јен ти сан при ступ, раз ви јан 
је у Аме ри ци (Fel son, 2011:95-100). Без об зи ра на ве ли ку по пу лар ност 
у мно гим европ ским и свет ским зе мља ма, ауто ри јој упу ћу ју кри ти ке 
си ту а ци о ној пре вен ци ји ко је се ти чу ме то до ло шких про бле ма при ме-
ре њу оства ре них про ме на (кон трол не ва ри ја бле, кон трол но под руч је, 
изо ло ва ње ефе ка та при ме ње них ме ра), из ме шта ња кри ми на ла, етич-
ких про бле ма, по ли ти за ци је, ко мер ци ја ли за ци је, без бед но сних про пу-
ста, со ци јал не ис кљу че но сти, под сти ца ња ра сло ја ва ња и дру го. Си ту а-
ци о на пре вен ци ја нај ве ћу по пу лар ност до жи вља ва у Ве ли кој Бри та ни-
ји (Sel mi ni, 2010). У том кон тек сту, Heb be recht и Du prez (2001, пре ма 
Sel mi ni, 2010) из два ја ју ути цај та ко зва не „ло ги ке без бед но сти“  ко ји 
је са чи њен од: „нео ли бе рал не без бед но сти“, где се ин си сти ра на лич-
ној од го вор но сти, при ме ни тех но ло ги ја и ме наџ мен ту; „со ци јал-де-
мо крат ске без бед но сти“ ко ји је за сно ван на кон цеп ту без бед но сти као 
јав ном до бру, ко лек тив ној ефи ка сно сти и со ци јал ној прав ди; и „мо рал-
но-кон зер ва тив на без бед ност“, ко јом се ин си сти ра на мо рал ном ауто-
ри те ту фор мал не и не фор мал не кон тро ле кри ми на ла. Пре ма њи хо вим 
за па жа њи ма Ен гле ска, Велс и Хо лан ди ја су бли же кон тек сту мо рал но-
кон зе ва тив не без бед но сти, док су Шпа ни ја, Фран цу ска и Пор ту га ли ја 
бли же кон тек сту со ци јал-де мо крат ске без бед но сти“, уз кон ста та ци ју 
да се ло ги ке без бед но сти раз ли ку ју од зе мље до зе мље и за ви се од по-
ли тич ког кон тек ста.  
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ЗА КљУ ЧАК

Аутор ке при ме ћу ју да су те о риј ска и прак тич на на сто ја ња у обла сти 
пре вен ци је кри ми на ла пре те жно по ла ри зо ва на, до но се ћи са јед не стра-
не со ци јал ну пре вен ци ју и са дру ге тре нут но не што атрак тив ни ју си ту а-
ци о ну пре вен ци ју. Ме ђу тим, оно што се у прак си мо же за те ћи је ком би-
но ван при ступ, ко ји под ра зу ме ва па ра лел ну при ме ну со ци јал но пре вен-
тив них и си ту а ци о них ин тер вен ци ја у кон крет ном кон тек сту. При мер 
до бре уса гла ше но сти ин тер вен ци ја раз ли чи те ори јен та ци је на ла зи мо у 
кон тек сту Нор ве шке, Швед ске и Дан ске (Knep per, 2009). Пре ма то ме, 
при зна то је оно што да је нај бо ље ре зул та те без об зи ра на при ро ду ин-
тер вен ци је и ње ну уса гла ше ност са до ми нант ном по ли ти ком кон тро ле 
кри ми на ла. При ме ћу је се да се па жња све ви ше од вла чи са кри ми на ла, 
на по ре ме ћа је по на ша ња, са те шких на ла ка кри вич на де ла, што би тре-
ба ло да ука зу је на по стиг нут на пре дак дру штва у пре вен ци ји и ре ду ко-
ва њу кри ми на ла.

На кра ју, ис ти че се нео п ход ност да љег раз во ја при ме ње не кри ми-
но ло шке ди сци пли не на у ке о кри ми на лу, ко ја је из ра сла из си ту а ци о не 
пре вен ци је, а ко ја за на у ку од кри ми на лу има исто зна че ње као со ци јал-
на пре вен ци ја за тра ди ци о нал ну кри ми но ло ги ју (Clar ke, 2004). По ред 
тра ди ци о нал них кри ми но ло га, у обла сти пре вен ци је кри ми на ла ве ли ки 
до при нос мо гу пру жи ти и мно ге дру ге спе ци јал но сти (на при мер, ма те-
ма ти ча ри, ге о гра фи, ме на џе ри), те се услед еви дент них про ме на у прак-
си ја вља по тре ба за про ме на ма у обра зов ној по ли ти ци.     

Овај рад је на стао у окви ру про јек та „Со ци јал на пар ти ци па ци ја осо-
ба са ин те лек ту ал ном оме те но шћу“ (Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре-
пу бли ке Ср би је, ев. бр. 179017).
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CONSIDERATION OF THE CRITERIA FOR CRIME  
PREVENTION TYPOLOGY
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SUMMARY

Many misunderstandings considering conceptualization and typologies 
of crime prevention at scientific and professional community are present. 
The aim of the paper is a consideration of the relevant criteria for the 
typology of crime prevention. Contemporary theoretical and practical 
prevention efforts point to the overwhelming presence of a combined 
approach which consists in a parallel application of different preventive 
interventions, mainly situational and social prevention. The authors point 
to the greater representation of situational crime prevention interventions 
in recent decades , and consequently the positioning of crime science as a 
supplement or alternative approach  to traditional criminology.
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Ин клу зив но обра зо ва ње ево лу и ра ло је као про цес за про ме ну екс клу зив не 
по ли ти ке и прак се, а на ста ло је као ши ро ко рас про стра њен по крет и иде о-
ло ги ја пре ма ко јој се сва ка осо ба по сма тра за себ но и не за ви сно. На гла ша ва ју-
ћи по тре бе у уче њу све де це, по се бан ак це нат се ста вља на ону де цу ко ја су ис-
кљу чи ва на и мар ги на ли зо ва на и као им пе ра тив ис ти че по тре ба да ре дов на 
шко ла по ста не отво ре на за све уче ни ке без об зи ра на њи хо ве сна ге или сла бо-
сти. Ова квим при сту пом кон цепт ин клу зив ног обра зо ва ња ува жа ва сву де цу 
и на гла ша ва по тре бу ува жа ва ња раз ли чи то сти и ства ра ња јед на ких усло ва 
за све на тај на чин што је оба ве за шко ле да раз ви ја та кве де ло твор не при-
сту пе ко ји ће омо гу ћа ва ти да по себ но уче ни ци са по себ ним по тре ба ма, али и 
сви оста ли, уче и оп ти мал но се раз ви ја ју у скла ду са сво јим по тен ци ја ли ма.

На ве де ни при ступ ин клу зив ног обра зо ва ња ну жно у фо кус ста вља, по ред 
оста лог, пи та ње упо зна ва ња ста во ва и ком пе тен ци ја на став ни ка као зна-
чај ног фак то ра од ко га у ве ли кој ме ри за ви си и им пле мен та ци ја ин клу зив ног 
обра зо ва ња. 

Ис тра жи ва њем ко је смо из вр ши ли ис пи та ли смо ко ли ко су про је кат о 
ин клу зи ји и до дат на обу ка учи те ља/на став ни ка ути ца ли на про ме ну ста-
во ва о ин клу зив ном обра зо ва њу и де ци са по себ ним по тре ба ма. Ис тра жи ва-
њем су би ле об у хва ће не две основ не шко ле чи ја се основ на раз ли ка са сто ја ла 
у укљу че но сти у про је кат о ин клу зи ји ко ји је ор га ни зо ван од стра не Ми ни-
стар ства про све те РС. Узо рак ис тра жи ва ња је чи ни ло 33 учи те ља/ на став-
ни ка основ не шко ле ко ја је би ла укљу че на у про је кат и 24 учи те ља/на став-
ни ка основ не шко ле ко ја ни је би ла укљу че на у про је кат. До би је ни ре зул та ти 
из вр ше ног ис тра жи ва ња ука зу ју на ма ли ути цај до дат не обу ке о ин клу зи ји 
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и укљу че ност у про је кат, што упу ћи је на по тре бу ре ор га ни за ци је и обо га ћи-
ва ња бу ду ћих про је ка та. 

КЉУЧ Не Ре ЧИ: до дат но обра зо ва ње, учи тељ/на став ник, ста во ви, ин клу-
зив но обра зо ва ње

УВОД

Ин клу зив но обра зо ва ње, као гра ђан ски по крет је ре ла тив но но ви јег 
да ту ма у све ту и на европ ским про сто ри ма. Он на ста је и раз ви ја се као 
по крет по чев од сре ди не XX ве ка. Ње го ва по ја ва се у за пад но е вроп ским 
зе мља ма ве зу је за кон текст људ ских пра ва и уте ме љу је се још 1948. го-
ди не у Уни вер зал ној де кла ра ци ји о људ ским пра ви ма, а по том и 1989. 
го ди не у Кон вен ци ји о пра ви ма де те та. Од та да, па на да ље, овај се оквир 
раз ра ђу је кроз низ до ку ме на та Ује ди ње них на ци ја, као и дру гих ме ђу-
на род них до ку ме на та у окви ру ко јих су од ре ђе не стра те шке смер ни це и 
од ре ђе на стан дард на пра ви ла из јед на ча ва ња по ло жа ја раз ли чи тих мар-
ги нал них и угро же них со ци јал них гру па ко је се на ла зе на мар ги на ма 
дру штве ног ин те ре со ва ња, као и о по тре би за кон крет ном и ши ром дру-
штве ном ак ци јом ко ја би ишла у су срет тим по тре ба ма и укљу чи ва њу 
тих гру па у ре дов не дру штве не то ко ве, од но сно ства ра њем нај по жељ-
ни јих об ли ка обра зо ва ња за све, по себ но у по гле ду оства ри ва ња пра ва на 
ре дов но обра зо ва ње.

Ин клу зи ја као тер мин у Ср би ји се по ја вио из ме ђу 2000-2001. го ди-
не, да би у по след њих не ко ли ко го ди на по стао мо жда је дан од нај че-
шће ко ри шће них тер ми на ка да се го во ри о про ме на ма у обра зо ва њу. 
Ње го ва упо тре ба је по ста ла уче ста ли ја са по ја вом кон цеп та ква ли тет-
ног обра зо ва ња за све, па се че сто сам тер мин ин клу зи ја по и сто ве ћу је са 
њим, што се и мо же раз у ме ти ако се има у ви ду чи ње ни ца да ин клу зив но 
обра зо ва ње прет по ста вља мо гућ ност шко ле да обез бе ди до бро обра зо ва ње 
свој де ци, без об зи ра на по сто ја ње од ре ђе них раз ли чи то сти ме ђу њи ма. 
Сам по јам ин клу зи ја се по ве зу је и са про це си ма де мо кра ти за ци је у дру-
штву и  у обра зо ва њу, те се у том кон тек сту че сто го во ри о дру штве ној 
ин клу зи ји у ши рем сми слу, па и о обра зов ној ин клу зи ји, ка да се под тим 
под ра зу ме ва укљу чи ва ње у обра зо ва ње уче ни ка из та ко зва них мар ги на-
ли зо ва них гру па (Ђор ђе вић, 2010а, 2011, 2013).

Ин клу зи ја у свом ши рем по и ма њу, ка ко смо већ ис та кли, ни је ве-
за на са мо за вас пит но-обра зов ни си стем, већ под ра зу ме ва укљу чи ва ње 
де те та у дру штве ни жи вот за јед ни це на свим ни во и ма. Пр ви ко рак тог 
укљу чи ва ња пред ста вља при хва ће ност де те та са по себ ним по тре ба ма у 
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са мој по ро ди ци од мах по ро ђе њу де те та и пру жа ње од го ва ра ју ће ак тив-
не по др шке. Сле де ћи ко рак је ве зан за ква ли тет но ме сто те по ро ди це у 
дру штве ној за јед ни ци. На кон то га сле ди про цес вас пи та ња и обра зо ва ња 
у окви ру ко га се усва ја ју од ре ђе на зна ња и ве шти не по треб не за жи вот 
и рад у за јед ни ци и фор ми ра лич ност по је дин ца и, на кра ју, као ис ход 
пу не ин клу зи је сле ди оса мо ста љи ва ње и до сто јан ствен жи вот од ра сле 
осо бе са по себ ним по тре ба ма, што ука зу је на сте пен до стиг ну тог ни воа 
ци ви ли за циј ског раз во ја дру штва и по што ва ња људ ских пра ва свих ње-
го вих чла но ва.

„У Ре пу бли ци Ср би ји је ин клу зив но обра зо ва ње за кон ски уте ме ље-
но За ко ном о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња до не тим сеп-
тем бра ме се ца 2009. го ди не. Овим за ко ном је уки ну та упи сна по ли ти ка 
ко ја дис кри ми ни ше и не омо гу ћа ва јед на ко обра зо ва ње за све и од ре-
ђе но да се од школ ске 2010/2011. го ди не сва де ца укљу чу ју у ре до ван 
си стем обра зо ва ња”(Ђор ђе вић, 2011:50).

На ве де ни при ступ ин клу зив ног обра зо ва ња, по ред оста лог, ну жно 
у фо кус ста вља и пи та ње ста во ва учи те ља и на став ни ка пре ма ин клу-
зив ном обра зо ва њу де це са по себ ним по тре ба ма као зна чај ном фак то ру 
од ко га у мно го че му за ви си оства ри ва ње ин клу зи је. По зи ти ван став и 
ми шље ње и са тим по ве за но по на ша ње мо гу би ти зна чај на пот по ра ин-
клу зив ном обра зо ва њу. На рав но да се ми шље ња, ста во ви и вред но сти 
ме ђу соб но раз ли ку ју по сво јој от пор но сти на зах те ве за про ме на ма, као 
и ста бил но сти то ком вре ме на.

Ста во ви се мо гу од ре ди ти као си стем про це не, осе ћа ња или тен ден-
ци је пре ма од ре ђе ној осо би или по ја ви.

Усме ра ва ње ин клу зив не по ли ти ке, као и во ђе ње ин клу зив не прак се 
је ире ле вант но без под сти цај не за јед ни це у ко јој вла да ува жа ва ње раз-
ли чи то сти и у ко јој се по шту ју ин клу зив не вред но сти и раз ви ја ју од но си 
са рад ње. Про ме на ста во ва о ин клу зи ји и осо ба ма с по себ ним по тре ба ма 
је нео п ход на да би се уоп ште го во ри ло о ин клу зив ној кул ту ри.

ЦИљ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Ово ис тра жи ва ње спро ве де но је у ци љу утвр ђи ва ња по сто ја ња ста-
ти стич ки зна чај них раз ли ка из ме ђу учи те ља/на став ни ка „ин клу зив не“ и 
„не ин клу зив не шко ле“, по ред оста лог, у по гле ду ста во ва пре ма ин клу зи-
ји и пре ма де ци са по себ ним по тре ба ма.
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МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА 

Пред мет ис тра жи ва ња

Од сту па ња на сна гу ак ту ел ног За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва-
ња и вас пи та ња  про шле су че ти ри го ди не. С пи та ња оправ да но сти пре-
шло се на пи та ње на чи на на ко ји ин клу зи ја мо же би ти успе шно спро ве-
де на. 

У фо ку су ис тра жи ва ња у по след ње че ти ри го ди не су и да ље ста во-
ви на став ни ка о ин клу зи ји и де ци са по себ ним по тре ба ма. Хро но ло шки 
по сма тра но, од ре ђе на ис тра жи ва ња о ста во ви ма на став ни ка у из ве сној 
ме ри ука зу ју на про ме ну ста во ва. У ве ћем бро ју ис тра жи ва ња ути цај 
еду ка ци је, би ло ко је вр сте је по зи тив но ути цао на ста во ве о ин клу зи ји и 
де ци са по себ ним по тре ба ма у од но су на оне на став ни ке ко ји ни су би ли 
об у хва ће ни та квим об ли ци ма обра зо ва ња. Ре зул та ти по ка зу ју да осе ћај 
ком пе тент но сти и ефи ка сно сти игра ве ли ку уло гу у про ме ни ста во ва и 
спрем но сти за рад са де цом са по себ ним по тре ба ма. На чин и сте пен ен-
ту зи ја зма с ко јим на став ни ци ула зе у сам про цес у ве ли кој ме ри за ви си 
од ста во ва и по др шке обра зов ног си сте ма у на шој зе мљи. Ста во ви на-
став ни ка пред ста вља ју ва жан фак тор у раз во ју уче нич ких ста во ва (Ђор-
ђе вић, 2010б, 2011, 2013).

По ла зе ћи од оно га што смо до са да ис та кли ја сно се да за кљу чи ти да 
на пу ту им пле мен та ци је ин клу зив ног обра зо ва ња, по ред оста лих, ва жан 
фак тор пред ста вља ју учи те љи и на став ни ци. На осно ву то га, пред мет 
на шег ис тра жи ва ња је, по ред оста лог, био да се ис пи та ју ста во ви учи-
те ља и на став ни ка пре ма ин клу зив ном обра зо ва њу и де ци са по себ ним 
по тре ба ма. Пр вен стве но нас је ин те ре со ва ла про ме на ста во ва учи те-
ља/на став ни ка у за ви сно сти од њи хо вог до дат ног обра зо ва ња, од но сно 
укљу че но сти у про је кат о ин клу зив ном обра зо ва њу. Реч је о про јек ту 
„Раз вој функ ци о нал ног мо де ла ин клу зив ног обра зо ва ња у Ср би ји” ко ји је 
ре а ли зо ван то ком 2009. и 2010. го ди не од стра не Ми ни стар ства про све-
те РС у окви ру про јек та „Пру жа ње уна пре ђе них услу га на ло кал ном ни-
воу- DILS”. У про је кат је, са це ле те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је,  би ло 
укљу че но осам ре дов них основ них шко ла и јед на сред ња шко ла по од ре-
ђе ним кри те ри ју ми ма за ода бир шко ла. Све шко ле су до та да „..раз ви ја-
ле ин клу зив ну прак су са ци љем да се да ље раз ви ју мо де ли укљу чи ва ња 
де це са по себ ним обра зов ним по тре ба ма и при ка жу по сто је ћи при ме ри 
из прак се” (Збир ка при ме ра ин клу зив не прак се, 2010: 5).

Са ма им пле мен та ци ја на ве де ног про јек та се од ви ја ла у две фа зе. У 
пр вој фа зи су пи лот шко ле по пу ња ва ле од ре ђе ни упит ник о свом прет-
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ход ном ис ку ству у ра ду „са уче ни ци ма из осе тљи вих гру па” и пи ло ти ра-
ле, по ред оста лих, сле де ће аспек те ин клу зив ног обра зо ва ња: 

•	 по ве ћа ње ком пе тен ци ја на став ни ка за ин ди ви ду а ли за ци ју уче-
ња, 

•	 про це на и опис де те та за по тре бе пи са ња ин ди ви ду ал ног обра-
зов ног пла на (ИОП-а),

•	 пра вље ње порт фо ли ја за де те,
•	 план са рад ње са ро ди те љи ма и њи хо во укљу чи ва ње у жи вот шко-

ле.
Дру га фа за им пле мен та ци је про јек та се са сто ја ла у опре ма њу тзв. 

ин клу зив ног кут ка и ра ду на при ку пља њу и при пре ма њу при ме ра ин-
клу зив не прак се. На осно ву ре а ли зо ва ног про јек та за кљу че но је да ње-
гов глав ни ис ход чи ни „...по ве ћа ње сен зи би ли те та на став ног осо бља за 
ин клу зив но обра зо ва ње кроз ре а ли за ци ју струч ног уса вр ша ва ња. Ком-
пе тен ци је на став ни ка су по ве ћа не ра зним ви до ви ма струч ног уса вр ша-
ва ња и раз ме ном ис ку ста ва. На став ни ци су си гур ни ји у соп стве не по-
тен ци ја ле ве за не за при ме ну ИО. По ве ћа на је мо ти ва ци ја за рад са де-
цом са по себ ним обра зов ним по тре ба ма. Осе ћа се про ме на у сми слу да 
не ма ви ше от по ра ин клу зив ном обра зо ва њу, на став ни ци су си гур ни ји у 
се бе и сво ја зна ња, да ју су ге сти је и пред ло ге за ре ша ва ње по је ди них ме-
то дич ких и дру гих про бле ма и пи та ња...“( Збир ка при ме ра ин клу зив не 
прак се, 2010: 21).

Хи по те зе ис тра жи ва ња

Глав на хи по те за је да по сто је ста ти стич ки зна чај не раз ли ке из ме ђу 
учи те ља/на став ни ка ин клу зив не и не ин клу зив не шко ле у по гле ду ста-
во ва пре ма ин клу зи ји и пре ма де ци са по себ ним по тре ба ма. Из ње је 
про из и шло пет  пот хи по те за.

Ва ри ја бле у ис тра жи ва њу

Не за ви сне ва ри ја бле: 
•	 Ду жи на рад ног ста жа на став ни ка.
•	 Про је кат о ин клу зи ји. 
За ви сне ва ри ја бле: 
•	 Са рад ња на став ни ка са по ро ди цом.
•	 Ста во ви на став ни ка о ин клу зи ји.
•	 Ста во ви о де ци са по себ ним по тре ба ма.
•	 Струч но уса вр ша ва ње на став ни ка.
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Узо рак 

Узо рак ис тра жи ва ња су чи ни ли учи те љи и на став ни ци две ју основ-
них шко ла Гра да За је ча ра. OШ „Љу би ца Ра до са вље вић На да“ је шко ла 
ко ја је би ла укљу че на у на пред на ве де ни про је кат Ми ни стар ства про-
све те о ин клу зив ном обра зо ва њу. Шко ла је не фор мал но до би ла на зив 
„ин клу зив на“. Дру га шко ла об у хва ће на ис тра жи ва њем је ОШ „Љу ба Не-
шић“ ко ја ни је би ла у про јек ту и ње ни на став ни ци ни су по ха ђа ли се ми-
на ре о ин клу зи ји. На став ни ци су се спо ра дич но укљу чи ва ли у из ве сна 
пре да ва ња о ин клу зи ји, еду ко ва ли се пу тем ли те ра ту ре, ме ди ја и сл. Ова 
шко ла је, та ко ђе, не фор мал но до би ла на зив „не ин клу зив на“. 

Ис пи ти ва њем је об у хва ће но 33 учи те ља/на став ни ка из ин клу зив не 
шко ле и 24 учи те ља/на став ни ка из не ин клу зив не шко ле. 

Табела 1. Структура узорка наставника инклузивне и неинклузивне 
школе у односу на године радног стажа

Радни стаж

Наставници  
инклузивне школе

Наставници 
неинклузивне школе

ƒ % ƒ %

0-10 година 9 27 7 29
10-20 година 17 52 9 38

20 година и преко 7 21 8 33
Укупно 33 100 24 100

На основу приложене табеле 1 се може закључити да су наставници 
једне и друге школе из узорка приближно уједначени по годинама рад-
ног стажа

Инструмент и процедура

У ис тра жи ва њу је ко ри шћен ин стру мент ПИ ТИ-ска лер – прак са и 
те о ри ја ин клу зи је (Су зић, 2008) на ме њен на став ни ци ма. Сам ин стру-
мент ПИ ТИ-ска лер (прак са и те о ри ја ин клу зи је) са др жи че ти ри суб те-
ста. Пр ви суб тест, Са рад ња са по ро ди цом има 6 став ки и утвр ђу је у ко јој 
ме ри на став ни ци са ра ђу ју са ро ди те љи ма де це са по себ ним по тре ба ма. 
Дру ги суб тест Ста во ви о ин клу зи ји има 12 став ки и ме ри опре де ље ност 
на став ни ка за или про тив ин клу зи је. Тре ћи суб тест, Ста во ви о де ци са 
по себ ним по тре ба ма има 8 став ки и ме ри ста во ве на став ни ка о де ци са 
по себ ним по тре ба ма и опре де ље ност да по др же укљу чи ва ње те де це у 
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ре дов не шко ле. Че твр ти суб тест, Струч но уса вр ша ва ње има 8 став ки и 
утвр ђу је те жњу на став ни ка за струч ним уса вр ша ва њем у ин клу зив ном 
обра зо ва њу. Ан ке ти ра ње је би ло ано ним ног ти па.

Про ве ру по у зда но сти ин стру мен та ПИ ТИ ска ле ра из вр ши ли смо на 
осно ву Крон бах-ал фа те ста (Cron bach‘s Alp ha test). Тест чи ја до ња гра-
ни ца из но си α=0,70 мо же се сма тра ти по у зда ним (Cor ti na, 1993). Уну-
тра шња кон зи стент ност ПИ ТИ ска ле ра из но си 0,86, чи ме је по твр ђе на 
по у зда ност ин стру мен та.

Табела 2: Поузданост инструмента коришћеног 
за испитивање наставника (ПИТИ)

Скале Chronbach’s  
alpha

Број  
ставки

Поузданост целе ПИТИ скале 0,86 33

Поузданост субскале Сарадња са породицом 0,93 6

Поузданост субскале Ставови о инклузији 0,79 11

Поузданост субскале Ставови о деци са посебним потребама 0,72 8

Поузданост субскале Стручно усавршавање 0,95 8

 На осно ву та бе ле 2 мо же се уочи ти ви со ка по у зда ност свих суб ска ла 
ин стру мен та. Крон бах-ал фа ко е фи ци јент за суб ска лу Са рад ња са по ро-
ди цом из но си 0,93, а за суб ска лу Струч но уса вр ша ва ње 0,95, што го во ри 
о ве о ма ви со кој по у зда но сти ових суб ска ла. Крон бах-ал фа ко е фи ци јент 
за суб ска ле Ста во ви о ин клу зи ји (0,79) и Ста во ви о де ци са по себ ним по-
тре ба ма (0,72) је, иако из над до ње гра ни це по у зда но сти, знат но ни жи у 
од но су на прет ход не две суб ска ле. На осно ву из не тих по да та ка мо же се 
за кљу чи ти да је ин стру мент по у здан и ва ли дан за на ше ис тра жи ва ње.

Ста ти стич ка об ра да по да та ка за по тре бе овог ис тра жи ва ња из вр ше-
на је у SPSS Sta ti stics 21. При ме ње на је де скрип тив на ста ти сти ка ка ко 
би смо при ка за ли струк ту ру узор ка. Да би смо утвр ди ли да ли по сто ји 
ста ти стич ки зна чај на раз ли ка из ме ђу гру па ис пи та ни ка две ка те го ри је 
при ме ни ли смо t – тест, док смо јед но фак тор ском ана ли зом ва ри јан се 
(АНО ВА) утвр ди ли да ли по сто је зна чај не раз ли ке из ме ђу ви ше ка те го-
ри ја. Да би смо утвр ди ли из ме ђу ко јих гру па или ка те го ри ја су при сут не 
ста ти стич ки  зна чај не раз ли ке ура ђен је LSD Post Hoc тест.
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РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Ка ко би смо утвр ди ли да ли по сто је раз ли ке из ме ђу на став ни ка ин-
клу зив не и не ин клу зив не шко ле у по гле ду са рад ње са по ро ди цом, ста во-
ва о ин клу зи ји, ста во ва о де ци са по себ ним по тре ба ма и те жњи ка струч-
ном уса вр ша ва њу, ура ђе но је по ре ђе ње арит ме тич ких сре ди на ис пи ти-
ва них ва ри ја бли оба узор ка. 

Табела 3: Разлике између инклузивне и неинклузивне школе  
у односу на испитиване конструкте

Зависна  
варијабла

Инклузивна 
школа N M SD t p

Сарадња са 
породицом

Да 33 17,30 5,79
1,139 0,170

Не 24 15,29 7,54

Ставови о 
инклузији

Да 33 31,81 7,53
1,231 0,193

Не 24 29,12 8,95

Ставови о деци 
са посебним 
потребама

Да 33 23,79 4,43
-0,418 0,346

Не 24 24,33 5,42

Стручно 
усавршавање

Да 33 26,76 9,36
0,249 0,158

Не 24 26,08 11,06

Из та бе ле 3 мо же мо при ме ти ти да ни су про на ђе не ста ти стич ки зна-
чај не раз ли ке из ме ђу учи те ља/на став ни ка ин клу зив не и не ин клу зив не 
шко ле у по гле ду из ра же но сти ис пи ти ва них кон стру ка та.

Ми шље ња смо би ли да рад ни стаж учи те ља/на став ни ка мо же до при-
не ти раз ли чи тим ста во ви ма на став ни ка пре ма ин клу зив ном обра зо ва њу 
и де ци са по себ ним по тре ба ма. На осно ву то га смо гру пи са ли на став ни-
ке у три гру пе, пр ву гру пу су чи ни ли учи те љи/на став ни ци до 10 го ди на 
рад ног ста жа, дру гу гру пу од 10 до 20 го ди на рад ног ста жа и тре ћу гру пу 
пре ко 20 го ди на рад ног ста жа.

Да би смо утвр ди ли да ли по сто је раз ли ке у из ра же но сти ис пи ти ва-
них кон стру ка та из ме ђу на став ни ка са раз ли чи том ду жи ном рад ног ста-
жа из вр ше но је по ре ђе ње раз ли чи тих гру па рад ног ста жа по мо ћу јед но-
фак тор ске ана ли зе ва ри јан се и Post hoc те ста.
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Табела 4: Разлике у изражености испитиваних конструката  
у односу на број година радног стажа наставника (ANOVA)

Зависна  
варијабла Године радног стажа N M SD df F p

Сарадња са  
породицом

0-10 година 16 14,37 5,70

2 1,325 0,274
10-20 година 26 16,77 6,65

20 година и више 15 18,13 7,23

Укупно 57 16,46 6,59

Ставови о  
инклузији

0-10 година 16 31,50 6,32

2 0,109 0,897
10-20 година 26 30,31 8,44

20 година и више 15 30,47 9,86

Укупно 57 30,68 8,19

Ставови о деци 
са посебним 
потребама

0-10 година 16 23,69 3,61

2 0,357 0,701
10-20 година 26 23,69 5,22

20 година и више 15 24,93 5,43

Укупно 57 31,50 4,83

Стручно  
усавршавање

0-10 година 16 30,88 6,66

2 3,136 0,050*
10-20 година 26 26,23 9,96

20 година и више 15 22,20 11,64

Укупно 57 26,47 10,02

*Разлике су значајне на нивоу 0,05

На осно ву ре зул та та ис тра жи ва ња на ве де них у та бе ли 4 мо же мо 
за кљу чи ти да раз ли ке у из ра же но сти ис пи ти ва них кон стру ка та у од но-
су на број го ди на рад ног ста жа учи те ља/на став ни ка по сто је  је ди но у 
по гле ду струч ног уса вр ша ва ња. Да би смо утвр ди ли из ме ђу ко јих гру па 
учи те ља/на став ни ка по сто је раз ли ке у по гле ду струч ног уса вр ша ва ња, 
али и оста лих суб те сто ва, ура ђен је  Post hoc тест ко јим су по ре ђе не све 
три гру пе на став ни ка. До би је не ре зул та те смо при ка за ли у та бе ли 5.
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Табела 5: Разлике у изражености испитиваних конструката  
у односу на број година радног стажа наставника (Post hoc test)

Зависна 
варијабла (I) Радни стаж (J) Радни стаж Разлика M 

(I-J) p

Сарадња са 
породицом

0-10 година
10-20 -2,39 0,256

20 и више -3,76 0,117

10-20 година
0-10 2,39 0,256

20 и више -1,36 0,524

20 година и више
0-10 3,76 0,117

10-20 1,36 0,524

Ставови о 
инклузији

0-10 година
10-20 1,19 0,654

20 и више 1,03 0,731

10-20 година
0-10 -1,19 0,654

20 и више -0,16 0,953

20 година и више
0-10 -1,03 0,731

10-20 0,16 0,953

Ставови о деци 
са посебним 
потребама

0-10 година
10-20 -0,00 0,998

20 и више -1,25 0,481

10-20 година
0-10 0,00 0,998

20 и више -1,24 0,437

20 година и више
0-10 1,25 0,481

10-20 1,24 0,437

Стручно 
усавршавање

0-10 година
10-20 4,64 0,136

20 и више 8,68* 0,016

10-20 година
0-10 -4,64 0,136

20 и више 4,03 0,204

20 година и више
0-10 -8,68* 0,016

10-20 -4,03 0,204

*Разлике су значајне на нивоу 0,05

На осно ву по да та ка из та бе ле 5 мо же мо ви де ти да по сто је је ди-
но раз ли ке из ме ђу учи те ља/на став ни ка у по гле ду те жње за струч ним 
уса вр ша ва њем у од но су на ду жи ну рад ног ста жа.Про на ђе не су ста ти-
стич ки зна чај не раз ли ке из ме ђу на став ни ка са рад ним ис ку ством до 
10 го ди на и на став ни ка са рад ним ис ку ством пре ко 20 го ди на у по-
гле ду из ра же но сти те жње ка струч ном уса вр ша ва њу. Код на став ни ка 
са рад ним ис ку ством до 10 го ди на про на ђе на је из ра же ни ја те жња за 
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струч ним уса вр ша ва њем у од но су на ко ле ге са рад ним ста жом пре ко 
20 го ди на.

На под у зор ци ма на став ни ка ин клу зив не и не ин клу зив не шко ле ни-
су про на ђе не ста ти стич ки зна чај не раз ли ке у по гле ду из ра же но сти на-
ве де них кон стру ка та.

Пи та ње под ред ним бро јем 18, из суб те ста Ста во ви о ин клу зи ји, је 
пи та ње отво ре ног ти па на ко је су на став ни ци опи сно од го ва ра ли у ви ду 
есе ја или на бра ја њем од ре ђе них осо би на или ка рак те ри сти ка на став ни-
ка. Пи та ње гла си: Крат ко опи ши те на став ни ка до брог за ин клу зи ју – на-
број те не ка ње го ва свој ства. 

Ана ли зом по да та ка до би ли смо сле де ће ре зул та те. Из не ин клу зив не 
шко ле од го во ре мо же мо по де ли ти у че ти ри гру пе: гру пу на став ни ка ко ји 
ни су од го во ри ли на пи та ње, гру пу на став ни ка ко ја је про тив ин клу зи је, 
гру пу на став ни ка ко ја је од го во ри ла опи сав ши ин клу зив ног на став ни ка и 
гру пу на став ни ка ко ји су на во ди ли по жељ не осо би не сва ког на став ни ка. 
Од укуп но ан ке ти ра них 24 на став ни ка и учи те ља, њих 5 ни је од го во ри ло 
на пи та ње. Да су про тив ин клу зи је отво ре но су  од го во ри ла 2 ис пи та ни ка 
од го во ри ма: „да то тре ба да бу де ис кљу чи во де фек то лог“ и „да то тре ба да 
бу де не ко ко је струч но об у чен за рад са де цом са смет ња ма у раз во ју, ни ка-
ко учи тељ ре дов не шко ле.“  Њих 4 је од го во ри ло да је то на став ник/учи тељ 
ко ји је по ха ђао се ми на ре о ин клу зи ји, ко се до дат но еду ко вао из те обла-
сти, ко је спре ман за рад са том де цом и спре ман за но ва са зна ња. Њих 13 
је да ва ло уни вер зал не осо би не на став ни ко ве лич но сти.

Из ин клу зив не шко ле од го во ре мо же мо по де ли ти у три гру пе: оне 
ко ји ни су од го во ри ли на пи та ње, оне ко ји су про тив ин клу зи је и оне 
ко ји су на во ди ли уни вер зал не осо би не на став ни ко ве лич но сти. Од укуп-
но ан ке ти ра них 33, њих 13 ни је од го во ри ло на пи та ње, је дан је про тив 
од го во рив ши  „да је то де фек то лог или су пер мен“ и 19 је да ло уоп ште не 
од го во ре са уни вер зал ним осо би на ма на став ни ко ве лич но сти. Ин ди ка-
тив но је то што из ин клу зив не шко ле ни је дан од ис пи та ни ка ни је дао 
опис ин клу зив ног на став ни ка, у сми слу до дат не еду ка ци је, по жељ них 
се ми на ра или осо бе спрем не за но ва са зна ња о ин клу зи ји.

ДИ СКУ СИ ЈА СА ЗА КљУЧ КОМ

Основ на иде ја из вр ше ног ис тра жи ва ња је би ла да се упо ре де ста во-
ви на став ни ка две ју шко ла, чи ја је основ на раз ли ка би ла укљу че ност у 
про је кат о ин клу зив ном обра зо ва њу. На осно ву до са да шњих ис тра жи-
ва ња прет по ста ви ли смо да ће учи те љи и на став ни ци ко ји су укљу че-
ни у про је кат: а) по ка зи ва ти ве ћи сте пен са рад ње са по ро ди цом де це са 
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по себ ним по тре ба ма, б) би ти де таљ ни је упо зна ти са ка рак те ри сти ка ма 
де це са по себ ним по тре ба ма и са мим тим ви ше их при хва та ти, в) има ти 
по зи тив ни је ста во ве о ин клу зи ји у од но су на на став ни ке и учи те ље шко-
ле ко ја ни је би ла укљу че на у про је кат о ин клу зи ји и г) по ка зи ва ти ве ћу 
спрем ност да се до дат но обра зу ју за ин клу зив но обра зо ва ње и упо зна-
ва ње де це са по себ ним по тре ба ма. Ис тра жи ва њем смо до шли до не ких 
нео че ки ва них ре зул та та, али и не ких оче ки ва них.

Хи по те зе да по сто је ста ти стич ки зна чај не раз ли ке из ме ђу учи те ља/
на став ни ка ин клу зив не и не ин клу зив не шко ле у по гле ду из ра же но сти 
са рад ње са по ро ди цом уче ни ка са по себ ним по тре ба ма, ста во ва о ин-
клу зи ји, ста во ва о де ци са по себ ним по тре ба ма и те жње за струч ним 
уса вр ша ва њем ни су по твр ђе не. Мо гли би смо за кљу чи ти  на осно ву ових 
ре зул та та да се на став ни ци ових две ју шко ла не раз ли ку ју у по гле ду ис-
пи ти ва них кон стру ка та. Из Та бе ле 3, у ко јој је пред ста вље на из ра же ност 
кон стру ка та на узор ку учи те ља/на став ни ка ин клу зив не и не ин клу зив не 
шко ле, мо же мо ви де ти да је из ра же ност са рад ње са по ро ди цом ве ћа код 
учи те ља/на став ни ка ин клу зив не шко ле у од но су на учи те ље/на став ни-
ке не ин клу зив не шко ле, као и то да су из ра же ни ји по зи тив ни ста во ви о 
ин клу зи ји код учи те ља/на став ни ка ин клу зив не шко ле у од но су на учи-
те ље/на став ни ке не ин клу зив не шко ле. Кон структ ста во ви о де ци са по-
себ ним по тре ба ма је из ра же ни ји код учи те ља/на став ни ка не ин клу зив не 
шко ле, док је те жња за струч ним уса вр ша ва њем не знат но из ра же ни ја 
код учи те ља/на став ни ка ин клу зив не шко ле. Ме ђу тим, ове на ве де не и 
утвр ђе не раз ли ке ни су до вољ не, од но сно ста ти стич ки зна чај не да опо-
врг ну нул ту хи по те зу да раз ли ке из ме ђу учи те ља/на став ни ка две шко ле 
из узор ка не по сто је.

Об зи ром да је ин клу зи ја у на шој зе мљи тек на по чет ку сво га раз-
во ја и да се ин клу зив ном шко лом сма тра шко ла чи ји су на став ни ци и 
учи те љи по ха ђа ли из ве стан број се ми на ра, по ста вља се пи та ње да ли је 
то до вољ но да на чи ни по мак у ста во ви ма и ком пе тен ци ја ма на став ни-
ка ко ји су те се ми на ре по ха ђа ли. На ше ис тра жи ва ње је на ово пи та ње 
да ло не га ти ван од го вор. Иако је спро во ђе ње са мог про це са ин клу зи је у 
шко ла ма још увек у раз во ју, о ин клу зи ји се че сто го во ри у ме ди ји ма. До-
ступ не су нам ин фор ма ци је о де ци са по себ ним по тре ба ма и о њи хо вим 
те шко ћа ма са ко ји ма се су сре ће мо у сва ко днев ном жи во ту. Из ло же ност 
на став ни ка са др жа ји ма ве за ним за ин клу зи ју по сред ством ме ди ја мо же 
пред ста вља ти фак тор ко ји до при но си из јед на ча ва њу ста во ва на став ни ка 
ин клу зив не и не ин клу зив не шко ле. 

Ре зул та ти ко је смо до би ли овим ис тра жи ва њем ни су по твр ди ли 
прет по став ке о ис хо ди ма спро ве де ног про јек та Ми ни стар ства про све те 
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РС. Оче ки ва не раз ли ке из ме ђу учи те ља/на став ни ка ин клу зив не и не ин-
клу зив не шко ле ни су про на ђе не што упу ћу је на по тре бу за до дат ним 
ис тра жи ва њи ма на чи на спро во ђе ња ин клу зив ног обра зо ва ња у на шим 
усло ви ма, као и ефи ка сно сти спро во ђе ња про је ка та и са ве то ва ња о ин-
клу зив ном обра зо ва њу. Зна чај но је на по ме ну ти и то да су по је ди ни учи-
те љи/на став ни ци ко ји су чи ни ли узо рак у јед ној и дру гој шко ли пре по-
зна ли по тре бу за по др шком де фек то ло га у ци љу спро во ђе ња ин клу зив-
ног обра зо ва ња, али и као струч ња ка ко ји од го ва ра про фи лу на став ни ка 
до брог за ин клу зив но обра зо ва ње.

Чи ни се да у овом тре нут ку има ви ше пи та ња ко ја се од но се на пи-
та ње спро во ђе ња ин клу зив ног обра зо ва ња у прак си, не го што има од го-
во ра, али то не зна чи да тре ба од у ста ти од иде је спро во ђе ња ин клу зив-
ног обра зо ва ња, пре све га из раз ло га при су ства ве ли ког бро ја де це са 
по себ ним по тре ба ма у ре дов ним основ ним шко ла ма. Прак тич на ре ше-
ња ко ја под ра зу ме ва ју ди дак тич ко-ме то дич ку ор га ни за ци ју ча са, сред-
ста ва, ди на ми ку од но са уче ни ка у раз ре ду, на чи не и об ли ке по др шке 
уче ни ци ма са по себ ним по тре ба ма у овом мо мен ту не до ста ју. Овим на-
гла ша ва њем не же ли мо да ка же мо да је иде ја ин клу зив ног обра зо ва ња 
спор на, али же ли мо да ис так не мо да се не мо же ни за кљу чи ти да је то 
иде а лан обра зов ни мо дел, ко ме се ни шта не мо же за ме ри ти, има ју ћи у 
ви ду чи ње ни цу да им пле мен та ци ја мно гих ње го вих „прин ци па“ не те че 
ни јед но став но, ни без те шко ћа и у оста лим зе мља ма Европ ске уни је. 
То, у ства ри, зна чи да још увек не ма мо ја сне и све о бу хват не пред ста ве 
о пред но сти ма, али и из ве сним не до ста ци ма ин клу зив ног обра зо ва ња у 
Евро пи и код нас. Не до ста ју и све о бу хват не и суп тил ни је ана ли зе до са-
да шње ин клу зи је у шко ла ма. За та кве оце не по треб но је вре ме, од но сно 
ем пи риј ска ве ри фи ка ци ја тог, за мно ге „оп ти мал ног мо де ла“ обра зо ва-
ња, без ње го ве не по треб не „иде а ли за ци је и гло ри фи ка ци је“. 

Па жљи во во ђе на ис тра жи ва ња о усло ви ма и на чи ну спро во ђе ња ин-
клу зив ног обра зо ва ња, као и раз вој стра те ги је по др шке уче ни ци ма са 
по себ ним по тре ба ма у окви ру ре дов ног си сте ма вас пи та ња и обра зо ва-
ња пред ста вља ју ба зу у окви ру ко је се мо ра тра жи ти ар гу мен та ци ја за 
спро во ђе ње иде је ин клу зив ног обра зо ва ња. Упра во су то „она пи та ња“ 
на ко ја се мо ра ју да ти од го во ри да би се ви де ло да ли је иде ја ин клу зив-
ног обра зо ва ња мо гу ћа и одр жи ва у прак си.
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EFFECT OF ADDITIONAL EDUCATION TEACHERS ATTITUDE 
CHANGES TOwARDS INCLUSIVE EDUCATION

SRBOLJUB ĐORĐEVIĆ1, LUCIJA ĐORĐEVIĆ2

1Faculty of Education in Vranje
2ŠOSO „Vule Antić” Vranje

SUMMARY

Inclusive education has been developed as a progress for changing 
of exclusive policy and praxis. It grew up from a wide-spread movement 
and ideology according to which every person was observed separately and 
independently. Emphasizing the learning needs of all children, particular 
emphasis is placed on those children who are ostracized and marginalized 
and as an imperative emphasizes the need for regular school to become open 
to all students regardless to their strengths or weaknesses. This approach 
takes into account the concept of inclusive education for all children and 
stresses the need to respect diversity and create equal opportunities for 
all in a way that the obligations of such schools are to develop effective 
approaches that will make it possible especially for students with particular 
special needs, but to all the others too, to learn and develop optimally in 
line with their potential.  

This approach to inclusive education necessarily focuses on, among 
other things, the issue of attitudes and competences of teachers as an 
important factor on which depends largely the implementation of inclusive 
education. 

In the research we have conducted, we examined how much the 
projects on inclusion and further training of teachers influenced the 
change in attitudes towards inclusive education and children with special 
needs. Research was carried out in two elementary schools whose main 
difference consisted in the participation in the project of inclusion, which 
was organized by the Ministry of Education of the Republic of Serbia. The 
study sample consisted of 33 primary school teachers of the school which 
was involved in the project and 24 primary school teachers of the school 
which was not involved in the project. The results of performed research 
suggest little impact of additional training on inclusion and involvement 
in the project which induce the need for reorganization and enrichment of 
future projects. 

KEY wORDS: additional training, teacher, attitudes, inclusive education
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У ра ду су ана ли зи ра на пи та ња ко ја се од но се на мо ти ва ци о ну кли му 
у шко ли. Тре ти ра не су вр сте мо ти ва ци је ко је су нео п ход не за ака дем ски 
на пре дак, из не ти су не ки са вре ме ни те о риј ски прин ци пи мо ти ва ци је ко ји 
пред ла жу ко ре ни те про ме не ква ли те та са да шње мо ти ва ци о не кли ме у шко-
ли и дат је пре глед не ко ли ко ис тра жи ва ња ко је са гле да ва ју ко ре ла тив ни од-
нос мо ти ва ци је и ис хо да еду ка ци је, ис ти чу ћи да мо ти ва ци ја сна жно ути че 
на ква ли тет из во ђе ња школ ских за да та ка. 

КЉУЧ Не Ре ЧИ: мо ти ва ци ја, успе шност у шко ли, уче ни ци

УВОД

Под мо ти ва ци јом се, у нај оп шти јем сми слу, под ра зу ме ва про цес 
по кре та ња ак тив но сти због оства ри ва ња од ре ђе них циље ва, усме ра ва-
ња ак тив но сти на од ре ђе не објек те и ре гу ли са ња на чи на на ко ји ће се 
по сту пи ти у да тој ак тив но сти (Rot, 2004). У пси хо ло ги ји се сма тра да 
мо ти ва ци ју чи не узро ци и по кре та чи људ ског по на ша ња. У том про це су 
мо ти ва ци ја има ди на мич ку, ин те гра тив ну и ре гу ла тив ну функ ци ју. Ди-
на мич ка функ ци ја се ис поља ва у ин тен зи те ту, ис трај но сти и укуп ној ко-
ли чи ни енер ги је ко ју осо ба ула же у обав ља ње од ре ђе не ак тив но сти, док 
ре гу ла тив на функ ци ја се лек тив но усме ра ва и кон тро ли ше по на ша ње у 
јед ном прав цу. Мо ти ва ци ја има ин те гра тив ну функ ци ју у том сми слу 
што, усме ра ва ју ћи сво ју де лат ност пре ма од ре ђе ном циљу, об је ди њу је 
све про це се у це ли ну, као и ка па ци те те лич но сти ре ле вант не за до сти за-
ње ода бра ног циља (Schunk et al., 2008). 
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Мо ти ва ци ја пред ста вља ток, пут и на чин по кре та ња ак тив но сти због 
оства ри ва ња од ре ђе них ци ље ва, а чи ни о ци или те жње ко ји по кре ћу на 
де лат ност и ко ји усме ра ва ју ту ак тив ност на зи ва ју се мо ти ви (лат. мо вео 
– кре та ти). Они под ра зу ме ва ју сло жен си стем ко ји об у хва та под сти ца је, 
пре фе рен ци је, по ри ве, те жње, или же ље ка не ком ци љу. Мно го број ни су 
и пре ма по ре клу под сти ца ја мо гу ће је раз у ме ти две вр сте мо ти ва – уну-
тра шње (ин трин зич не) и спо ља шње (екс трин зич не) (Zim mer man, 2008). 

Уну тра шња мо ти ва ци ја је де фи ни са на као рад ка не кој ак тив но сти 
кроз ин хе рент ну са тис фак ци ју и на ста ла је из уну тра шњих по бу да, те 
по чи ва на са мој ак ци ји (ва жно је уче ство ва ти) (Schunk et al., 2008). Из-
во ри ште спо ља шње мо ти ва ци је ве за но је за фак то ре из ван ин ди ви ду у-
ма, ван уну тра шњих по бу да и она по чи ва на оства ри ва њу ци ље ва (ва жно 
је по бе ди ти) (Petz, 2005). 

Ка да де ло ва ње по кре ће мо тив ве зан за за до вољ ство ка ак тив но сти, 
по сти жу се ква ли тет ни ји ре зул та ти и ак тив ност пред ста вља на гра ду са-
му по се би (De ci, 2004). Код мо ти ва ци је до ми нант но мо ду ли ра не спо-
ља шњим фак то ри ма (на гра дом или по хва лом), де ло ва ње пре ста је да бу-
де ва жно, на гра да или по хва ла по ста је ре ле вант на, те се гу би ствар ни 
сми сао и за до вољ ство то ком ак тив но сти (Ла лић-Ву че тић 2007; Schoon, 
2008). 

Са вре ме не те о ри је мо ти ва ци је до ка зу ју зна ча јан ефе кат уну тра шње 
мо ти ва ци је на учи нак у шко ли, код свих уче ни ка об у хва ће них шко ло-
ва њем без об зи ра на ква ли тет њи хо вих спо соб но сти. Уче ни ци ко ји уче 
из ра до зна ло сти, же ље за иза зо вом, ком пе тен ци јом и са мо о пре де ље њем 
по ка зу ју ви ши ни во пер фор ман си и учин ка у раз ре ду, не го они од ко јих 
се то оче ку је на осно ву про це ње них ни воа ин те ли ген ци је, тј. по ка зу ју 
ви ша по стиг ну ћа од оних ко ја су уна пред прет по ста вље на  ни во ом раз-
во ја спо соб но сти (Switzky, 2006).

Сто ти не хи ља да апа тич них уче ни ка на пу шта ју шко ле сва ке го ди не, 
да за поч ну жи вот у не за по сле но сти, си ро ма штву, кри ми на лу и пси хо-
ло шком му че њу. Пре ма Кли фор до вој (Clif ford, 1990), сто пе ма ло лет-
нич ког на пу шта ња шко ле ко је се кре ћу од 40-60% у Бо сто ну, Чи ка гу, 
Лос Ан ђе ле су, Де тро и ту и дру гим ве ли ким аме рич ким гра до ви ма. Ђач-
ка апа ти ја, ин ди фе рент ност и ни ска по стиг ну ћа ти пич ни су пред зна ци 
на пу шта ња шко ле. Шта узро ку је ове симп то ме? Има ли ле ка? Да би смо 
мо гли да ре ша ва мо ове про бле ме, мо ра мо да при зна мо да је ова ква си-
ту а ци ја у школ ству ши ром све та у пр вом ре ду мо ти ва ци о ни про блем, 
а не фи зич ки, ин те лек ту ал ни, фи нан сиј ски, тех но ло шки, кул тур ни или 
про блем на ста вог ка дра. Да кле, мо ра мо се окре ну ти мо ти ва ци о ним те-
о ри ја ма и ис тра жи ва њи ма као те ме љу за пре и спи ти ва ње овог про бле ма 
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и на ла же ње ре ше ња. У овом ра ду би ће из не ти не ки са вре ме ни те о риј-
ски прин ци пи мо ти ва ци је ко ји пред ла жу ко ре ни те про ме не мо ти ва ци о-
не кли ме у шко ли. Та ко ђе, би ће дат пре глед не ко ли ко ис тра жи ва ња ко је 
тре ти ра ју ко ре ла тив ни од нос мо ти ва ци је и ис хо да еду ка ци је. 

Зна чај мо ти ва ци је у шко ли

Мо ти ва ци ја је је дан од нај ва жни јих аспе ка та про це са са вла да ва ња 
на став ног гра ди ва, јер има ин те гра тив ну и ди на мич ку функ ци ју у про-
це су обра зо ва ња (Müller et al., 2006). 

Мо ти ва ци ја у обра зов но-вас пит ном про це су, као ком плек сни ен ти-
тет у пси хо-фи зич ком сми слу уче ни ка об у хва та на пор, са мо е фи ка сност, 
са мо ре гу ли са ње, ин те рес, кон тро лу, усме ре ност ка ци љу и дис по зи ци ју 
ка уче њу (Prtlјaga, 2008). Уче ње се све ви ше тре ти ра као ак ти ван, кон-
струк ти ван, са мо ре гу ли сан про цес. Да би уче ни ци по сте пе но по ста ја ли 
не за ви сни од на став ни ка, као су бјек та спо ља шње ре гу ла ци је, по треб но 
је да бу ду мо ти ви са ни за ак тив но уче ство ва ње у про це су на ста ве, ори-
јен ти са ни на сво је по тре бе и раз вој сво је ауто но ми је (жи ро па ђа, 2008). 
Из тих раз ло га се ис тра жи ва ња у обра зов ном про це су све ви ше усме ра-
ва ју на оспо со бља ва ње уче ни ка за са мо ре гу ла ци ју про це са уче ња (Мир-
ков, 2007).

Мо ти ва ци ја уче ни ка не сум њи во пред ста вља јед ну од кључ них од-
ред ни ца ствар них до ме та на ста ве. На и ме, мо ти ва ци ја је ва жна не са мо 
за то што до при но си по стиг ну ћу уче ни ка, већ и за то што са ма по се би 
пред ста вља зна ча јан обра зов ни ис ход (Ames, 1990). Раз у ме ва ње мо ти ва-
ци је уче ни ка мо же да по мог не уна пре ђе њу ква ли те та на ста ве, од но сно 
кре и ра њу та квог на став ног ам би јен та ко ји про мо ви ше ан га жо ва но и ис-
трај но уче шће уче ни ка.

Про цес уче ња ко ји уче ни ци ма пру жа мо гућ ност соп стве ног из бо ра, 
под сти че њи хо ву ауто но ми ју, ува жа ва њи хо ве ин ди ви ду ал не по тре бе, 
де лу је под сти цај но на раз вој мо ти ва ци је и на ква ли тет уче ња. Уче ни ци 
с та квим ис ку стви ма у уче њу ре ђе из о ста ју с на ста ве и ис ка зу ју ма ње 
оме та ју ћих по на ша ња у раз ре ду (we in ber ger, & McCombs, 2001, пре ма 
Бе зи но вић и сар., 2010). До са да шња обра зов на прак са ко ја на гла ша ва 
кон тро лу уче ни ка и њи хо вог уче ња,  као и до слов но пам ће ње ве ли ких 
ко ли чи на ин фор ма ци ја, јед но став но не мо же да под стак не раз вој спо-
соб но сти и ком пе тен ци ја по треб них за успе шно уче ње (McCombs, & Mil-
ler, 2007, пре ма Бе зи но вић и сар., 2010). Раз вој спо соб но сти са мо ре гу-
ли шу ћег уче ња у но ви је вре ме се сма тра јед ним од нај ва жни јих ци ље ва 
обра зов ног про це са, те је ис ка зан и у до ку мен ти ма европ ске обра зов не 
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по ли ти ке као ком пе тен ци ја „учи ти ка ко учи ти“, јед на од осам те мељ них 
ком пе тен ци ја ко је би европ ски обра зов ни си сте ми тре ба ло да раз ви ја ју 
(Ho skins & Fre driks son, 2008). Основ ни еле мен ти са мо ре гу ла ци је уче ња 
су пла ни ра ње, пра ће ње и кон тро ла вла сти тог уче ња, те ре флек си ја, од-
но сно вред но ва ње вла сти тог учин ка на кон уче ња (Zim mer man & Kit san-
tas, 2005).

По ста вља се пи та ње ко ји су то по кре та чи успе шног школ ског уче-
ња? Пре ма Де ци ју и Ра ја ну (De ci & Ryan, 2000) под по кре та чи ма сма-
тра мо пси хо ло шке мо ти ве, под сти ца је, спо ља шње мо ти ве (екс трин зич-
не) и уну тра шње мо ти ве (ин трин зич не). Пси хо ло шки мо ти ви на ста ју 
пси хич ким раз во јем ин ди ви дуе у дру штву. На пси хо ло шким мо ти ви ма 
се за сни ва ју мно го број ни под сти ца ји за уче ње (сред ства мо ти ва ци је) – 
оце не, хва ље ње, ку ђе ње, так ми че ње. Под сти ца ји ни су пра ви мо ти ви, већ 
су то при вре ме ни ци ље ви, при че му се уче ње до жи вља ва као сред ство да 
се до ђе до од ре ђе ног ци ља. 

Спо ља шњу мо ти ва ци ју из гра ђу је мо и пре по зна је мо ако је уче ни-
ко во по на ша ње усме ра ва но на гра да ма и ка зна ма. Та ко уче ник учи за 
оце ну, да по пра ви оце ну, да му се уки не не ка ка зна, за по хва лу, од ла зак 
на мо ре, да не би био ка жњен... Уну тра шња мо ти ва ци ја под ра зу ме ва за-
ин те ре со ва ност уче ни ка за са му ак тив ност, те му; она ис пу ња ва уче ни ка 
за до вољ ством; уче ник же ли да са зна ви ше, да на пре ду је.

По сту ла ти са вре ме них те о ри ја мо ти ва ци је у шко ли

Са вре ме ни те о риј ски прин ци пи мо ти ва ци је не по др жа ва ју ра ши ре-
не по ја ве и уоби ча је но сти у обра зо ва њу. На овом ме сту на по ме ну ће мо 
че ти ри та кве по јав но сти и по ну ди ти су ге сти је за њи хо ва ре ше ња (Eisen-
man, 2007):

•	 Уме ре на ве ро ват но ћа за успех ва жна је за мо ти ва ци ју

Из ре ка „Ни шта ни је успе шно као успех“ би ла је по кре тач обра зов не 
прак се не ко ли ко де це ни ја. Ап со лут ни успех за уче ни ке по стао је сред-
ство и циљ обра зо ва ња. Је дан од основ них прин ци па са вре ме не те о ри је 
мо ти ва ци је је да за да ци са уме ре ном ве ро ват но ћом успе ха (50%) да ју 
мак си мал но за до вољ ство (El li ot, McGre gor, & Thrash, 2002). Уме ре на ве-
ро ват но ћа успе ха је та ко ђе ва жан део уну тра шње мо ти ва ци је (Hyde & 
Du rik, 2005). Успех ко ји уче ни ци по сти жу на ла ким за да ци ма при пи су ју 
ла ко ћи за да та ка, док се успе шност на екс трем но те шким за да ци ма при-
пи су је сре ћи. Успех ко ји је за бе ле жен на уме ре но те шким или уисти ну 
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иза зов ним за да ци ма уче ни ци об ја шња ва ју у тер ми ни ма лич них на по ра, 
до бро ода бра них стра те ги ја и спо соб но сти, те та об ја шње ња да ју осе-
ћај ве ће ком пе тент но сти, од луч но сти, за до вољ ства, ис трај но сти и лич не 
кон тро ле. До след но овим на ла зи ма из до ме на мо ти ва ци је, те о ре ти ча ри 
уче ња су до ка за ли да су уме ре но те шки за да ци пред у слов за мак си ма ли-
зо ва ње ин те лек ту ал ног раз во ја. У прак си, мно ги еду ка то ри по ста вља ју 
ми ни мал не кри те ри ју ме и стан дар де у на ди да ће обез бе ди ти успех за 
све уче ни ке. Они че сто ума њу ју те жи ну за дат ка, пре ви ђа ју гре шке, не 
ис ти чу не у спе ле по ку ша је, иг но ри шу по гре шан рад, по ка зу ју „са вр ше не 
ра до ве“, ми ни ми зу ју те сти ра ње и на гра ђу ју рад без гре ша ка. Мо ра по-
сто ја ти то ле ран ци ја за пра вље ње гре ша ка у сва кој учи о ни ци, те по сте-
пе ни, а не трај ни успех мо ра би ти онај ар шин ко јим се оце њу је уче ње 
(Eisen man, 2007). 

•	 Спољ на огра ни че ња сни жа ва ју мо ти ва ци ју и рад

Уну тра шња мо ти ва ци ја и учи нак опа да ју кад до из ра жа ја до ла зе 
огра ни че ња као што су при смо тра, оце њи ва ње од стра не дру гих, ро ко-
ви, прет ње, под ми ћи ва ња и на гра ђи ва ња. Спо ља на мет ну та огра ни че ња, 
укљу чу ју ћи ма те ри јал не на гра де, ума њу ју ин те рес за за дат ком, сма њу ју 
кре а тив ност, ште те из вр ша ва њу за дат ка и под сти чу па сив ност код јед-
ног де ла уче ни ка. На мет ну та огра ни че ња та ко ђе на во де уче ни ка да ко-
ри сти „Ми ни макс стра те ги ју“ - да уло жи ми ни мум на по ра по треб них да 
се до би је мак си мал на на гра да (Jo ro nen, 2005). У при лог овим на ла зи ма 
го во ре и сту ди је ко је по ка зу ју да ауто ном но по на ша ње - оно ко је је са-
мо о дре ђе но, сло бод но иза бра но и лич но кон тро ли са но - иза зи ва ви сок 
ин те рес ка за дат ку, кре а тив ност, ког ни тив ну флек си бил ност, по зи тив-
не емо ци је и ис трај ност (De ci & Ryan, 2012; Ђу рић-Здрав ко вић и сар., 
2012). Кре а то ри школ ских про гра ма, као и на став ни ци, оза ко њу ју ака-
дем ске зах те ве, на ме ћу смер ни це, ства ра ју си сте ме на гра ђи ва ња, од ре-
ђу ју обра сце по на ша ња, слу же се опо ме на ма и ко ри сте прет ње, пра ви ла 
и ка зне као ру тин ске стра те ги је за ре ша ва ње про бле ма. Нео п ход но је да 
еду ка то ри за ме не при нуд на, огра ни че њи ма оп те ре ће на по на ша ња, они-
ма ко ји под сти чу ауто но ми ју. Уме сто ми ни мал них кри те ри ју ма, тре ба ло 
би де фи ни са ти ви ше стру ке кри те ри ју ме (ни вое ми ни мал ног, мар ги нал-
ног, про сеч ног, до брог, вр ло до брог и од лич ног по стиг ну ћа) и да ти сло-
бо ду уче ни ци ма да би ра ју оне кри те ри ју ме ко ји ну де оп ти ма лан иза зов. 
Огра ни че ње да је уче ни ку же љу да по бег не, а сло бо да му да је же љу да 
ис тра жу је, про ши ру је и ства ра (Krapp, 2005). 
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•	 Бр за по врат на ин фор ма ци ја по бољ ша ва уче ње

Тре ћи оба ве зан став по дра жа ва ња мо ти ва ци је је да бр за и спе ци-
фич на по врат на ин фор ма ци ја у ве зи ра да ак тив но сти, јер се на тај на-
чин по бољ ша ва уче ње, по том из вр ша ва ње ак тив но сти ве за не за школ-
ски рад и ства ра осе ћај ве ће ком пе тен ци је. По врат на ин фор ма ци ја 
ко ја се мо же ко ри сти ти за по бољ ша ње бу ду ћег ра да има ја ку мо ти ва-
ци о ну вред ност. На жа лост, у раз ре ду је раз ме ра уче нич ких за да та ка 
или ак тив но сти ко је да ју бр зу по врат ну ин фор ма ци ју, чи ни се, ма ла. За 
уче ни ке је ка рак те ри стич но да ура де не ки за да так, а он да че ка ју дан, 
два, па и три (по не кад и не де ља ма) да им на став ник вра ти рад. Ако је 
и до би ју, по врат на ин фор ма ци ја се че сто са сто ји од број ча не или опи-
сне оце не, про пра ће не дво сми сле ним ко мен та ри ма као што је: „Да ли 
је ово нај бо ље што мо жеш?“ или „На ста ви до бро да ра диш!“ Рет ко се 
пре ци зно са оп шта ва шта је до бро, а шта тре ба по пра ви ти. Али, чак и 
кад би на став ни ци при хва ти ли зна чај да ва ња тре нут не, спе ци фич не 
по врат не ин фор ма ци је, про блем са по врат ним ин фор ма ци ја ма би још 
увек био да ле ко од ре ше ња. Ка ко је дан на став ник мо же да дâ свим уче-
ни ци ма из раз ре да тре нут ну по врат ну ин фор ма ци ју о њи хо вим за да-
ци ма? (Lin nen brink & Pin trich, 2002). Од го вор на ово пи та ње је ве о ма 
сло жен, но на ве шће мо не ко ли ко при ме ра ра ди по ја шње ња: уко ли ко 
уче ни ци ра де за дат ке пи сме но, и по врат на ин фор ма ци ја тре ба да бу де 
пи сме на. Ако за да так ра де на ча су, он да на став ник ре зи ми ра за да так 
та ко што екс пли ци ра на чин ре ша ва ња за дат ка, тач но ре ше ње и мо гу ће 
гре шке у ре ша ва њу, итд.

•	 Уме ре ни ри зик је до дат ни под сти цај за по стиг ну ће

Че твр та пре по ру ка до би је на то ком ис тра жи ва ња мо ти ва ци је је да 
уме ре но пре у зи ма ње ри зи ка по ве ћа ва учи нак, ис трај ност, опа жај ну 
ком пе тен ци ју, са мо спо зна ју, по нос и за до вољ ство уче ни ка (Lac ha pel le 
et al., 2005). Од сва ког ри зич ног де ла, би ло да се оно за вр ши успе хом 
или не у спе хом, уче ни ци ко ји ри зи ку ју на у че не што о сво јој ве шти ни и 
из бо ру стра те ги је, а оно што на у че, обич но их под сти че да тра же још 
јед ну мо гућ ност за пре у зи ма ње ри зи ка. Пре у зи ма ње ри зи ка, на ро чи то 
оно уме ре но, ми са о на је ак тив ност, ко ја исто вре ме но тро ши и ства ра 
енер ги ју. Уме ре но пре у зи ма ње ри зи ка ће се нај че шће де ша ва ти: ка да је 
ве ро ват но ћа успе ха за сва ку ал тер на ти ву ја сна и не дво сми сле на, ка да су 
на мет ну та спољ ња огра ни че ња ми ни мал на, ка да је при сут на ва ри ја бил-
на „ис пла ти вост“ (вред ност успе ха је ве ћа што је ри зик ве ћи), на су прот 
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фик сној „ис пла ти во сти“ и ка да се ко ри сти од пре у зи ма ња ри зи ка мо гу 
пред ви де ти (Eisen man, 2007).

Про мо ви са ње уну тра шње мо ти ва ци је у раз ре ду

Про гра ми еду ка ци је ко ји се умно го ме осла ња ју на екс тер но на гра-
ђи ва ње и под сти ца је у ци љу про ме не успе шно сти у уче њу код уче ни ка 
мо гу би ти у су прот но сти са ми шље њи ма и при сту пи ма на ста ви ко је под-
у пи ру са вре ме не те о ри је уну тра шње мо ти ва ци је. За ви сност од та квих 
под сти ца ја као што су оце не, ма те ри јал не на гра де, бо до ви, по хва ла од 
стра не на став ни ка и дру ги срод ни по ступ ци ко ји укљу чу ју на гра ђи ва ње 
она квог по на ша ња ка кво же ли на став ник, тре ба па жљи во да се ис пи та 
(Haywo od, 2006). 

Ово сва ка ко не под ра зу ме ва пред ла га ње на став ни ци ма да у пот-
пу но сти од ба це ову  ме то до ло ги ју у учи о ни ца ма. Мно го је по зи тив них 
ак ци ја ко је се мо гу спро ве сти ко ри шће њем ових тех ни ка и оне су за и-
ста де ло твор не за по у ча ва ње основ них ака дем ских ве шти на. Про блем 
са ова квим на став ним при сту пи ма је, ме ђу тим, у то ме да су они са ми 
по се би не до вољ ни за под сти цај зна чај ног по бољ ша ња у уче њу (Har ter, 
2001). Да би има ли ду го роч ни ју де ло твор ност, при сту пи тре ба да бу ду 
ве за ни за ши ру на став ну стра те ги ју или мо дел чи ји је крај њи циљ фо ку-
си ра ње на ин тер на ли за ци ју и раз вој уну тра шње ори јен та ци је ка уче њу. 
Ако на став ни ци хо ће да одр же ни во и ге не ра ли зу ју ефе кат сво је на ста-
ве, овај ду го роч ни циљ мо ра да бу де крај њи циљ сва ког про гра ма за ин-
ди ви ду ал но обра зо ва ње де те та (Switzky & Haywo od, 1991). 

У сва ком слу ча ју, не би се сме ло ту ма чи ти да је спољ на кон тро ла 
раз ред ног уче ња и по на ша ња ко ју вр ши на став ник крај њи ду го роч ни 
циљ не ког обра зов ног про гра ма. На став ни ци мо ра ју про грам ски да по-
ку ша ју да пре ва зи ђу осла ња ње на об ли ке спо ља шњих под сти ца ја ко ји 
че сто мо гу по ста ти при мар ни сти му лу си за укљу чи ва ње уче ни ка у про-
цес уче ња и да се кре ћу ка ме ди ја ци о ним при сту пи ма ко ји омо гу ћа ва ју 
раз вој уну тра шње мо ти ва ци је (Switzky, 2006).

На став ни ци мо ра ју да обра те ви ше па жње на ди на ми ку ме ди ја ци-
је (тј. сна гу по де ље не од го вор но сти и ко му ни ка ци је из ме ђу на став ни ка 
и уче ни ка у про це су на ста ве) ако же ле да про мо ви шу уну тра шњу мо-
ти ва ци ју и зна чај но по бољ ша ње ква ли те та обра зо ва ња у на став ној ин-
тер ак ци ји. Кроз па жљи во во ђе ну ин тер ак ци ју на став ник-уче ник, де те 
из гра ђу је но ви стра те шки при ступ за дат ку или но во схва та ње ко ра ка 
ко ји су по треб ни за из вр ша ва ње тог за дат ка. То је ког ни тив ни аспект. С 
дру ге стра не, на осно ву то га што је уву чен у ин тер ак ци ју ори јен ти са ну 
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ка по сти за њу ци ља под вођ ством на став ни ка, уче ник ће тра жи ти да бо-
ље раз у ме за што на ста вља ти ак тив ност на од ре ђе ни на чин и ко ји је њен 
сми сао. Ре зул тат то га је по ве ћа на мо ти ва ци ја за уче ње и из вр ша ва ње 
за да та ка. Ак тив но уче шће де те та и сми сао од го вор но сти за за јед нич ки 
циљ као по сле ди ца ин тер ак ци је до во ди до ве ћег сми сла уну тра шње мо-
ти ва ци је (Ban du ra, 1981). 

Мо ти ва ци ја и ис хо ди еду ка ци је

У не ко ли ко сту ди ја ус по ста вље на је ве за из ме ђу са мо о дре ђе не (уну-
тра шње) мо ти ва ци је и раз ли чи тих ис хо да еду ка ци је у ра зним уз ра сти-
ма, од ра не основ не шко ле до фа кул те та. Не ке од тих сту ди ја (Da o ust, 
Val le rand, & Bla is, 1988; Hyde, & Du rik, 2005) су по ка за ле да су уче ни ци 
ко ји су има ли са мо о дре ђе ни је фор ме мо ти ва ци је за из во ђе ње школ ских 
за да та ка има ли и ви ше шан се да оста ну у шко ли од уче ни ка ко ји су има-
ли ма ње са мо о дре ђе ну мо ти ва ци ју. 

Кон цеп ту ал но раз у ме ва ње и лич но при ла го ђа ва ње ра ни је су под ра-
зу ме ва ни као нај ва жни ји ци ље ви еду ка ци је. Не ко ли ко ско ра шњих ис тра-
жи ва ња је фо ку си ра но на ве зу мо ти ва ци је са овим ис хо ди ма. Чунк и Па-
џерс (Schunk & Pa ja res, 2005) су за кљу чи ли да су уче ни ци мла ђих раз ре да 
основ не шко ле ко ји су има ли ауто ном ни ју мо ти ва ци ју у из во ђе њу школ-
ских за да та ка, по ка за ли и бо ље кон цеп ту ал но уче ње и бо ље пам ће ње у од-
но су на уче ни ке ко ји ни су ис по ља ва ли овај вид  мо ти ва ци је. Је дан ра ни ји 
екс пе ри мент из ве ден од стра не Бен ве ра и Де ци ја (Ben wa re & De ci, 1984) 
по ка зао је слич не ре зул та те ме ђу уче ни ци ма ста ри јих раз ре да основ не 
шко ле. Уче ни ци ко ји су на у чи ли ма те ри јал из школ ских књи га с ци љем 
да то зна ње ис ко ри сте по ка за ли су ви ше ин три зич не мо ти ва ци је за уче ње 
и бо ље кон цеп ту ал но раз у ме ва ње у од но су на уче ни ке ко ји су на у чи ли за-
да то са мо да би про шли тест. 

Слич но то ме, Грол ник и Ра јан (Grol nick & Ryan, 1987) су по ка за ли 
да ка да се тра жи од уче ни ка да на у че за да ти ма те ри јал да би им по сле 
ис пи та ли зна ње, то је во ди ло ни жим ин те ре со ва њи ма и сла би јем кон-
цеп ту ал ном уче њу, не го ка да су тра жи ли од уче ни ка да на у че исти ма-
те ри јал без по ми ња ња ис пи ти ва ња. Уче ње у усло ви ма оче ки ва ног те ста 
во ди ло је до крат ко трај ног пам ће ња до би је ног уче њем на па мет, ко је се 
из гу би ло на кон јед не сед ми це. 

Гот фри до ва (Gottfried, 1990) је ме ри ла ин три зич ну мо ти ва ци ју за 
од ре ђе не пред ме те, као што су ма те ма ти ка и чи та ње, код уче ни ка мла-
ђих и ста ри јих раз ре да основ не шко ле. Она је про на шла зна чај ну по-
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зи тив ну ко ре ла ци ју из ме ђу ин три зич не мо ти ва ци је и успе ха (ме ре ног 
стан дард ним те сто ви ма и оце на ма на став ни ка). 

Дру га ис тра жи ва ња су фо ку си ра на на лич но при ла го ђа ва ње - тј. 
на афек тив не ис хо де - као што је пред ви ђе но мо ти ва ци о ним ва ри ја-
бла ма. Ва ле ранд и са рад ни ци (Val le rand et al., 1989) су до ка за ли да 
уче ни ци ко ји има ју ве ћу ин три зич ну мо ти ва ци ју по ка зу ју по зи тив ни је 
емо ци је у учи о ни ци, ви ше ужи ва ју у из во ђе њу школ ских за да та ка и 
за до вољ ни ји су шко лом не го уче ни ци чи ји су мо ти ва ци о ни про фи ли 
ма ње ауто ном ни. Ра јан и Ко нел (Ryan & Con nel, 1989) су та ко ђе про на-
шли по зи тив ну ко ре ла ци ју из ме ђу ауто ном них ре гу ла тор них сти ло ва 
и за до вољ ства шко лом, при че му су от кри ли да су ре гу ла тор ни сти ло ви 
с ви ше кон тро ле по ве за ни са ве ћом анк си о зно шћу и сла би јим под но-
ше њем не у спе ха. 

УМЕ СТО ЗА КљУЧ КА

Из на ве де них, као и дру гих сту ди ја (Krapp, 2005; De ci & Mol ler, 
2005; Shoon, 2008;  Schunk, Pin trich, & Me e ce, 2008) за кљу чу је се да уче-
ни ци ко ји су ин три зич но мо ти ви са ни за из во ђе ње школ ских за да та ка и 
ко ји су раз ви ли ауто ном ни ји ре гу ла тор ни стил има ју ви ше из гле да да 
за вр ше шко лу, по стиг ну бо љи успех, по ка жу кон цеп ту ал но раз у ме ва ње 
и бу ду бо ље при ла го ђе ни од уче ни ка са ма ње са мо о дре ђе ним ти по ви ма 
мо ти ва ци је. Сто га вре ди по тру ди ти се и де таљ но ис пи та ти све усло ве 
со ци јал ног, ког ни тив ног и емо ци о нал ног кон тек ста ко ји по ја ча ва ју са-
мо о дре ђе не фор ме мо ти ва ци је.
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MOTIVATIONAL CLIMATE IN SCHOOL
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SUMMARY

In this work we analyzed the questions that are referring on motivational 
climate in school. we treated the types of the motivations that are neces-
sary for academic progress, we laid out some contemporary theoretical mo-
tivational principles which are suggesting radical changes in quality of moti-
vational climate in school and we reviewed several researches that perceive 
correlation between motivation and outcome of education, pointing out that 
how strongly motivation influences in performing school tasks.
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Са мо свест, са мо по што ва ње и сли ка о се би се у со ци о ло ги ји по ве зу ју са 
це ло куп ним жи во том по је дин ца због то га што је пре о вла ђу ју ћи мо дел ка да 
су у пи та њу же не тзв. дво стру кост уло га (при су ства). За ни ма ња у ко ји ма 
до ми ни ра ју же не  на ла зе се на ни жим сте пе ни ца ма на ле стви ци угле да и дру-
штве ног по ло жа ја. Же не не вред ну ју до вољ но сво ја по стиг ну ћа, ни ти по стиг-
ну ћа дру гих ж е на.Же не се би по ста вља ју ни же ци ље ве и због то га има ју и 
ма ње по ве ре ња у до стиг ну ћа дру гих же на. Ин тер и о ри зо ва на свест о сво јој ин-
фе ри ор но сти во ди са мо мр жњи, ко ја по ве зу је пси хо ло ги ју свих мар ги на ла ца.
Ис тра жи ва чи це ко је вр ше ак ци о на ис тра жи ва ња у обра зо ва њу спа да ју у вр ло 
уса мље ну и мар ги нал ну гру пу.Оне стал но упо зо ра ва ју на од го вор ност др жа ве  
и од го вор ност по је ди на ца и гру па по је ди на ца за из ве сне ак ци је  или по на ша ња 
у школ ском си сте му ко ји во де до од лу ка ко је мо гу да оста ве ве ли ке не га тив-
не по сле ди це у обра зов ном си сте му.Жи вот ни стан дард у на шој зе мљи опа да 
уз на гло сма ње ње за јед нич ке по тро шње и сма ње ње со ци јал них пре ста ци ја.
Па у пе ри за ци ја дру штва, про ле та ри за ци ја на став ни ка и по ја ва ме ри то кра-
ти је на Уни вер зи те ту оста ви ће ве ли ке по сле ди це по раз вој на у ке и прак се у 
ко јој се ре зул та ти ис тра жи ва ња при ме њу ју. Те шко да ће, без озбиљ них ма-
те ри јал них и фи нан сиј ских ула га ња, мо ћи да се спро ве ду озбиљ ни је ре фор ме 
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у обра зов ном си сте му,без об зи ра на но ве за ко не.Дре су ра де це и ма ни пу ла ци ја 
де цом раз ли ку ју се од вас пи та ња.Де фек то ло зи и дру ги про фе си о нал ци ко ји се 
ба ве вас пит ним и обра зов ним ра дом тре ба да пре и спи та ју од нос из ме ђу свог 
по ли тич ког и пе да го шког ауто ри те та.У да на шњим усло ви ма на став ник мо-
же да екс пло а ти ше,мал тре ти ра и по ни жа ва де те и да се та ко оп хо ђе ње од-
ви ја у ин сти ту ци ји у ко ји ма су де ца „пред мет фа брич ке об ра де“.Но ве уло ге 
на став ни ка под ра зу ме ва ју и но ве од но се са де цом ,парт нер ске, у ко ји ма де ца 
ути чу на по на ша ње од ра слих при хва та и ко ри сти иде је и ми шље ња де те та, 
та ко ђе и под сти че ко му ни ка ци ју ме ђу де цом.

Оче ку је се у на ред ним де це ни ја ма по ја ва све ве ћег бро ја де це са ко јом ће 
ра ди ти де фек то ло зи и спе ци јал ни еду ка то ри.Струч ња ци упо зо ра ва ју да се 
по ве ћа ва број де це ро ђе не са ано ма ли ја ма услед па да жи вот ног стан дар да 
ста нов ни штва,за га ђе ња сре ди не (15 го ди на ку му ли ра ног ефек та зра че ња 
итд),све ка сни јег сту па ња у брак и  по ме ра ња гра ни це ра ђа ња и не до вољ но 
пре ци зне ди јаг но сти ке фе ту са.Струч ња ци де фек то ло зи, за по сле ни у спе ци-
јал ним шко ла ма упо зо ра ва ју да је утим шко ла ма све ви ше де це са уме ре ном 
мен тал ном за о ста ло шћу.С дру ге стра не, сти жу ин фор ма ци је да се по ја вљу је 
све ве ћи број де це из сло је ва тзв. „тран зи ци о не си ро ти ње“ ко је со ци јал не на-
у ке још увек ни су пре по зна ле,кла си фи ко ва ле и име но ва ле (де ца бес кућ ни ци и 
де ца бес кућ ни ка, ко ји су сло је ви ти: из бе гли це,не за по сле ни, Ро ми по врат ни ци  
и до ми цил ни,и дру ги, чи ја је за јед нич ка ка рак те ри сти ка да не ма ју стал ну 
адре су бо рав ка, за ко је се прет по ста вља да их има око де вет сто ти на хи-
ља да!!!) Ови за бри ња ва ју ћи по да ци тре ба да под стак ну све про фе си о нал це 
у дру штве ним на у ка ма да у на став не про гра ме уно се ,сем оп штих, и вр ло 
спе ци фич на зна ња,ка ко те о рет ска, та ко и прак тич на. Дру штве не кри зе 
при бли жа ва ју дру штве не на у ке ети ци и ја ча ју по тре бу за раз ви ја њем те-
о ри ја ак ци је ,ко је под ра зу ме ва ју Ис тра жи ва чи це и ис тра жи ва чи  у до ме ну 
де фек то ло ги је и срод них дру штве них на у ка. Кон стру и шу фе но мен ко ји из-
у ча ва ју,та ко да је њи хо ва исто вре ме но и дру штве на, и мо рал на.Ве о ма бит-
ни и иза зов ни аспек ти ра да са по пу ла ци ја ма ко је при па да ју мар ги нал ним 
гру па ма су: обра зо ва ње де фек то ло га, от кла ња ње пред ра су да, упо зна ва ње са 
пра ви ма, от кла ња ње по гре шних сте ре о ти па и не га тив них ста во ва, ја ча ње 
са мо све сти, по зи тив не сли ке о се би, раз ви ја ње са мо це ње ња и из гра ђи ва ње де-
мо крат ских ста во ва и си сте ма вред но сти ко ји во ди еман ци па ци ји а не људ-
ској де гра да ци ји. 

КЉУЧ Не Ре ЧИ: про ме не ( ре фор ма обра зо ва ња, дво смер на ин клу зи ја, кри за 
обра зо ва ња), де ца (из сло је ва) тран зи ци о не си ро ти ње, мар ги нал не гру пе у на-
у ци, са мо свест, но ве уло ге на уч ни ка



САМОСВЕСТ, САМОПОШТОВАЊЕ И СЛИКА О СЕБИ, ЗНАЧАЈАН ДЕО ИДЕНТИТЕТА ... 257

I ДЕО: ТЕ О РЕТ СКА РАЗ МА ТРА ЊА

1. Пој мо ви: са мо свест, са мо по што ва ње, сли ка о се би

Те о ре ти ча ри че сто пра ве раз ли ку из ме ђу сли ке о се би (self-concept) 
и са мо по што ва ња, где се са мо по што ва ње по сма тра као ва жна ком по-
нен та селф-кон цеп та. Ку перс мит твр ди да је са мо по што ва ње лич ни суд 
о сво јим спо соб но сти ма ко ји је из ра жен кроз став ко ји по је ди нац има 
пре ма се би (Co o pers mith, 1967; pre ma Ri ding, Rayner 2001). Са мо свест 
и са мо по што ва ње се по ве зу ју у со ци о ло ги ји са це ло куп ним жи во том 
по је дин ца због то га што је пре о вла ђу ју ћи мо дел ка да су у пи та њу же не 
тзв. дво стру кост уло га од но сно „дво стру кост при су ства“ (Bim bi, 1986. 
pre ma Bla go je vić, M., 1988. str. 387-405.). По сто је раз ли чи те ле стви це 
оце на пре сти жа по је ди них за ни ма ња у дру штву, у за ви сно сти од то га да 
ли та за ни ма ња тре ба да оба вља ју му шкар ци или же не, и у за ви сно сти 
од то га ко то оце њи ва ње вр ши, му шкар ци или же не. По сто ји про блем на 
ди мен зи ји дру штве ног угле да као ком по нен ти дру штве ног по ло жа ја као 
угла из ко га же не вред ну ју сво је по стиг ну ће, и по стиг ну ћа дру гих же на. 
же не, с јед не стра не има ју ни же по ста вље не ци ље ве, а са дру ге, ма ње 
по ве ре ња у сво је и по стиг ну ће дру гих же на. Мар ги нал ци има ју и иден-
ти фи ка ци ју са до ми нант ном  кул ту ром, и са мар ги нал ном суб кул ту ром, 
јер објек тив но има ју про тив ре чан дру штве ни по ло жај, они се на ла зе на 
иви ци са ко је мо гу да „скли зну“ на јед ну или дру гу стра ну. По не кад ова 
ам би ва лент ност по ло жа ја мар ги на ла ца, као и ин тер и о ри зо ва на свест о 
ин фе ри ор но сти, ре зул ти ра ју у са мо мр жњу (sel fha te red) од но сно же љу 
да се бу де не ко дру ги и да се раз ре ши про блем иден ти те та од но сно при-
пад но сти. Пре ма ту ма че њу Бла го је вић М. (1988), стр. 401. за ни мљи во 
је да се ова груп на са мо мр жња (пре ма вла сти тој гру пи) не ту ма чи се са 
ста но ви шта груп не ин те гра ци је, већ са ста но ви шта њи хо ве ин ди ви ду-
ал не не у ро тич но сти. (Ова по јав на раз ли чи тост бит на је за одр жа ва ње 
дис кри ми на ци је.)

Прак са ства ра ња са мо све сти (self- consciousness) и са мо по што ва ња* 
(self- esteem) кроз уче ње, чи та ње, раз го во ре, слу ша ње дру гих и са мих 
се бе, пред ста вља ју пу те ве и прак су ства ра ња са мо све сти. На тај на чин 
по је дин ци успе ва ју да се од у пру угње та ва њу ко је вр ше ин сти ту ци је и 
по вра те сво ју аутен тич ност. (Мр ше вић, З. и сар, 1999, стр. 138-139.) Са-
мо свест је циљ сти ца ња по себ них са зна ња али и зна ње са мо по се би, ко је 

*  Код нас се употребљавају још и термини самооснаживање, окураживање, само-
цењење.
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об у хва та по ли тич ко и схва та ње са мих се бе у дру штву. На уч ни ци и на уч-
ни це у дру штве ним на у ка ма су ло ци ра ни по стра ни, на не ва жне, ма ње 
вред не и ма ње ви дљи ве по зи ци је. Због то га по ста ју ма ње вред ни, ма ње 
ви дљи ви и не ва жни, без об зи ра на њи хо ве лич не или груп не и ко лек тив-
не ква ли те те и мо гућ но сти. (Пр пић, К., 1989., Ар се но вић-Па вло вић, М. 
1991.).

 Са ула ском у ка пи та ли стич ко дру штво, као глав ним узро ком дру-
штве не ели ми на ци је чи та вих кла са и ма њих дру штве них гру па ци ја из 
до ме на по ли тич ког од лу чи ва ња и еко ном ског про фи ти ра ња, по ло жај 
овог про фе си о нал ног сло ја ће би ти све те жи, а мар ги на ли за ци ја осо ба 
са не ком оме те но шћу би ће све ве ћа. Мар ги на ли зо ва ност ни је ока ме ње-
на по ја ва и по сто ји у за да тим вре мен ским окви ри ма*. Пи та ње раз во ја 
про фе си о нал не уло ге и иден ти те та је по ве за но са раз во јем сли ке о се-
би. Раз вој про фе си о нал не уло ге сту де на та Фа спер-а је по себ но ва жан и 
зна ча јан за да так у вре ме ни ма уво ђе ња ин клу зив ног обра зо ва ња у на ше 
шко ле и обра зов ни си стем у це ли ни. Док још по сто ји не у са гла ше ност 
свих ак те ра ко ји тре ба да по др же и ре а ли зу ју ин клу зив но обра зо ва ње 
(шко ле, на став ни це, струч ња ци, Фа спер, сви дру ги фа кул те ти уни вер зи-
тет ских цен та ра у зе мљи, све ре дов не и спе ци јал не шко ле), зна чај но је 
пи та ње ка ко сво ју про фе си о нал ну уло гу у бу дућ но сти опа жа ју сту ден ти 
Фа спер-а. Због то га, про фе со ри за по сле ни на фа кул те ти ма на ко ји ма се 
при пре ма ју струч ња ци тзв. по ма жу ћих про фе си ја, пр вен стве но ко ји су 
по обра зо ва њу пси хо ло зи тре ба да ко ри сте у на ста ви, као и на ве жба-
ма тзв. про је кат ску на ста ву за рад на те ре ну, по себ не тех ни ке за осна-
жи ва ње лич но сти сту де на та и сту дент ки ња, де ба те у ма њим гру па ма, 
аси стив не тех но ло ги је, ра ди о ни це за сти ца ње тзв. ис ку стве них пој мо ва, 
игре уло га итд. Де ца са оме те но шћу обич но има ју ни ско са мо по што ва-
ње још на пред школ ским уз ра сти ма и због то га је по себ но ва жно да де-
фек то ло зи ко ји ра де у пред школ ским и школ ским уста но ва ма, као и на 
дру гим рад ним ме сти ма бу ду об у че ни да при ме њу ју раз ли чи те пси хо ло-
шке тех ни ке за пру жа ње по мо ћи де ци са не га тив ним селф- кон цеп том 
и ни ским са мо по што ва њем (ме то да из град ње жи вот не при че, при ме на 
драм ских ра ди о ни ца, де чи ја те ра пи ја игром, ко сти ми ра на те ра пи ја за 
основ но школ це, раз ли чи те те мат ске цр те же, арт те ра пи ја, итд).

*  Тако се на пример десило да су тренутно код нас у моди истраживања у области об-
разовања и проблеми ромске популације, док су ретка и маргинализована истраживања 
здравља и исхране, становања, запошљавања, правног регулисања њиховог положаја у 
земљи, итд., иако је о тзв. маргиналним групама прикупљена у последње четири деце-
није прилично обимна документација и на ФАСПЕР-у која је цензурисана због потреба 
дневне политике.
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 Са мо по што ва ње код ди пло ми ра них сту де на та је ва жна ком пе тен-
ци ја и ис ход обра зо ва ња ко ји омо гу ћа ва ју да се на бу ду ћим рад ним 
ме сти ма у обла сти вас пи та ња, обра зо ва ња, здрав ства, рад не ре ха би ли-
та ци је и/или со ци јал ног ра да ова ко при пре мље ни струч ња ци ан га жу ју 
на ства ра њу сре дин ских усло ва за пра вил но по ди за ње под млат ка, од но-
сно, на фор ми ра њу по зи тив не сли ке о се би и осе ћа ња са мо по што ва ња 
(ком пе тен ци је). Осе ћа ње са мо по што ва ња је део сли ке о се би ко ји је ве-
о ма ва жан за мен тал ни раз вој де це са не ком вр стом оме те но сти, као и 
за сту ден те ко ји се при пре ма ју за рад у вас пит ној, обра зов ној и ре ха би-
ли та тив ној прак си, као и у со ци јал ном ра ду. (Ар се но вић-Па вло вић М., 
Јо лић-Мар ја но вић З., Ан тић С., 2010.)

Ис тра жи ва ња сли ке о се би су на ро чи то ре ле вант на за ва жне ин ди-
ви ду ал не и со ци јал не про бле ме, на ро чи то за оне про бле ме ко ји про ис-
ти чу из не га тив не сли ке о се би или селф – кон цеп та (Bran den, 1994; 
pre ma Her bert, M. i sar., 2003). Зна чај сли ке о се би се ма ни фе сту је у ра-
зно вр сним кон тек сти ма, као на пр. у пси хо ло ги ји еду ка ци је и у прак си 
вас пи та ња и обра зо ва ња, за тим, у раз вој ној пси хо ло ги ји и пси хо ло ги ји 
де чи јег раз во ја, мен тал ној хи ги је ни, мен тал ном и фи зич ком здра вљу, 
со ци јал ним услу га ма, ин ду стри ји, спор ту, итд. 

У дру штве ним на у ка ма по сто ји па ра докс што хи ља де на уч ни ка и 
на став ни ка, ко ји су жи ве ли у про шло сти, тре ба да гра де по глед на свет 
бу ду ћих ге не ра ци ја. Ат мос фе ра отво ре ног дру штва и отво ре не еду-
ка ци је, ко ја до пу шта отво ре но ис по ља ва ње раз ли чи тих ин те ре са, је 
пред у слов да и евен ту ал не ак тив но сти усме ре на њи хо во за до во ља ва ње, 
та ко ђе бу ду отво ре не или пре по зна тљи ве. Ис по ља ва ње раз ли чи тих ин-
те ре са у та квој си ту а ци ји отво ре но сти, не до во ди до уза јам ног не по ве-
ре ња, ис кљу чи во сти и су рев њи во сти. Сем то га, уко ли ко се по ја ве, ова кве 
ре ак ци је су до ступ ни је оп штој дру штве ној кон тро ли. Нео п ход но је ства-
ра ње за јед нич ког дис кур са на уч ни ка из раз ли чи тих дру штве них на у ка 
и дру штве на ак ци ја ко ја ће има ти за циљ ства ра ње на уч ног зна ња ко је 
је еман ци па тор ско. Пред у сло ви за до ла же ње до но ве па ра диг ме су де-
кон струк ци ја офи ци јал не пси хо ло ги је и де фек то ло ги је и ре кон струк ци-
ја ствар но сти ко јом се ба ве ови про фе си о нал ци. (Ar se no vić-Pa vlo vić, M. 
1994.; Ar se no vić-Pa vlo vić, M., Jo lić, Z. 2007.)

Озбиљ не ре фор ме обра зо ва ња не ма без ве ли ких ма те ри јал них и фи-
нан сиј ских ула га ња у обра зо ва ње бу ду ћих на став ни ка, а по себ но де фек-
то ло га и спе ци јал них еду ка то ра. По треб но је мо дер ни зо ва ти на став не 
про гра ме, ме то ди ке оса вре ме ни ти зна њи ма о де те ту и ње го вим по тре-
ба ма, о уло зи же на у вас пи та њу, обра зо ва њу и ре ха би ли та ци ји хен ди ке-
пи ра них (Ar se no vić-Pa vlo vić, M., Jo lić, Z., An tić, S. 2009.; Ar se no vić-Pa-
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vlo vić, M. 2010.), по бољ ша ти ква ли тет уџ бе ни ка и рад не усло ве за на-
став ни ке и сту ден те, по ве ћа ти лич ни кон такт сту дент-на став ник сма њи-
ва њем бро ја сту де на та у гру па ма за ве жбе и за по шља ва њем ве ћег бро ја 
аси сте на та, уло жи ти фи нан сиј ска сред ства у ба зе у ко ји ма ће сту ден ти 
сти ца ти прак су, јер без озбиљ не прак се фа кул те ти ви ше ли че на уста-
но ве за збри ња ва ње и со ци јал ни рад са мла ди ма. Тре ба уло жи ти ве ли ка 
сред ства у по ди за ње са мо по што ва ња уни вер зи тет ских на став ни ка, са-
рад ни ка и сту де на та, да ти им јед на кост у шан са ма. Јер на овај са да шњи 
на чин ства ра се слој ме ри то кра ти је на Уни вер зи те ти ма ко ји се бе сма тра 
ели том и екс пло а ти ше, угње та ва и мал тре ти ра оне ко ји су ни жи у уни-
вер зи тет ској хи је рар хи ји.

Сли ку о се би ис пи ту је мо у овом ра ду, пр во, због то га што је дво-
смер на ин клу зив на кул ту ра про цес ко ји тре ба да за поч не, не са мо на 
ФА СПЕР-у, не го и на свим уни вер зи те ти ма у Ср би ји. Дру штво не де-
ли ин клу зив не вред но сти. Ро ди те љи здра ве де це не до зво ља ва ју да се 
њи хо ва де ца вас пи та ва ју и обра зу ју за јед но са сво јим вр шња ци ма, то 
је по да так о ко ме се не ра до го во ри у јав но сти, али по сто ји у ис ку ству 
де це са не ком објек тив ном смет њом, или у ис ку ству њи хо вих ро ди те-
ља, вас пи та ча итд. Ти ме је ве ћа од го вор ност ФА СПЕР-а и де фек то ло га 
– те о ре ти ча ра, а по себ но пси хо ло га на став ни ка да у то ку сту ди ја раз-
ви ја ју од го ва ра ју ће ком пе тен ци је и вред но сти код бу ду ћих струч ња ка 
и да увек за сту па ју ин те ре се де те та. У јед ном ис тра жи ва њу у ко ме је 
вр ше на ева лу а ци ја на став них про гра ма по чет ног чи та ња, пи са ња и ма-
те ма ти ке у спе ци јал ној шко ли за де цу са ин те лек ту ал ним те шко ћа ма 
(Ар се но вић-Па вло вић, М. 1986) де фек то ло зи ко ји су ра ди ли у на ста ви 
од пр вог до че твр тог раз ре да су у 55% слу ча је ва са ми пра ви ли про гра ме 
за рад са де цом ко ја има ју смет ње и ни ка да се и ни су др жа ли кру тих и 
не при ла го ђе них про гра ма ко ји су би ли за кон ски про пи са ни тј. пре ко пи-
ра них про гра ма ре дов не шко ле у ко ји ма је де те би ло са свим не ви дљи-
во. Због то га има пу но осно ва за из у ча ва ње скри ве них или им пли цит-
них пе да го ги ја тих на став ни ка и њи хо вих пред ста ва о де те ту да би се 
и та ква зна ња угра ди ла у на уч ну пси хо ло ги ју и у пе да го ги ју. На рав но, 
на тај на чин при ку пи ли би смо и по зи тив ну ар гу мен та ци ју за од бра ну 
на шег на сто ја ња да се де фек то ло зи ма по ве ћа ауто но ми ја у по сту па њу 
са де цом. Сем ква ли тет ног обра зо ва ња де фек то ло зи ма и спе ци јал ним 
еду ка то ри ма тре ба да ти шан су да ис по ље сво ју аутен тич ну љу бав пре ма 
де ци и по све ће ност по зи ву. Та квих по је ди на ца је све ви ше и ви ше ме ђу 
за по сле ним де фек то ло зи ма у шко ла ма, а о то ме шта се де си ло са на шим 
сту дент ки ња ма и сту ден ти ма са Пре вен ци је не ма мо до вољ но ви дљи вих 
по да та ка: где су, шта са да ра де, да ли су за до вољ ни рад ним ме сти ма, да 
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ли на њи ма на пре ду ју, да ли са ра ђу ју са Фа кул те том, ка ква им је за ра да, 
ко ли ко њих се ни је за по сли ло итд., што би би ла јед на вред на ева лу а ци ја 
на шег до са да шњег ра да.  

 Дру ги раз лог овог ис тра жи ва ња ле жи у чи ње ни ци да је де ли мич но 
из ме њен обра зов ни и дру штве ни кон текст до но ше њем За ко на о осно ва ма 
си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња (2009), стра те ги је и због ве ли ке не за по-
сле но сти у Ср би ји. У на шим ис пи ти ва њи ма из 2005.год на став ни ци-де-
фек то ло зи из бе о град ских 10 спе ци јал них шко ла (узо рак од 357) по ка за-
ли су оправ да но не по ве ре ње пре ма укљу чи ва њу де це са не ком оме те но-
шћу у ре дов но обра зо ва ње у 37% слу ча је ва, док је око 54% сма тра ло да је 
то мо гу ће али под ни зом усло ва ме ђу ко ји ма је до ми ни рао став да се ти 
ка дро ви мо ра ју остру ча ва ти на Де фек то ло шком фа кул те ту (83%). Има ју-
ћи у ви ду еко ном ске не при ли ке у обра зо ва њу из гле да да се овој де ци не-
ће пру жи ти шан са да се раз ви ја ју за јед но са сво јим вр шња ци ма, уко ли ко 
де фек то ло зи не по ка жу са мо по што ва ње пре ма се би, де ци и ро ди те љи ма, 
на кра ју, по зва ни су да по ка жу у јав но сти и сво ју од го вор ност, лич ну и 
про фе си о нал ну, као ети ку сво је стру ке и да се бо ре про тив угње та ва ња и 
вла сти те апа ти је. (Ar se no vić-Pa vlo vić, M. i sar. u Go lu bo vić,2005.).

У на шем ис тра жи ва њу (Ар се но вић-Па вло вић, М. и сар., 2006.год) у 
Ин сти ту ту за пси хо ло ги ју, ста во ва на став ни ка раз ред не на ста ве у ре дов-
ним шко ла ма у Бе о гра ду (12 шко ла) на узор ку од 98 ис пи та ни ка, учи-
те љи це су сма тра ле да ча со ве тре ба скра ти ти, сма њи ти број уче ни ка у 
оде ље њу, да тре ба уве сти из бор не пред ме те итд. Свој ма те ри јал ни по ло-
жај оце њу ју на гра ни ци ло шег, ис ти чу не до ста так ма те ри јал них сти му-
ла ци ја и на во де по ро дич не оба ве зе као зна ча јан фак тор ко ји не га тив но 
де лу је на њи хо во про фе си о нал но ан га жо ва ње.

Пре ма укљу чи ва њу де це са смет ња ма учи те љи це су у 75% слу ча-
је ва ис по љи ле по зи ти ван став уко ли ко се ис пу не сви по треб ни усло ви. 
Сма тра ле су да је нај те же ра ди ти са сле пом де цом (29%), са де цом ко ја 
ни су со ци јал но ин те гри са на (26%), за тим, са де цом са по ре ме ћа ји ма у 
по на ша њу (20%) и, ко нач но, са де цом ко ја су ка те го ри са на као „уме ре-
но мен тал но за о ста ла“ (15%).

Око 53% учи те љи ца на во ди да у оде ље њу има бар јед но де те са бар 
по јед ном смет њом у раз во ју, а 48%  не опа жа ром ску де цу као де цу ко ја 
има ју кул тур ни хен ди кеп (не зна ју ни шта о то ме, исто као школ ски пси-
хо ло зи, де фек то ло зи, пе да го зи). Овај по да так тре ба ло би ду бље и фи ни је 
ис тра жи ти. Тре ћи на учи те љи ца (35%) на во ди да у оде ље њу има јед ног 
до шест уче ни ка за пу ште ног лич ног из гле да, а ско ро че твр ти на (24%) 
про це њу је да исто то ли ко де це има сла бу ис хра ну код ку ће. Око 18% 
учи те љи ца ус кра ти ло је од го вор на пи та ње да ли у оде ље њу има ју де те 
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са хен ди ке пом, што је по да так ко ји би тре ба ло ис тра жи ти фи ни јим пси-
хо ло шким ме то да ма.

Ви ше од по ло ви не учи те љи ца (56%) на ве ло је да су де ца са смет ња-
ма при хва ће на у оде ље њу  од стра не сво јих вр шња ка, а 36% на во ди да је 
тре ба ло ду го вре ме на да ова де ца бу ду при хва ће на. Две тре ћи не учи те-
љи ца сма тра да у шко ла ма не по сто је сред ства за рад са „спо рим уче ни-
ци ма“, а ма ло ви ше од по ло ви не (54%) да су усло ви за фор ми ра ње хи-
ги јен ских на ви ка код де це у шко ли ло ши (не ма ку па ти ла, не ма уред них 
мо крих чво ро ва, не ма хи ги јен ских усло ва за ис хра ну де це, не ма усло ва 
за фи скул тур но вас пи та ње итд ).  

Учи те љи це су у 81% слу ча је ва из ја ви ле да не оче ку ју да ће се њи хов 
по ло жај про ме ни ти што је ве ро ват но по ве за но са њи хо вим уз ра стом али 
и опа жа њем дру штве не си ту а ци је. С об зи ром на уз ра сне и обра зов не ка-
рак те ри сти ке ис пи та ног узор ка, наш ути сак је да учи те љи це ни су у свом 
прет ход ном обра зо ва њу до вољ но струч но при пре мље не за ди јаг но сти-
ко ва ње си ту а ци је у ко јој се на ла зи де те са не ком вр стом оме те но сти, као 
и на чи ни ма ка ко мо гу да по мог ну де те ту и гру пи ко јој оно при па да да се 
из ву ку из не во ља не јед на ких шан си и ти ме ума ње мо гућ ност на пу шта ња 
шко ло ва ња или за па да ња у још ве ће си ро ма штво, бо лест или кри ми нал.    

2. Шта је то ин клу зив на кул ту ра шко ле?

Школ ска кул ту ра мо же се де фи ни са ти као ба зич ни скуп нор ми, 
вред но сти, уве ре ња, тра ди ци ја и ри ту а ла ко ји је на стао то ком вре ме-
на у про це су за јед нич ког ра да, ре ша ва ња про бле ма и су о ча ва ња са 
те шко ћа ма. Овај сет не фор мал них оче ки ва ња и вред но сти об ли ку је 
на чин по на ша ња, ми шље ња и осе ћа ња у шко ли (Pe ter son i Deal, 1998, 
пре ма Car ring ton i El kins, 2002).

Ми се за ла же мо за кон струк ти ви стич ко схва та ње уло ге на став ни-
ка и на уч ни ка и схва та ње на у ке. По што је на у ка про цес, го во ри мо о 
раз ли чи тим сте пе ни ма раз во ја на у ке: зре лост јед не на у ке за ви си од 
ње них кон це па та, а при то ме је нај ва жни је да ли њен апа рат „ра ди" 
или не, тј. да ли су мо гу ће про ве ре, по на вља ња, ге не ра ли за ци је, пре-
дик ци је итд. Фе но ме ни ко је из у ча ва ју на уч ни ци дру штве них на у ка су 
ин тер ак тив ни и из ме ње ни ка да се у њих упле те на у ка са сво јим пра-
ви ли ма та ко да објек тив ност и не у трал ност ни је мо гу ће оства ри ти.

Ис тра жи ва чи су у про шло сти су ге ри са ли усло ве ко ји су нео п ход ни 
да би шко ла успе шно од го во ри ла на по тре бе раз ли чи тих уче ни ка. Цар-
ринг тон и Ел кинс (2002) раз ма тра ју те пред ло ге у окви ру че ти ри сег-
мен та ко ји тре ба да обез бе де и ука жу на по ста ја ње ин клу зив не кул ту ре 
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шко ле, уме сто про стог уво ђе ња ин клу зив не по ли ти ке у шко ле. Ин клу-
зив на по ли ти ка шко ле, пре ма њи ма по чи ва на: ко ла бо ра тив ном ре ша-
ва њу про бле ма, ин клу зив ним ве ро ва њи ма на став ни ка, пре да но сти ре-
флек си ји и пла ни ра њу, и под у ча ва ју за уче ни ке раз ли чи тих ка рак те ри-
сти ка (Ар се но вић-Па вло вић М., Јо лић З., Бу ха Н., 2008). *

А да ли од го ва ра ју уста но ве за по ди за ње,обра зо ва ње и ле че ње де це 
од го ва ра ју по тре ба ма за по сле них же на? Све је ово ствар из бо ра јед ног 
дру штва. Ако оно од ре ди да је у дру штву нај ва жни је фор ми ра ти на ци о-
нал ни иден ти тет,он да ће се на осно ву тог уве ре ња до не ти од лу ке у обра-
зо ва њу. Ако је ва жно уна пре ди ти обра зо ва ње он да ће се на гло про ме ни-
ти и по ло жај де те та у вас пит но обра зов ном про це су и у дру штву. Та кву 
од лу ку по др жа ли би сви струч ња ци ко ји се ба ве де цом. Али, те од лу ке ће 
за ви си ти од лу ке стран ке ко ја бу де до шла на власт. Крај њи циљ пе да го-
шког про це са је да и љу ди, и на ро ди, и др жа ве, а и са ме вред но сти, ис пу-
не сво је свр хе истин ским сми слом, а то зна чи три ства ри: да то бу ду вла-
сти те (лич не) свр хе, да оне бу ду вред не и да бу ду као та кве ре а ли зо ва не.  

3. Мо же ли се сли ка о се би ме ња ти?

Сли ка о се би је кон структ са ја ко ста рим по ре клом. Још је Ви љем 
Џејмс (Ja mes V., 1981a; пре ма Ri ding, Rayner, 2001), био ме ђу пр ви ма  
ко ји су упо тре бља ва ли по јам са мо по што ва ња, ко ји је ва жан део сли ке 
о се би. Он је чак кре и рао и фор му лу са мо по што ва ња, по ка зу ју ћи ти ме 
да то ка ко ин ди ви дуе осе ћа ју се бе, за ви си од успе ха у по сти за њу ци ље-
ва у ко ји ма же ле да ус пе ју. Џејмс твр ди да са мо по што ва ње мо же да се 
по ве ћа, или кроз успе хе у вла сти тим по ду хва ти ма, или пу тем сни жа ва-
ња јед них ци ље ва, или окре та њем дру гим ци ље ви ма ко ји су из ве сни ји и 
кон крет ни ји. Ми ви ди мо у прак си да су де фек то ло зи ко ји су вр ло кре-
а тив ни и успе шни у ра ду са де цом уства ри они љу ди код ко јих је са мо-
це ње ње ви со ко, а они се ни су у сво јој прак си кру то др жа ли про пи са них 
про гра ма, ни ти су стре пе ли пред школ ским над зор ни ци ма.

* Врло је интересантно да Синдикати наставника, министарства и Влада, као и наше 
официјалне науке потпуно занемарују постојање у реалности а и у појмовном апарату 
тело, женско тело. Ако је дечје тело “гомила младог меса”(Крлежа,према Ивићу) да 
ли наша наука располаже подацима о телима тј. корпусу наставничког тела у Србији? 
Колико их има, на ком су узрасту ступиле у образовни процес, колико имају властите 
деце, каква су њихова исхрана и здравље,да ли имају шансе да се усавршавају, да ли их 
директори сексуално узнемиравају, да ли су удате, да ли их мужеви злостављају итд. 
Такви подаци остају у зони приватности, сматрају се породичном тајном. Нега укућана, 
лечење, образовање деце код куће, кућни рад и други послови, чијим обављањем у 
породици , жене непрекидно стварају вишак вредности који неко у друштву присваја.
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Селф-кон цепт или сли ка о се би је мул ти ди мен зи о нал ни кон структ 
ко ји се од но си на ин ди ви ду ал ну пер цеп ци ју се бе у ве зи са раз ли чи тим 
ка рак те ри сти ка ма (ака дем ским и не а ка дем ским), род ним уло га ма, сек-
су ал но шћу, ра сним иден ти те том и мно гим дру гим. Селф-кон цепт је 
скуп ве ро ва ња о се би, од но сно ин тер ни мо дел ко ји под ра зу ме ва са мо-
про це ну. Ка рак те ри сти ке ко је се оце њу ју укљу чу ју лич ност, ве шти не и 
спо соб но сти, за ни ма ња и хо би, фи зич ке ка рак те ри сти ке и сл. 

Сли ка о се би се мо же ме ња ти то ком вре ме на, ка да се вр ши по нов на 
про це на, а у екс трем ним слу ча је ви ма про ме на мо же до ве сти до кри зе 
иден ти те та. Из гра ђу је се по ла ко и ду го, од ра ног де тињ ства на осно ву 
по врат них ин фор ма ци ја ко је до би ја мо пр во од сво јих ро ди те ља, за тим 
вр шња ка и дру ге де це, вас пи та ча, учи те ља, као и на осно ву сво јих ин-
тер пре та ци ја по на ша ња дру гих љу ди пре ма на ма. Де те се осе ћа до бро 
(ње гов селф – кон цепт је по зи ти ван) ка да оно се бе до жи вља ва као да је 
при хва ће но од дру гих, спо соб но и ком пе тент но, си гур но и са мо све сно, 
во ље но, це ње но и не за ви сно. Али, шта се де ша ва ако вас пи та чи ца/учи-
те љи ца не це ни се бе?

Гор дон Ол порт (All port, G.;pre ma Ha ir & Gra zi a no, 2003) у сво јој те-
о ри ји лич но сти сел фа при да је цен трал ну уло гу у раз во ју ин ди ви ду ал не 
лич но сти. Пре ма Ол пор ту, од ра сла осо ба по се ду је јед но осе ћа ње се бе 
ко је је по ве за но са сел фо ви ма дру гих, емо ци о нал ном си гур но шћу  и 
при хва та њем соп стве ног сел фа. Ол порт и Ви ли јем Џејмс су сма тра ли да 
би селф мо гао би ти по де љен на раз ли чи те ком по нен те ко је су од ре ђе не 
као ког ни тив не (селф-кон цепт) и афек тив но-ева лу а тив не (селф-есте ем 
и са мо ре пре зен та ци ја).

Селф- кон цепт се обич но де фи ни ше у тер ми ни ма ког ни тив не про-
це не, ко ја об у хва та оче ки ва ња и опи се ко ји се гру пи шу око ин ди ви ду и-
ног сел фа (Hat tie,1992; пре ма Ri ding, Rayner 2001).

 Ку перс мит и Фелд ман де фи ни шу селф- кон цепт као скуп ве ро ва-
ња, прет по став ки и хи по те за ко је ин ди ви дуа има о се би (Co o pers mith & 
Feld man, 1974; пре ма Ri ding, Rayner 2001). То је осо бе но ви ђе ње се бе, 
кон ци пи ра ног и ор га ни зо ва ног пре ма уну тра шњим вред но сти ма, ко је 
укљу чу је и иде је осо бе о то ме ко ја је вр ста осо бе,  ко је ка рак те ри сти ке 
по се ду је, а ко је су ње не упе ча тљи ве осо би не. Сто га, селф- кон цепт да је 
лич ним ис ку стви ма струк ту ру, по ве за ност и зна че ње. 

По ка за ло се у ис тра жи ва њи ма да бо љи селф- кон цепт во ди бо љем 
ака дем ском по стиг ни у ћу и обр ну то. Ис тра жи ва чи пре по ру чу ју да се 
шко ле и фа кул те ти што ви ше усме ре на раз вој ака дем ских ве шти на код 
уче ни ка да би школ ска по стиг му ћа у њи хо вом раз во ју во ди ла до по-
бољ ша ња сли ке о се би. Нај е фек тив ни ји на чин да се оства ри ду го роч ни 
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ефе кат, би ло у до ме ну сли ке о се би, би ло у до ме ну по стиг ну ћа у уче њу, 
је раз вој ин тер вен ци ја ко је ће си мул та но по бољ ша ва ти оба кон струк та 
(Her bert, M. и сар. 2003). Ово је по себ но зна чај но у вас пи та њу и обра-
зо ва њу де це из сло је ва тран зи ци о не си ро ти ње, по себ но де це Ро ма. Ре-
зул та ти ис тра жи ва ња са мо по што ва ња уче ни ка (Ar se no vić-Pa vlo vić, M., 
Jo lić, S., Bu ha- Đu ro vić, N., 2008) по ка зу ју да де ца Ро ма има ју ни же ско-
ро ве са мо по што ва ња у свим ис пи та ним обла сти ма (од су ство анк си о зно-
сти, по пу лар ност, школ ска ком пе тент ност, со ци јал на при ла го ђе ност по-
на ша ња, фи зич ки из глед и осе ћа ње сре ће и за до вољ ства).* 

Ве ћи на љу ди са мо по што ва ње сма тра ва жним, па је овај фе но мен је-
дан од нај че шће ис тра жи ва них ва ри ја бли у пси хо ло шким ис тра жи ва њи-
ма. Ме ђу тим, ве ћи на до ма ћих ис тра жи ва ча по сма тра са мо по што ва ње 
ис кљу чи во као ин ди ка тор адап та ци је. То са мо по се би ни је по гре шно, 
јер са мо по што ва ње и је сте до бар по ка за тељ мен тал ног здра вља (Ba u me-
i ster i sar., 2003). Да кле, по је дин ци с ви со ким са мо по што ва њем по шту ју 
се бе и сма тра ју се вред ни ма, док су по је дин ци са ни ским са мо по што ва-
њем скло ни од ба ци ва њу се бе, не за до вољ ству со бом и пре зи ру пре ма се-
би (Ro sen berg, 1965). Упра во те спо зна је о ва жно сти са мо по што ва ња за 
сва ко днев но функ ци о ни са ње љу ди на ве ле су ис тра жи ва че на све че шће 
ис тра жи ва ње са мо по што ва ња, као по ка за те ља адап та ци је или до бро би-
ти по је дин ца.

Та ко ђе, по је дин ци са ви со ким са мо по што ва њем се бо ље „но се“ с не-
у спе хом у по ре ђе њу са по је дин ци ма ко ји има ју ни ско са мо по што ва ње 
(Di Pa u la i Camp bell, 2002; Ba u me i ster i sar., 2003). 

Са мо по што ва ње је уско по ве за но са ве ро ва њем у соп стве ну ефи ка-
сност и осе ћа њем кон тро ле над соп стве ном суд би ном. Ве ћи на ауто ра у 
са вре ме ној пси хо ло шкој ли те ра ту ри са мо по што ва ње по ве зу је са ева лу-
а тив ном ди мен зи јом пред ста ве о се би (Опа чић, 1995).

Ви со ко са мо по што ва ње, ко је се ма ни фе сту је још у де тињ ству, је дан 
је од нај бо љих ин ди ка то ра ста бил ног мен тал ног здра вља у ка сни јим го-
ди на ма.

 Отво ре на ко му ни ка ци ја из ме ђу де це и ро ди те ља у по ро ди ци, де мо-
крат ско од лу чи ва ње и по др жа ва ње емо ци о нал не екс пре си је су усло ви 
у ко ји ма се не гу је по зи тив но са мо по што ва ње. Пре те ра но кру ти вас пит-
ни ста во ви од ра слих и пре ве ли ки зах те ви по ро ди це и на став ни ка (од ра-
слих) до во де до из ра же ног бун тов ни штва и од ба ци ва ња нор ми и вред но-
сти по ро ди це, вас пи та ча и на став ни ка, као и дру гих од ра слих. Вас пит ни 

*  Деца Рома разликују се на Пирс-Харисовој скали самопоштовања од деце која нису 
Роми на нивоу 0.01 (узорак величине 600 испитаника су чинили ученици од V до VIII 
разреда централних и приградских школа).
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ути ца ји ро ди те ља (и дру гих од ра слих) су мно го при хва тљи ви ји, ако де те 
зна да га у  по ро ди ци (и у ши рим со ци јал ним гру па ма или еко ло шким 
ни ша ма) при хва та ју, по шту ју и во ле. Од ба ци ва ње има да ле ко се жне по-
сле ди це и ути че на раз ви ја ње де струк тив ног по на ша ња, као и из бор вр-
шња ка ко ји ма се ап со лут но ве ру је и ко ји при хва та ју сво је ста ре и но ве 
чла но ве, али по сво јим за ко ни ма, што по твр ђу ју ис тра жи ва ња у обла сти 
пси хо ло ги је кри ми на ла (нпр. де чи је бан де, ган го ви).

4.Ис тра жи ва ња по ве за но сти селф-кон цеп та  
и по стиг ну ћа у уче њу и у шко ли

Године 1945. Пре скот Ли ки (Lecky, 1945; pre ma Don Ha mac hek, 
1995) је пр ви ис та као да би ни во по стиг ну ћа сту де на та мо гао би ти по ве-
зан са пер цеп ци јом ко ју они има ју о се би као уче ни ци ма (Don Ha mac-
hek, 1995). 

Овим ис тра жи ва њем, Ли ки (Lecky, 1945; pre ma Don Ha mac hek, 
1995) је отво рио „вра та“ јед ној ва жној те зи: да став сту де на та о сво јим 
спо соб но сти ма мо же да ути че по зи тив но или не га тив но, не све сно или 
све сно на њи хо во ака дем ско по стиг ну ће. Ова иде ја су ге ри ше да ака дем-
ско по стиг ну ће мо жда ни је јед но ста ван из раз сту дент ских спо соб но сти, 
већ да у ве ли кој ме ри мо же да за ви си и од пер цеп ци је ко ју сту ден ти 
има ју о сво јим спо соб но сти ма.

Адо ле сцен ци ја је кри тич ни пе ри од раз во ја то ком ко јег се фи зи о-
ло шке и мо жда не функ ци је дра ма тич но ме ња ју што до во ди до бр жег 
раз во ја ког ни тив них и со ци јал них спо соб но сти. Ове про ме не мо гу зна-
чај но да ути чу на раз вој не ис хо де, укљу чу ју ћи ака дем ско по стиг ну ће, 
селф-кон цепт и мо ти ва ци ју (wig fi eld & wag ner, 2005, пре ма Зханг & 
ал., 2011). Адо ле сцен ци ја је кру ци јал ни пе ри од за фор ми ра ње ин ди ви-
ду ал ног селф-кон цеп та у ко ме је селф-кон цепт на ро чи то вул не ра би лан 
и под ло жан ути ца ји ма по врат них ин фор ма ци ја из спо ља шње сре ди не. 
Мно ге сту ди је су ге ри шу да је селф-кон цепт по ве зан са ака дем ским по-
стиг ну ћем у адо ле сцен ци ји (De nis sen, Zar ret, & Ec cles, 2007; Ko bal & 
Mu sek, 2001, pre ma Zhang & al., 2011). 

4.1.Уче ње по мо де лу и оче ки ва ња „зна чај них дру гих" 
у ве зи са ака дем ским по стиг ну ћем

Уче ње по мо де лу је оп ште при хва ће на те о ри ја уче ња у оп штој, раз-
вој ној, со ци јал ној, пе да го шкој пси хо ло ги ји, пси хо ло ги ји ме наџ мен та, 
пси хо ло ги ји кри ми на ла, итд. 
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Ис тра жи ва ња су по ка за ла да адо ле сцен ти, чи је су мај ке и учи те љи 
има ли ви со ка оче ки ва ња у ве зи њи хо вог бу ду ћег обра зов ног по стиг ну ћа, 
по сти гли ве ћи ака дем ски успех не го они пре ма ко ји ма су од ра сли има-
ли ни жа оче ки ва ња (Mi stry, 2007;  Ti e de mann, 2000). Од ра сли са ви со-
ким оче ки ва њи ма до ве ли су до раз во ја по зи тив не сли ке о се би код 
адо ле сце на та. Об ја шње ње за прет ход не ре зул та те ис тра жи ва ња мо гу се 
на ћи у Бан ду ри ној те о ри ји уче ња (Бан ду ра, 1986), пре ма ко јој ро ди-
те љи и на став ни ци слу же као мо де ли за по на ша ње, ка да је ака дем ска 
мо ти ва ци ја у пи та њу. Пре ма овој те о ри ји, ро ди те љи пред ста вља ју мо-
дел ко ји игра ва жну уло гу у мо ти ва ци ји за по стиг ну ћем: уко ли ко они 
по ка зу ју за ин те ре со ва ност за од ре ђе не школ ске пред ме те и за дат ке свог 
де те та и оно ће вре ме ном по ка за ти ве ће ин те ре со ва ње за те пред ме те. 
Јед на сту ди ја је от кри ла да су из ве шта ји ро ди те ља о соп стве ном ан га-
жо ва њу у ма те ма ти ци, на у ци и ком пју тер ским ак тив но сти ма би ли по-
зи тив но по ве за ни са ан га жо ва њем њи хо ве де це у истим ак тив но сти ма 
(Sim kins, Da vis-Kean i Ec cles, 2005).

По ка за ло се да је ве ћа кон тро ла уче нич ког по на ша ња од стра не 
на став ни ка не га тив но по ве за на са ака дем ским са мо по што ва њем уче-
ни ка. Пре ма то ме, школ ско окру же ње, ко је охра бру је ауто но ми ју 
и ини ци ја ти ву уче ни ка, по зи тив но ути че на раз вој са мо по што ва ња 
уче ни ка. 

 Та ко ђе, ка ко сле ди из на ла за ових ис тра жи ва ња,ва жно је уче ни-
ци ма уна пред по ста ви ти пра ви ла по на ша ња, пот кре пљи ва ти ин ди ви-
ду ал ни на пре дак, на гла ша ва ти и обра ћа ти па жњу на со ци јал но по жељ-
но по на ша ње и не из јед на ча ва ти спо соб но сти са лич ном вред но шћу. У 
свом прак тич ном ра ду, на став ник увек тре ба да има у ви ду да је ва жно 
да де ца у ра ном де тињ ству што че шће до жи вља ва ју по зи тив на ис ку-
ства у ве зи са со бом и да се са мо при хва та ју, по себ но ако има ју не ку 
вр сту оме те но сти. На став ни ци тре ба да ства ра ју та кве си ту а ци је, ко је 
ће омо гу ћи ти да де ца што че шће до жи вља ва ју се бе као при хва ће не и 
ком пе тент не.Ово исто ва жи и за сту ден те у на ста ви на Уни вер зи те ту, 
а по себ но у ра ду са сту дент ки ња ма и аси стент ки ња ма.У јед ном на шем 
ис тра жи ва њу (Ар се но вић Па вло вић, М.,Ха нак,Н, Пе тро вић, Н.,2000) 
по ка за ло се да на аси стент ки ње и њи хо во са мо по што ва ње зна чај но 
ути чу  по хва ле про фе со ра, док по хва ле у ра ду за аси стен те не ма ју та ко 
ве ли ки зна чај,што се ту ма чи раз ли ка ма у сли ци о се би из ме ђу му шког 
и жен ског по ла (у на шој сре ди ни  ам би ци о зност код же на има зна че ње 
не га тив не осо би не).  
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5. За кљу чак: Че му про ме не у сту диј ским про гра ми ма ФА СПЕР-а?

На ше дру штво је у по след њих не ко ли ко де це ни ја пра ви ра сад ник 
пред ра су да пре ма ма њин ским (мар ги нал ним, „осе тљи вим“)гру па ма, 
чи ји број се по ве ћа ва услед па у пе ри за ци је ста нов ни штва, ра се ља ва ња, 
ре ад ми си је итд.,а да се при то ме у окви ру школ ског си сте ма, фи нан си-
ра ног из др жав ног бу џе та , пред у зе ло вло ма ло ак ци ја  да се су зби ју те 
пред ра су де и да се за шти те гру пе про тив ко јих су оне усме ре не.Ја ко су 
бол на са зна ња да су ме ђу про фе со ри ма фа кул те та на ко ји ма тре ба да 
за поч не про цес ин клу зи је ,као и ме ђу про фе со ри ма сред њих и основ них 
шко ла , ве о ма ра ши ре не пред ра су де, не га тив ни сте ре о ти пи и ста во ви 
пре ма де ци са не ким хен ди ке пом или тач ни је:де ци ко ја при па да ју раз-
ли чи тим сло је ви ма тран зи ци о не си ро ти ње.Обра зо ва ње струч ња ка ко ји 
ће се про фе си о нал но ба ви ти овим гру па ма де це тре ба да се мо дер ни зу је 
и по са др жа ју, и по ме то да ма.Про бле ми фор ми ра ња де фек то ло шких ка-
дро ва (и спе ци јал них еду ка то ра) оста ли су исти. ма сов ност ,не до ста так 
по зи тив не се лек ци је сту де на та, фе ми ни за ци ја, до ми нант но ме ди цин ско 
обра зо ва ње, лош рас по ред или не до ста так основ них пси хо ло ги ја у си-
сте му зна ња пре зен то ва ном у на став ном пла ну. 

Ка да се у ова раз ма тра ња уве ду пој мо ви пе да го шког ре дук ци о ни-
зма ко ји се са сто ји од коф нор ми зма, праг ма ти зма и ру ти не (Ха вел ка 
Н.,1993.) ко ји до бро опи су је на о па ку школ ску прак су и по јам обра зов не 
клеп то кра ти је (Ар се но вић,2004.) ко ји пред ста вља на уч ни ке ко ји не же ле 
да узму уло гу „со ци јал ног ак ти ви сте“ да не би се бе ста ви ли у уло гу по ли-
тич ког опо зи ци о на ра и  да би за др жа ли ви со ки по ло жај у дру штве ној хи-
је рар хи ји, на уштрб про фе си о нал не ети ке, по ста ју ја сни ји дру штве на не-
ан га жо ва ност и за чу ђу ју ћа апа ти ја ме ђу уни вер зи тет ским на став ни ци ма 
ко ји не чи не ни шта да по бољ ша ју соп стве ни по ло жај и по ло жај сту де на та, 
као и де це ко јом ће се та кви струч ња ци ба ви ти у бу дућ но сти.    

По треб но је на фа кул те ти ма раз ви ја ти де мо крат ске вред но сти, де-
мо крат ско по на ша ње , де мо крат ске од но се и на чин жи во та .У окви ру 
но ве те о ри је ак ци је ис тра жи ва чи це и ис тра жи ва чи,тј. на став ни ци Уни-
вер зи те та, мо ра ју из у ча ва ти сво ју про шлост и кон стру и са ти сво ју бу-
дућ ност.Њи хо ва по зи ци ја је да нас по зи ци ја по ли тич ког ак ти ви сте,у ко-
јој су до ми нант не вред но сти: по жр тво ва ност, по све ће ност про фе си ји 
и од го вор ност. Та кви про фе си о нал ци тре ба да, исто вре ме но от кри ва ју 
и из у ча ва ју у ак ци ји ма кро струк ту ре, али и да бу ду узор сту ден ти ма и 
сту дент ки ња ма, и да при ме њу ју пе да го шко пси хо ло шке ме то де за ја ча-
ње са мо по што ва ња у ра ду са њи ма.По ли тич ка пси хо ло ги ја за пла ше ног 
слу жбе ни ка во ди у ћор со как и у угње та ва ње сту де на та и свих гру па де це 
ко ји ма ће се ти струч ња ци у бу дућ но сти ба ви ти. 



УПУТ СТВО АУТО РИ МА

При лог I

1. Ори ги нал ни на уч ни чла нак са др жи ре зул та те из вор них ис тра жи ва ња. На уч не ин фор ма ци је у 
ра ду мо ра ју би ти об ра ђе не и из ло же не та ко да се мо гу екс пе ри мен ти по но ви ти и про ве ри ти ана ли зе 
и за кључ ци на ко ји ма се ре зул та ти за сни ва ју.

2. Прет ход но са оп ште ње са др жи на уч не ре зул та те чи ји ка рак тер зах те ва хит но об ја вљи ва ње, али 
не мо ра да омо гу ћи про ве ру и по на вља ње из не се них ре зул та та.

3. Пре глед ни чла нак пред ста вља це ло вит пре глед не ког под руч ја или про бле ма на осно ву већ 
пу бли ко ва ног ма те ри ја ла ко ји је у пре гле ду са ку пљен, ана ли зи ран и рас пра вљан.

4. Струч ни чла нак пред ста вља ко ри стан при лог из под руч ја стру ке а чи ја про бле ма ти ка ни је ве-
за на за из вор на ис тра жи ва ња. Струч ни рад се од но си на про ве ру или ре пр о дук ци ју у све тлу по зна тих 
ис тра жи ва ња и пред ста вља ко ри стан ма те ри јал у сми слу ши ре ња зна ња и при ла го ђа ва ња из вор них 
ис тра жи ва ња по тре ба ма на у ке и прак се.

Ка те го ри за ци ја на уч них и струч них ра до ва да та је пре ма пре по ру ка ма УНЕ СКО-а.

При лог II
1. Еле мен ти члан ка су:
- НА СЛОВ, за јед нич ки на слов и под на слов, ко ји тре ба са же то да озна чи са др жај, да бу де лак за 

иден ти фи ка ци ју у би бли о гра фи ја ма и дру гим пу бли ка ци ја ма ко је из да ју ин фор ма ци о не слу жбе. На-
слов мо же да пра ти под на слов ко ји са др жи са мо до пун ске ин фор ма ци је, и они тре ба да бу ду ја сно 
раз дво је ни (нпр. по мо ћу дво тач ке).

- ИМЕ НА И АДРЕ СЕ АУТО РА
Име и пре зи ме ауто ра се на во ди у пу ном об ли ку, а пре зи ме тре ба ти по граф ски ис та ћи. Име ко је 

је дао аутор, као и ред име на ауто ра у гру пи тре ба да бу де по што ван од стра не уред ни ка.
Ка да је аутор ко лек тив но те ло тре ба на ве сти у пот пу но сти ње го во зва нич но име, а адре су ста ви ти 

у фу сно ту или на кра ју члан ка, док скра ће ни об лик име на мо же да се да у за гра да ма.
- ДА ТУМ ЧЛАН КА озна ча ва да тум при је ма ко нач не вер зи је члан ка.
- ТЕКСТ ЧЛАН КА тре ба да сле ди ло ги чан и ја сан план. Тре ба из ло жи ти раз лог за рад и ње гов 

од нос пре ма слич ним прет ход ним ра до ви ма. Ме то де и тех ни ке тре ба опи са ти на на чин да чи та лац 
мо же да их по но ви. Ре зул та те и ди ску си ју ре зул та та као и пре по ру ке по жељ но је одво је но при ка за ти.

Фу сно те се ко ри сте са мо у из у зет ним слу ча је ви ма и са др же са мо до дат ни текст а ни ка да ак ту ел-
не би бли о граф ске ре фе рен це, али мо гу да упу ћу ју на ре фе рен це у би бли о гра фи ји.

- ИЛУ СТРА ЦИ ЈЕ И ТА БЕ ЛЕ тре ба да бу ду ну ме ри са не и снаб де ве не од го ва ра ју ћим на сло вом. 
Све илу стра ци је и та бе ле тре ба да има ју упут ни це у тек сту.

- ПРИ ЛО ЗИ са др же спо ред не, али ва жне по дат ке као нпр. ме то де ана ли зе, ком пју тер ске ис пи се, 
ли сту сим бо ла као и до дат не илу стра ци је или та бе ле. При ло зи се ста вља ју на крај тек ста по сле би-
бли о гра фи је и тре ба да су озна че ни сло ви ма, бро је ви ма или за гла вљем.

Ци ти ра ње у тек сту тре ба да је у скла ду са ISO 690/1987.
- БИ БЛИ О ГРА ФИ ЈА
Ли ста ре фе рен ци ко ја се од но си на члан ке ци ти ра не у тек сту на ла зи се на кра ју члан ка и тре ба 

да бу де из ра ђе на у са гла сно сти са ISO 690/1987 Ли ста ре фе рен ци са др жи са мо ре фе рен це об ја вље-
не у до ку мен ти ма. У слу ча ју ра до ва ци ти ра них из се кун дар них из во ра, ре фе рен ца тре ба да бу де на 
ори ги на лу ако се зна, и да бу де про пра ће на из ра зом „ци ти ра но у“ па ре фе рен ца се кун дар ног из во ра.

2. Сви члан ци тре ба да бу ду снаб де ве ни ре зи ме ом и то на је зи ку члан ка као и на стра ном је зи ку 
(Е. П.)

На осно ву ми шље ња Ре пу блич ког се кре та ри ја та за кул ту ру Ср би је, број 413-935/84-06 од 24. ок-
то бра 1984. го ди не, овај ча со пис осло бо ђен је пла ћа ња по ре за на про мет.

Из да ва ње ча со пи са де ли мич но фи нан си ра Ми ни стар ство науке и животне средине Р. Србије.

Ру ко пи се за Вол. 20 (1), Бр. 58 при ма мо до 20. 02. 2014, за Вол. 20 (2), Бр.  59 до 30. 05. 2014, за 
Вол. 20 (3), Бр. 60 до 30. 09. 2014.
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