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МИНИМАЛНО ОШТЕЋЕЊЕ СЛУХА КОД ДЕЦЕ  
СА РАЗВОЈНОМ ДИСФАЗИЈОМ

Славица Максимовић1,2

1Центар за унапређење животних активности, Београд
2Институт за експерименталну фонетику 

и патологију говора, Београд

У фор му ли слу шног хен ди ке па, са мо гу би так слу ха са сред њом вред но-
шћу ве ћом од 25 dB се раз ма тра као мо гу ћа смет ња у слу ша њу. Ова ни ска 
вред ност се ко ри сти за ева лу а ци ју слу ха ка ко од ра слих осо ба та ко и де це, са 
ста вом да од ра сли не ма ју те шко ћа у ко му ни ка ци ји све док њи хо во оште ће-
ње слу ха не пре ђе ни во од 25 dB у под руч ју из ме ђу 500 Hz и 3000 Hz. Пи та ње 
је ко ли ко је ре ал но да се ове вред но сти ко је ва же за од ра сле при ме не као нор ма 
за де ч ји уз раст, јер гу би так слу ха би ло ког сте пе на ко ји се по ја ви код де це мо-
же до ве сти до по ја ве го вор но-је зич ких де фи ци та и/или те шко ћа у уче њу и мо-
же ути ца ти на ког ни тив ни и со ци о е мо ци о нал ни раз вој. Да нас ве ћи на ауто-
ра сма тра да је 15 dB нај ни жи ни во уред ног слу ха код де це и да ми ни мал ни 
гу би так слу ха по чи ње од ове гра ни це пра га слу ха. Де фи ни са ње уред ног пра га 
слу ха на 15 dB има сво је оправ да ње ко је ле жи у при ро ди гла со ва, јер нај ве ћи део 
го вор не енер ги је но се во ка ли и звуч ни кон со на нти. Бе звуч ни кон со нан ти се 
због сво јих ка рак те ри сти ка че сто на ла зе ис под пра га пер цеп ци је и код осо ба 
уред ног слу ха у то ку спон та не кон вер за ци је. Де ца ко ја уче го вор и гра ма тич-
ке од но се у је зи ку има ју по тре бу да чу ју ја сно све гла со ве да би их аде кват но 
угра ди ли у пер цеп ту ал не обра сце.

Циљ овог ис тра жи ва ња је био да се ис пи та ауди тив на пер цеп ци ја код 
де це са раз вој ном дис фа зи јом.

Узо рак је чи ни ло 25-оро де це са раз вој ном дис фа зи јом и 20 де це ти пич ног 
го вор но-је зич ког и слу шног раз во ја, уз ра ста 5-8 го ди на, код ко је су при ме ње ни 
им пе дан цме три ја, то нал на ауди о ме три ја, ТЕ О АЕ, DPO AE и го вор на ауди о-
ме три ја.
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Ре зул та ти при ме ње них те сто ва по ка зу ју да де цу са раз вој ном дис фа зи-
јом тре ба тре ти ра ти као де цу са ми ни мал ним сен зо ри не у рал ним оште ће-
њем слу ха 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: раз вој на дис фа зи ја, ми ни мал но оште ће ње слу ха, праг 
слу ха, 15 dB

1. УВОД

Ис пи ти ва ње ста ња слу ха код де це од 1. до 12. раз ре да (Hull, Mi el ke, 
Tim mons, et al., 1971) у ко ме је као кри те ри јум за оште ће ње слу ха узе та 
сред ња вред ност на фре квен ци ја ма 500 Hz, 1000 Hz и 2000 Hz од ≥ 26 dB, 
по ка за ло је да ма ње од 1% де це има оште ћен слух.

Kes sner, Snow и Sin ger (1974) из На ци о нал не ака де ми ја на у ка САД 
су из ве ли ауди о ме триј ско ис пи ти ва ње у ко је је би ло укљу че но 1639 де-
це уз ра ста из ме ђу 4 и 11 го ди на. Они су по ста ви ли кри те ри јум да гу-
би так слу ха по чи ње на ни воу од 15 dB на 500 Hz, 1000 Hz и 2000 Hz. На 
осно ву њи хо вог кри те ри ју ма 2,2% де це је има ло би ла те рал ни гу би так 
слу ха и 4,5% уни ла те рал ни гу би так слу ха, (6,7% де це са оште ће њем 
слу ха на јед ном или оба ува).

По да ци до би је ни из ис тра жи ва ња На ци о нал не здрав стве не и ну-
три ци о ни стич ке ор га ни за ци је (1998) ука зу ју да је ви ше од 7 ми ли о на 
де це има ло гу би так слу ха. На осно ву сту ди је ко ја се за сни ва ла на пер-
со нал ном ин тер вјуу и ауди о ме триј ским те сто ви ма 6166 де це уз ра ста од 
6 до 19 го ди на утвр ђе но је да 14,9% де це има гу би так слу ха (де фи ни сан 
као ве ћи од 16 dB на јед ном или на оба ува). Гу би так слу ха за ви со-
ке фре квен ци је је мно го че шћи од гу бит ка слу ха за ни ске фре квен ци је 
(12,7% на пре ма 7,1%), док 4,9% де це има ком би но ва ни гу би так слу ха 
и за ви со ке и за ни ске фре квен ци је. Гу би ци слу ха су уни ла те рал ни и 
ла ки (од 16 до 25 dB). 

Пре ва лен ца ми ни мал них оште ће ња слу ха је ис тра жи ва на и код 
де це ко ја се на ла зе на те ри то ри ји Бе о гра да. Ис пи ти ва ње је вр ше но на 
1165 де це уз ра ста од 8 до 10 го ди на то нал ном ауди о ме три јом. Ре зул та-
ти по ка зу ју да је укуп на пре ва лен ца за обо стра ну ла ку на глу вост из но-
си ла 12,4%. У од но су на уз раст пре ва лен ца је нај ве ћа код нај мла ђе де це 
и из но си 18,9%, код де це уз ра ста 9 го ди на 10,7%, а код нај ста ри је де це 
8,5%. Утвр ђе но је да је пре ва лен ца ми ни мал них оште ће ња слу ха не што 
ве ћа код де вој чи ца 13,2% у од но су на де ча ке (11,6%) и да је на де сном 
уву не што ве ћа уче ста лост ја вља ња ми ни мал ног гу бит ка слу ха и из но-
си 19,3%, док је на ле вом уву 17,9% (Ђо ко вић, Осто јић, Ра до ва но вић, 
Слав нић, 2006). 
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У фор му ли слу шног хен ди ке па, са мо гу би так слу ха са сред њом 
вред но шћу ве ћом од 25 dB се раз ма тра као мо гу ћа смет ња у слу ша њу. 
Ова ни ска вред ност од 25 dB је би ла ко ри шће на ду жи низ го ди на за 
ева лу а ци ју слу ха код од ра слих осо ба, са прет по став ком да од ра сли не-
ма ју ис ку ства са те шко ћа ма у ко му ни ка ци ји све док њи хо во оште ће ње 
слу ха не пре ђе ни во од 25 dB из ме ђу 500 и 3000 Hz. Пи та ње је ко ли ко је 
ре ал но да се ове вред но сти ко је ва же за од ра сле при ме не као нор ма за 
де чји уз раст? Da vis, El fen bein, Schum i Ben tler (1986) су при ка за ли да гу-
би так слу ха би ло ког сте пе на ко ји се по ја ви код де це мо же ути ца ти на 
пси хо е ду ка тив ни раз вој и да ми ни мал ни гу би так слу ха код де це мо же 
ути ца ти на по ја ву го вор но-је зич ких де фи ци та и/или те шко ћа у уче њу. 

Аме рич ка ака де ми ја за ото ри но ла рин го ло ги ју је да ла упут ства за 
утвр ђи ва ње нор ма тив не та бе ле про цен ту ал ног гу бит ка слу ха за од ра-
сле осо бе. Ова нор ма тив на та бе ла ни је би ла пред ви ђе на за ко ри шће ње 
код де це. Хен ди кеп је де фи ни сан у окви ри ма ко ји се од но се на спо соб-
ност слу ша ња сва ко днев ног го во ра у ти ши ни и у бу ци, a ме ре ња су ра-
ђе на по мо ћу чи стих то но ва.

Bess, Dodd-Murphy и Par ker (1998) су из вр ши ли ис пи ти ва ње слу-
ха де це школ ског уз ра ста у Не шви лу, да би од ре ди ли пре ва лен цу ми-
ни мал ног сен зо ри не у рал ног гу бит ка слу ха и про це ни ли од нос из ме ђу 
ове по ја ве и еду ка тив них ка рак те ри сти ка као и функ ци о ни са ња де це 
у со ци јал ном окру же њу. Ми ни мал ни гу би так слу ха је био де фи ни сан 
као вред ност јед на ка или ве ћа од 20 dB у го вор ном фре квент ном оп се гу 
или гу би так слу ха за ви со ке фре квен ци је од 20 до 40 dB на 1000, 2000 и 
4000 Hz. Узо рак је чи ни ло 1218 де це тре ћег, ше стог и де ве тог раз ре да 
основ не шко ле. На осно ву до би је них ре зул та та за кљу чи ли су да де ца са 
ми ни мал ним оште ће њем слу ха има ју зна чај но ви ше те шко ћа у про це-
су уче ња као и у сва ко днев ном функ ци о ни са њу не го де ца са уред ним 
слу хом. 31% де це са ми ни мал ним сен зо ри не у рал ним гу бит ком слу ха је 
по на вља ло нај ма ње је дан раз ред у шко ли. Ed wards (1991, 1996) је кон-
ста то вао да слу шна по моћ мо же овој де ци до не ти од ре ђе ну ко рист, 
као што је по бољ ша ње у спо соб но сти раз у ме ва ња го во ра, ауди тор ном 
про гра ми ра њу и слич но. Та ко ђе је ис та као да и не ке дру ге ин тер вент-
не стра те ги је као што је мо ди фи ка ци ја ам би јен тал не бу ке окру же ња у 
ко ме де те слу ша мо же до ста по мо ћи. Пре ва лен ца ми ни мал них сен зо-
ри не у рал них оште ће ња слу ха у овој сту ди ји је из но си ла 5,4%, а пре ва-
лен ца свих ми ни мал них гу би та ка слу ха је би ла 11,3%. 

По след њих де це ни ја ис тра жи ва чи су по ка за ли ве ли ко ин те ре со ва-
ње за ис тра жи ва ње слу ха де це са ми ни мал ним и ла ким гу бит ком слу-
ха и за по сле ди це ко је се ја вља ју услед овог по ре ме ћа ја. Тер мин ми ни-
мал ни гу би так слу ха још увек ни је стан дар ди зо ван, али су Bess, Dodd-
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Murphy и Par ker (1998) де фи ни са ли ко ји ти по ви гу бит ка слу ха се мо гу 
укљу чи ти у ову по ја ву. То су:

-  ла ки би ла те рал ни гу би так слу ха – за чи сте то но ве про сеч не вред-
но сти од 0.5, 1 и 2 KHz са пра гом слу ха од 20 до 40 dB,

-  ви со ко- фре квен циј ски гу би так слу ха – праг слу ха за чи сте то но-
ве ло ши ји од 20 dB за две или ви ше фре квен ци ја из над 2 KHz,

-  уни ла те рал ни гу би так слу ха – праг слу ха, за чи сте то но ве про сеч-
не вред но сти 0.5 KHz, 1 KHz и 2 KHz, ло ши ји или јед нак ни воу 
од 20 dB или праг слу ха за чи сте то но ве ло ши ји од 25 dB за две 
или ви ше фре кве ци ја из над 2 KHz на уве ту где је кон ста то ван гу-
би так са уред ним пра гом слу ха на кон тра ла те рал ном уве ту.

Де ца ко ја се на ла зе у раз вој ном пе ри о ду мо ра ју има ти уред ну слу-
шну пер цеп ци ју због го вор но-је зич ког раз во ја и са вла да ва ња школ ског 
гра ди ва за раз ли ку од од ра слих осо ба код ко јих ми ни мал ни гу би ци слу-
ха не иза зи ва ју ве ће смет ње у раз у ме ва њу сва ко днев ног го во ра. 

Да нас ве ћи на ауто ра сма тра да је 15 dB нај ни жи ни во уред ног слу ха 
код де це и да ми ни мал ни гу би так слу ха по чи ње од ове гра ни це пра га 
слу ха (No tr hern, Downs, 2001). Де фи ни са ње уред ног пра га слу ха на 15 
dB има сво је оправ да ње ко је ле жи у при ро ди гла со ва, јер се нај ве ћи део 
го вор не енер ги је на ла зи у во ка ли ма и звуч ним кон со нан ти ма. Бе звуч-
ни кон со нан ти има ју ма њу енер ги ју та ко да се они че сто на ла зе ис под 
пра га пер цеп ци је и код уред ног слу ха у то ку спон та не кон вер за ци је. 
Осо бе ко је уче го вор и је зик не мо гу ауто мат ски да ко ри сте на у че не 
лин гви стич ке стра те ги је за раз у ме ва ње го во ра уз по моћ кон тек ста (мо-
зак не пре по зна је из гу бље ни глас). Де ца ко ја упра во уче го вор и гра ма-
тич ке од но се у је зи ку има ју по тре бу да чу ју ја сно све гла со ве да би их 
им пле мен ти ра ли у пер цеп ту ал не обра сце.

Pri e ve (2000) је са оп штио ре зул та те ис тра жи ва ња ко ји ука зу ју да 
се код 1 но вор ђен че та на 1000 ис пи та них иден ти фи ку је уни ла те ра лан 
гу би так слу ха, а Bess (1998) из но си по да так да се на школ ском уз ра сту 
пре ва лен ца по ве ћа ва и да ја вља код 3 на 100 ис пи та них. Ове раз ли ке у 
пре ва лен ци уни ла те рал них гу би та ка слу ха из ме ђу но во ро ђен ча ди и де-
це школ ског уз ра ста мо гу би ти про у зро ко ва не оскуд ни јим ауди тив ним 
не но а тал ним скри нинг про то ко ли ма, раз ли чи тим скри нинг кри те ри ју-
ми ма за де фи ни са ње овог гу бит ка слу ха на нео на тал ном и школ ском уз-
ра сту, про гре си јом ла ких оште ће ња слу ха, по ја вом од ло же ног гу бит ка 
слу ха или ком би на ци јом свих ових фак то ра. У сва ком слу ча ју, уни ла те-
рал ни гу би так слу ха је ве о ма чест об лик гу бит ка слу ха код де це школ-
ског уз ра ста. Ка да се узму у об зир сви ти по ви пер ма нент них ми ни мал-
них и ла ких би ла те рал них и уни ла те рал них гу би та ка слу ха пре ва лен ца 
се по ве ћа ва и до сти же 5,4% укуп не по пу ла ци је де це школ ског уз ра ста. 
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По ICD-10 (1992) кла си фи ка ци ји мен тал них по ре ме ћа ја и по ре ме-
ћа ја по на ша ња, дис фа зи ја се на ла зи у гру пи спе ци фич них раз вој них 
по ре ме ћа ја го во ра и је зи ка, пре све га по ре ме ћа ја екс пре сив ног и ре цеп-
тив ног го во ра. По ре ме ћај екс пре сив ног го во ра је спе ци фич ни раз вој ни 
по ре ме ћај у ко ме је спо соб ност де те та да ко ри сти екс пре сив ни го вор 
знат но ис под оче ки ва ног ни воа за ње гов мен тал ни и хро но ло шки уз-
раст, док се по ре ме ћај ре цеп тив ног го во ра од но си на спо соб ност раз у-
ме ва ња вер бал не по ру ке.

Пре ма Го лу бо вић (1998) раз вој на дис фа зи ја укљу чу је исто вре ме но 
и екс пре сив ну и ре цеп тив ну ком по нен ту. “Раз вој на дис фа зи ја је раз вој-
ни је зич ки по ре ме ћај, од но сно по ре ме ћај спо соб но сти да се раз у ме, 
струк ту и ра и из ра зи је зич ка ми сао. Она је исто вре ме но сло жен син-
дром фи зи о ло шких, не у роп си хо ло шких и лин гви стич ких де фи ци та 
и еду ка тив но-со ци јал них по ре ме ћа ја, са не мо гућ но шћу из го во ра ве-
ли ког бро ја гла со ва, са те шко ћа ма у за пам ћи ва њу ре чи, не пра вил ној 
упо тре би гра ма тич ких об ли ка (агра ма ти зам) и оп штој не спо соб но сти 
вер бал ног из ра жа ва ња.”

Раз вој на дис фа зи ја је ком плек сан по ре ме ћај у је зич ком раз во ју ко ји 
узро ку је ви ше стру ку хен ди ке пи ра ност код де те та. Не мо гућ ност ко му-
ни ка ци је од но си се на по ро ди цу и дру штво, те узро ку је лич не, со ци јал-
не и ма те ри јал не про бле ме. Раз вој на дис фа зи ја је у осно ви по ре ме ћај 
ду бин ских је зич ких стру ку ра, па то ло шки про цес го вор ног раз вит ка ко-
ји по струк ту ри и са др жи ни ни је у скла ду са уз ра стом де те та и ње го вим 
је зич ким по тре ба ма (Де фек то ло шки лек си кон, 1999) 

У кли нич кој сли ци раз вој не дис фа зи је (Пу ни шић, 2008) при сут ни 
су, у раз ли чи том сте пе ну, сви или не ки од на ве де них де фи ци та: 1) де-
фи цит ауди тив не пер цеп ци је (те шко ће пер цеп ци је фо не ма, те шко ће 
пам ће ња бр зог го во ра од ра слих, те шко ће се квен це (ре до сле да), оте жа-
но вер бал но пам ће ње); 2) је зич ки де фи ци ти у ви ду фо но ло шких и ар ти-
ку ла ци о них те шко ћа, те шко ћа у струк ту ри ре чи и ре че ни це, мор фо ло-
шке и гра ма тич ке те шко ће, успо рен се ман тич ки и праг мат ски раз вој. 

Број на ис тра жи ва ња ука зу ју на дис функ ци ју ауди тив не пер цеп ци је 
код де це са раз вој ном дис фа зи јом. На осно ву ис пи ти ва ња го вор не пер-
цеп ци је код дис фа зич не де це уста но вље но је да ова де ца има ју про бле ма 
са пер цеп ци јом го во ра због бр зи не сме њи ва ња аку стич ких ин фор ма ци-
ја и због де фи ци та у до ме ну крат ко трај не вер бал не ме мо ри је због че га 
не пам те ни ду же го вор не це ли не, ни ти ре до след гла со ва у ре чи (Tal lal, 
Pircy, 1978). Ме ре ћи спо соб ност пер цеп ци је то на, де тек ци је го вор ног сиг-
на ла и пер цеп ци је ре чи утвр ђе но је да код ве ћи не де це са раз вој ном дис-
фа зи јом по сто ји про ду же на вре мен ска ла тен ца у да ва њу од го во ра или 
ре а го ва њу на за да ти сти му лус би ло тон ске или го вор не при ро де.
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2. ЦИЉ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Циљ ис тра жи ва ња је био ис пи ти ва ње ауди тив не пер цеп ци је код 
де це са раз вој ном дис фа зи јом и утвр ђи ва ње да ли код њих по сто ји ми-
ни мал но пе цеп тив но оште ће ње слу ха и на ко ји на чин се у та квим фи-
зи о ло шким окви ри ма ре а ли зу је пер цеп ци ја го во ра.

3. МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Узо рак је чи ни ло 25 де це са раз вој ном дис фа зи јом и 20 де це ти пич-
ног го вор но-је зич ког и слу шног раз во ја. Те сти ра ње је из вр ше но у пе ри-
о ду де цем бар 2008. го ди не - фе бру ар 2009. го ди не у Ин сти ту ту за екс пе-
ри мен тал ну фо не ти ку и па то ло гју го во ра (Пан те лић, 2010). У ис тра жи-
ва њу су ко ри шће ни ре зул та ти до би је ни при ме ном: им пе дан цме три је, 
то нал не ауди о ме три је, ТЕ О АЕ и DPO AE и го вор не ауди о ме три је. 

У узор ку де це са раз вој ном дис фа зи јом ди јаг но сти ко ва но је и 8% де-
це са кон дук тив ним оште ће њем слу ха, ре зул та ти ове гру пе де це ни су 
раз ма тра ни у окви ру овог ис тра жи ва ња. 

4. РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

4.1. Ре зул та ти тим па но ме три је и аку стич ког ре флек са

Код де це са раз вој ном дис фа зи јом на ле вом уву је до би је на сред ња 
вред ност ком пли јан се 0,6 (ми ни мум 0,2 и мак си мум 1,4), са при ти ском 
-35 (ми ни мум -120, мак си мум 38). Сва де ца су на ле вом уву има ла тим-
па но грам ти па а. На де сном уву сред ња вред ност ком пли јан се је из но-
си ла 0,7 (ми ни мум 0,2, мак си мум 1,8), са при ти ском -26 (ми ни мум -100, 
мак си мум 82). Сва де ца су на ле вом уву има ла тим па но грам ти па а. 
Код ове гру пе де це на ле вом уву ста пе ди јал ни ре флекс се фор ми ра код 
87% де це на фре квен ци ји 0,5 KHz, 83% на 1 KHz, 91% на 2 KHz и 65% на 
4 KHz. Код укуп но 82% де це са дис фа зи јом на ле вом уву се фор ми ра 
стпе ди јал ни ре флекс, док се код 18% де це не фор ми ра. На де сном уву 
тај про це нат кре ће на 0,5 KHz 83%, на 1 KHz 87%, на 2 KHz 74% и 52% на 
4 KHz. Уку пан про це нат фор ми ра них ре флек са на де сном уву је 74%.

Код де це К гру пе на ле вом уву је до би је на сред ња вред ност ком-
пли јан се 0.7 (ми ни мум 0,3 и мак си мум 1,7), са при ти ском -48 (ми ни-
мум -124, мак си мум 12). Сва де ца су на ле вом уву има ла тим па но грам 
ти па а. На де сном уву сред ња вред ност ком пли јан се је из но си ла 0,7 
(ми ни мум 0,2, мак си мум 1,8), са при ти ском -51 (ми ни мум -135, мак си-
мум 20). Сва де ца су на ле вом уву има ла тим па но грам ти па а. Код ове 
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гру пе де це на ле вом уву ста пе ди јал ни ре флекс се фор ми ра код 85% де-
це на фре квен ци ји 0.5 KHz, 90% на 1 KHz, 80% на 2 KHz и 70% на 4 KHz. 
Код укуп но 81% де це К гру пе на ле вом уву се фор ми ра ста пе ди јал ни 
ре флекс, док се код 19% де це не фор ми ра. На де сном уву тај про це нат 
кре ће на 0,5 KHz 100%, на 1 KHz 95%, на 2 KHz 80% и 60% на 4 KHz. Уку-
пан про це нат фор ми ра них ре флек са на де сном уву је 84%.

По сто ји ста ти стич ки зна чај на раз ли ка из ме ђу аку стич ког ре флек са 
на 0,5 KHz код де це са раз вој ном дис фа зи јом и де це К гру пе (p=0.032), 
оста ле раз ли ке ни су ста ти стич ки зна чај не.

4.2. Ре зул та ти ТЕ О АЕ и ДПО АЕ

Код де це са дис фа зи јом исти од зив ко хлее (про сеч не, ми ни мал не 
и мак си мал не вред но сти) до би ја се и за де сно и за ле во уво и из но си 11 
dB, нај бо љи од зив ТЕ О АЕ и за јед но и за дру го уво је у оп се гу 1500-3000 
Hz и кре ће се од 12-16 dB (гра фи кон 1)

Код де це К гру пе до би јен је про сеч но исти од зив (ТЕ О АЕ) и де сног 
и ле вог ува (12 dB). Нај бо љи од зив и за јед но и за дру го уво је у оп се гу 
1500-3000 Hz и кре ће се од 13-16 dB (гра фи кон 1).

Код де це са раз вој ном дис фа зи јом до би јен је бо љи је од зив ко хлее 
(DPO AE) на ле вом уву (12 dB), док де сно он из но си 11 dB, мак си ма лан 
про се чан од зив из но си 25 dB ле во и 23 dB за де сно уво. Нај бо љи од зив 
и за јед но и за дру го уво је у оп се гу 2000-6000 Hz (гра фи кон 2). 

Гра фи кон 1. ТЕ О АЕ код де це са раз вој ном дис фа зи јом  
и де це К гру пе
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Гра фи кон 2. DPO AE код де це са раз вој ном дис фа зи јом  
и де це К гру пе

Код де це К гру пе про се чан од зив ко хле ее де сног и ле вог ува (DPO-
AE) је си ме три чан и из но си 15 dB (си ма трич ни су и мак си мал ни и ми-
ни мал ни од зи ви). Нај бо љи од зив и за јед но и за дру го уво је у оп се гу 
2000-6000 Hz и кре ће се од 20 до 23 dB (гра фи кон 2).

По сто ји ста ти стич ки зна чај на раз ли ка из ме ђу де це са раз вој ном 
дис фа зи јом и де це К гру пе на ТЕ О АЕ (де сно уво) на 1448 Hz p=0,049 
и на DPO AE на ле вом уву на 0.5 КHz (p=0,034), на 4 КHz (p=0,004), на 
8 КHz (p=0,001) и на де сном уву на 6 КHz (p=0,000), на 8 КHz (p=0,022).

4.3. Ре зул та ти то нал не ауди о ме три је

Код де це са раз вој ном дис фа зи јом (де сно и ле во уво) на то нал ној 
ауди о ме три ји нај бо љи од го во ри се до би ја ју у под руч ју 2 KHz и 4 KHz, 
док су од го во ри на 0.25 KHz, 0.5 KHz, 6 KHz и 8 KHz и на ле вом и на 
де сном уву про сеч них вред но сти из над 15 dB. Ре зул та ти пер цеп ци је чи-
стог то на по сма тра но кроз Mean за све ис пи ти ва не фре квен ци је по ка зу-
ју да де ца са раз вој ном дис фа зи јом чист тон на ле вом уву пер ци пи ра ју 
на 14 dB (ми ни мал но 1 dB, мак си мал но 24 dB) а на де сном уву на 15 dB 
(ми ни мал но 4 dB, мак си мал но 27 dB). Де сно уво је ло ши је од ле вог, раз-
ли ка из ме ђу њих је 1 dB (гра фи кон 3).

Код де це К гру пе се уоча ва си ме три чан од го вор на ле вом и де сном 
уву, нај бо љи од го вор и на ле вом и на де сном уву се до би ја на 1 KHz, 2 
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KHz и 4 KHz (до 10 dB). Ре зул та ти пер цеп ци је чи стог то на по сма тра но 
кроз Mean за све ис пи ти ва не фре квен ци је по ка зу ју да код де це К гру пе 
не ма раз ли ке из ме ђу де сног и ле вог ува. Мак си мал ни про сеч ни од го во
ри по фре квен ци ја ма не пре ла зе 13 дБ (гра фи кон 3).

Графикон 3. Тонална аудиометрија код деце са развојном  
дисфазијом и деце К групе (десно и лево уво)  

 просечан интензитет по фреквенцији 

Не ма ста ти стич ки зна чај них раз ли ка из ме ђу де це са раз вој ном дис-
фа зи јом и де це К гру пе на то нал ној ауди о ме три ји.

4.4. Ре зул та ти го вор не ауди о ме три је

Де ца са раз вој ном дис фа зи јом на те сту го вор не ауди о ме три је на-
пра ви ла су укуп но 469 гре ша ка. Про се чан број гре ша ка по де те ту из-
но сио је 20,39 на ин тен зи те ти ма 30 dB, 35 dB, 40 dB, 45 dB и 50 dB, 4,1 
гре шка по ис пи ти ва ном ин тен зи те ту.

У та бе ли 1 при ка за ни су ре зул та ти го вор не ауди о ме три је код де це 
са раз вој ном дис фа зи јом и де це К гру пе и то про се чан број, ми ни ма-
лан и мак си ма лан број гре шка по ин тен зи те ту. Нај ве ћи број гре ша ка 
де ца са раз вој ном дис фа зи јом пра ве на 30 dB (8,22 гре шке), док се са 
по ве ћа њен ин тен зи те та пре зен то ва них ре чи број гре ша ка сма њу је (на 
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35 dB 5,43 гре ша ка, на 40 dB 4,39 гре ша ка, на 45 dB 1,74 гре шке, на 50 dB 
0,61 гре шка) да би на ин тен зи те ту од 55 dB де ца са раз вој ном дис фа зи-
јом пер ци пи ра ла 100% ре чи са ли сте. 

Табела 1 – Говорна аудиометрија код деце са развојном  
дисфазијом и деце К групе  просечан, минималан 

и максималан број грешака по интензитету

Mean Min Max

Дисфазија К група Дисфазија К група Дисфазија К група

30 dB 8.22 6.25 4 2 17 12

35 dB 5.43 2.65 0 0 12 6

40 dB 4.39 1.3 0 0 9 4

45 dB 1.74 0 0 0 6 0

50 dB 0.61 0 0 7 0

55 dB 0 0 0 0 0

Де ца из К гру пе на пра ви ла су укуп но 204 гре шке на те сту го вор не 
ауди о ме три је. Про се чан број гре ша ка по де те ту из но сио је 10,2 на ин-
тен зи те ти ма 30 dB, 35 dB и 40 dB (3,4 гре шке по ин тен зи те ту).

Нај ве ћи број гре ша ка де ца К гру пе пра ве на 30 dB (6,25 гре ша ка), 
док се са по ве ћа њем ин тен зи те та пре зен то ва них ре чи број гре ша ка на-
гло сма њу је, да би се на ин тен зи те ту од 45 dB де ца пер ци пи ра ла 100% 
ре чи са ли сте.

По сто ји ста ти стич ки зна чај на раз ли ка из ме ђу де це са раз вој ном 
дис фа зи јом и де це К гру пе на го вор ној ауди о ме три ји на 30 dB (р=0,023), 
35 dB (р=0,001), 40 dB (р=0,000) и 45 dB (р=0,011).
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Табела 2 – Врста грешке на тесту говорне аудиометрије  
код деце са развојном дисфазијом и деце К групе

Врста грешке
Број грешака Ранг

Дисфазија К група Дисфазија К група

Омисија речи 49 10 (4)

Омисија првог гласа у речи 25 6

Омисија гласа медијапстлно 0 0

Омисија гласа финално 95 41 (1) (1)

Супституција звучни-безвучни 33 12

Супституција гласом друге групе 47 19 (5) (4)

Супституција вокала медијално 8 0

Супституција консонанта 
медијално 0 4

Супституција гласа финално 15 13

Адиција гласа иницијално 15 5

Адиција гласа медијално 9 3

Адиција гласа финално 30 10

Супституција речју без јасне везе 50 32 (3) (2)

Супституција нелексемом 58 27 (2) (3)

Супституција првим слогом 
тражене речи 7

Супституција неким другим 
слогом 9

Инверзија гласова у речи 6

Комбинација две грешке 13 17 (5)

У та бе ли 2 су при ка за ни ре зул та ти го вор не ауди о ме три је (ранг вр-
сте гре шке) код де це са раз вој ном дис фа зи јом и К гру пе. 

Код де це са раз вој ном дис фа зи јом ранг гре ша ка је сле де ћи: (1) оми-
си ја гла са фи нал но, (2) суп сти ту ци ја не лек се мом, (3) суп сти ту ци ја ре чи 
сти му ли са реч ју без ја сне ве зе, (4) оми си ја ре чи, (5) суп сти ту ци ја гла са 
ини сци јал но гла сом дру ге гру пе. 
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У К гру пи ранг гре ша ка је сле де ћи: (1) оми си ја гла са фи нал но, (2) 
суп сти ту ци ја реч ју без ја сне ве зе, (3) суп сти ту ци ја не лек се мом, (4) суп-
сти ту ци ја гла са ини ци ја но гла сом дру ге гру пе, (5) ком би на ци ја две гре-
шке. 

5. ЗА КЉУЧ ЦИ

При ме ном ме то да и тех ни ка ис пи ти ва ња слу ха ко је су де фи ни са-
не ме то до ло ги јом кон ста то ва но је да де ца са раз вој ном дис фа зи јом на 
свим при ме ње ним те сто ви ма по сти жу ре зул та те ко ји се ста ти стич ки 
зна чај но раз ли ку ју од де це К гру пе, осим ре зул та та на то нал ној ауди о-
ме три ји. 

Ме ђу тим, тре ба ис та ћи да на то нал ној ауди о ме три ји на фре квен ци-
ја ма 0.25 KHz, 0.5 KHz, 6 KHz и 8 KHz до би је не вред но сти пре ла зе 15 dB. 
Ра ни ја ис тра жи ва ња го во ре о дис функ ци ји ауди тив не пер цеп ци је код 
де це са раз вој ном дис фа зи јом, а уко ли ко се у об зир узме кри те ри јум да 
је нај ни жи ни во уред ног слу ха код де це 15 dB он да се ра ди о ми ни мал-
ном сен зо ри не у рал ном оште ће њу слу ха. У скла ду са овом чи ње ни цом 
де ца са раз вој ном дис фа зи јом пра ве зна чај но ве ћи број гре ша ка при 
пер цеп ци ји го вор ног сиг на ла и тек са по ве ћа њем ин тен зи те та има ју 
зна чај ни ји при лив тач них од го во ра.

При де фи ни са њу про це ду ра трет ма на де це са раз вој ном дис фа зи-
јом ове чи ње ни це се мо ра ју има ти у ви ду. Уко ли ко се код де те та по твр-
ди ми ни мал но сен зо ри не у рал но оште ће ње слу ха уз основ ну ди јаг но зу 
тре ба на ве сти и ди јаг но зу из обла сти Н90.

Код де це са раз вој ном дис фа зи јом по треб на је се лек тив на ауди тор-
на фил тар ска ам пли фи ка ци ја у скла ду са на ла зом то нал не и го вор не 
ауди о ме три је и до дат на ам пли фи ка ци ја у под руч ју кон цен тра та или 
фор ма на та аку стич ке енер ги је гла са ко ји се фор ми ра или ко ри гу је.

На по ме на: Овај рад је на стао у окви ру про јек та 178027 “Ин тер ди-
сци пли нар на ис тра жи ва ња ква ли те та вер бал не ко му ни ка ци је” ко ји је 
фи нан си ран од стра не Ми ни стар ства за на у ку и тех но лошп ки раз вој 
Ре пу бли ке Ср би је.



МИНИМАЛНО ОШТЕЋЕЊЕ СЛУХА КОД ДЕЦЕ СА РАЗВОЈНОМ ДИСФАЗИЈОМ 217

ЛИТЕРАТУРА

1.  Bess F.H., Dodd-Murphy J., Parker R.A. (1998). Children with minimal sen-
sorineural hearing loss: Prevalence, educational performance, and functional 
status. Ear & Hearing, 19(5), 339-354.

2.  Го лу бо вић С. (1998). Кли нич ка ло го пе ди ја II, Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Де-
фек то ло шки фа кул тет, Бе о град.

3.  Davis J., Elfenbein J., Schum R., Bentler, R. (1986). Effects of mild and moder-
ate hearing impairments on language, educational, and psychosocial behav-
ior of children. Journal of Speech & Hearing Disorders, 51, 53-62.

4.  Kessner D. M., Snow C. K., Singer J. (1974). Assessment of medical care in chil-
dren. In Contrasts in health status (Vol.3).Washington, DC: Institute of Medicine, 
National Academy of Sciences.

5.  Edwards C. (1991). Assessment and management of listening skills in school-
aged children. Seminars in Hearing,12, 389-401.

6.  Edwards C. (1996). Auditory intervention for children with mild auditory 
deficits. In F. Bess, J. Gravel A. Tharpe (Eds), Amplification for children with 
auditory deficits (pp. 383-398). Nashville: Bill Wilkerson Center Press.

7.  Hull F. M., Mielke P. W., Timmons R. J. (1971). The national speech and hearing 
survey: Preliminary results. ASHA,13, 501-509.

8.  Ђо ко вић С., Осто јић С., Ра до ва но вић В., Слав нић С., Го лу бо вић С. (2005). 
Ауди тив не смет ње и по ре ме ћа ји у раз во ју, у мо но гра фи ји проф.др Сла-
ви ца Го лу бо вић и гру па ауто ра: Смер ње у раз во ју код де це мла ђег школ ског 
уз ра ста, Де фек то ло шки фа кул тет, Бе о град, стр. 141-1911.

9.  Пан те лић С., Со виљ М., Бар лов И., Сте па но вић В. (2007). Ефи ка сност 
КСА ФА си сте ма у раз во ју го во ра и је зи ка код слу шно оште ће не де це, 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, Уред-
ник М. Со виљ, ISBN 978-86-81879-16-0, ИЕФПГ, Бе о град, стр. 354-383.

10. Пан те лић С., Ђо ко вић С., Со виљ М. (2008). Го вор на пер цеп ци ја код де це 
са по ре ме ћа ји ма вер бал не ко му ни ка ци је. Го вор и је зик, ин тер ди сци пли-
нар на ис тра зи ва ња срп ског је зи ка II, Уред ни ци: С. Јо ви чић, М. Со виљ, ISBN 
978-86-81879-23-8, ИЕФПГ, Бе о град, стр. 62-79.

11. 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.

12. Пу ни шић С. (2008). При ме на си сте ма КСА ФА у про це су ха би ли та ци је де це 
са па то ло ги јом го во ра и је зи ка, Ин тер но из да ње, ИЕФПГ, Бе о град.

13. Tallal P., Piersy M. (1978): Defects of auditory perception in children with develop-
ment dysphasia in Developmental Dysphasia, M. Wyke (Ed), London, Academic 
Press.

14. Tallal P., Stark R. (1980). Developmental Dysphasia: The relation between 
acoustic processing and verbal processing. Neuropsyhologia, 18; 273-284.



Славица Максимовић218

MINIMAL HEARING IMPAIRMENT IN CHILDREN WITH 
DEVELOPMENTAL DYSPHASIA

SLAVICA MAKSIMOVIĆ1,2

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

Summary

In formula of hearing handicap, only hearing impairment with mean 
value higher than 25dB is considered as possible disturbance in listening. 
This low value is used for evaluation of hearing ability in adults as well 
as in children, with the attitude that adults do not have difficulties in 
communication until their hearing impairment does not exceed level of 
25dB in the area between 500Hz and 3000Hz. The question is, how realistic 
is that these values that are valid for adults apply as the norms for children 
age, because hearing loss of any degree that appears in children, can lead 
to speech and language deficits or learning disabilities, and can impact 
on cognitive and socioemotional development. Nowadays, most authors 
consider that 15dB is the lowest level of regular hearing ability in children, 
and that minimal hearing loss starts from this hearing threshold. Defining of 
regular hearing threshold at 15dB, has its justification that lies in the nature 
of the voices, because the most of speech energy is carried by vowels and 
consonants. Voiceless consonants, because of their characteristics, are very 
often below the threshold of perception and in persons with normal hearing 
ability during spontaneous conversation. Children that learn to speak and 
to apply the grammatical relations in language, have need to hear clearly all 
voices, in order to properly incorporate them in perceptual pattern. 

The purpose of this research was to examine auditive perception in 
children with developmental dysphasia.

The sample comprised 25 children with developmental dysphasia and 
20 children with typical hearing and speech-language development, aged 5-
8 years, in which they applied impendancemetry, tonal audiometry, TEOAE, 
DPOAE and speech audiometry.

Obtained results indicate that children with developmental dysphasia 
should be treated as children with minimal sensoryneural hearing 
impairment.

KEY WORDS: developmental dysphasia, minimal hearing impairment, 
hearing threshold, 15dB.
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УТИЦАЈ АМПЛИФИКАЦИЈЕ НА КВАЛИТЕТ  
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Чи та ње и пи са ње у жи во ту са вре ме ног чо ве ка има ју не про це њи ву вред-
ност. Ква ли тет чи та ња и пи са ња зна чај но се од ра жа ва ју на успех то ком 
шко ло ва ња, а са мим тим и на про фе си о нал но опре де ље ње и по сле дич но на 
ква ли тет и на чин жи во та. Због ко му ни ка ци о не ба ри је ре са ко јом се су о ча ва-
ју глу ве и на глу ве осо бе, чи та ње и пи са ње за њих до би ја ју још зна чај ни ју уло гу. 
Они за  њих пред ста вља ју сред ство ко му ни ка ци је, пут за сти ца ње зна ња, 
али су и ва жан чи ни лац ко ји до при но си њи хо вом це ло куп ном го вор но – је зич-
ком раз во ју. 

Ме ђу тим, по тен ци ја ли чи та ња и пи са ња за осо бе са оште ће ним слу хом 
оста ју не ис ко ри шће ни, јер се њи хо ва го вор но – је зич ка не раз ви је ност и си ро-
ма шна ис ку стве на ба за од ра жа ва ју на ква ли тет ових ве шти на. Овај сег мент 
ис тра жи ва ња се ба вио спе ци фич но сти ма чи та ња и пи са ња глу вих и на глу вих 
уче ни ка, уз на сто ја ње да се утвр ди да ли вр ста ам пли фи ка ци је ути че на ква-
ли тет чи та ња и пи са ња. 

Ис тра жи ва ње је спро ве де но у де цем бру 2010. го ди не, на узор ку од 9 уче-
ни ка са оште ће ним слу хом истог сте пе на оште ће ња, уз ра ста од III до V раз-
ре да. Де ца су по де ље на на гру пу ко ја ко ри сти слу шне апа ра те и гру пу уче ни-
ка са ко хле ар ним им план том. Те сти ра ње је вр ше но у Основ ној шко ли „Јо ван 
По по вић“  у Но вом Са ду и у Шко ли за оште ће не слу хом – на глу ве „Сте фан 
Де чан ски“ у Бе о гра ду, а у узо рак су укљу че не и две де вој чи це из ти пич них 
но во сад ских шко ла. Као ин стру мен ти ис тра жи ва ња ко ри шће ни су Тро ди-
мен зи о нал ни тест чи та ња Хе ле не Сакс, и са мо стал но пи са но из ра жа ва ње 
уче ни ка на те му „Мо ја по ро ди ца“.

1 Овај рад је настао у оквиру пројекта Министарства за науку и технологију Р. 
Србије под називом “Утицај кохлеарне имплантације на едукацију  глувих и наглувих 
особа”, бр. 179055.
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Ре зул та ти ис тра жи ва ња су по ка за ли бо ље ре зул та те у пи са ном из ра-
жа ва њу де це са ко хле ар ним им план том. Ни је утвр ђе на ко ре ла ци ја из ме ђу 
вр сте ам пли фи ка ци је и ква ли те та чи та ња.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: чи та ње и пи са ње, де ца са слу шним апа ра ти ма, де ца са 
ко хле ар ним им план том.

УВОД

Жи вот са вре ме ног чо ве ка нео дво јив је од сва ко днев не упо тре бе чи-
та ња и пи са ња. Њи хо ва ве шти на сти че се по ла ском у шко лу, и то ком 
це ло куп ног обра зо ва ња за др жа ва при мар ну уло гу. Ква ли тет чи та ња 
и пи са ња зна чај но се од ра жа ва ју на успех то ком шко ло ва ња, што по-
сле дич но ути че и на про фе си о нал но опре де ље ње и ква ли тет и на чин 
жи во та. И ка сни је, сва ко днев ни на пре дак у свим сфе ра ма на у ке на ме ће 
по тре бу пер ма нент ног уса вр ша ва ња, а чо ве ко во са мо о бра зо ва ње је го-
то во не мо гу ће без упо тре бе чи та ња. Раз вој штам пе и ин фор ма ци о них 
тех но ло ги ја омо гу ћа ва нам да пу тем пи са ног об ли ка ко му ни ка ци је пре-
ва зи ђе мо про стор не и вре мен ске ба ри је ре, да бу де мо ин фор ми са ни и 
да ис пра ти мо сва кул тур на де ша ва ња. Украт ко, без вла да ња чи та њем 
и пи са њем да нас је не мо гу ће  ис пра ти ти са вре ме не дру штве не то ко ве. 
Књи га ни је са мо из вор зна ња, не го и из вор за до вољ ства и ра зо но де, и 
мо же зна чај но да ути че на чо ве ко ву лич ност на пла ну ху ма ни стич ког, 
естет ског и емо ци о нал ног раз во ја.

За осо бе са оште ће ним слу хом, чи та ње и пи са ње до би ја ју по тен ци-
јал но и ве ћи зна чај. Још је Gi lo ra mo Car da no (1501-1576), по зна ти ита ли-
јан ски на уч ник, ле кар, фи ло зоф и ху ма ни ста, пи сао је о мо гућ но сти да 
глу ви “чи та ју ћи чу ју и пи шу ћи го во ре”.  Чи та ње им омо гу ћа ва при јем 
ин фор ма ци ја, пред ста вља ју ћи на чин да се из бег не пси хо фи зич ки за-
мор при чи та њу го во ра са уста. Мно ги на ши ауто ри (Са вић, Ди мић), 
ис ти ца ли су број не пред но сти пи са не ре чи за глу ве и на глу ве осо бе. 
Пи са на реч мо же да се раш чла ни, мо же мо јој по све ти ти ви ше вре ме-
на и вра ћа ти се на њу ра ди бо љег раз у ме ва ња по ру ке, док је из го во ре-
но крат ко трај но и за глу ве че сто не у хва тљи во. Са дру ге стра не, пи са ње 
омо гу ћа ва осо ба ма са оште ће ним слу хом да се из ра зе и пре не су по ру-
ку, ус пр кос не ра зу мљи во сти њи хо вог орал ног из ра жа ва ња. По ред пре-
ва зи ла же ња ко му ни ка ци о не ба ри је ре, чи та ње и пи са ње има ју зна чај ну 
уло гу и у под сти ца њу го вор но – је зич ког раз во ја глу вих и на глу вих осо-
ба. Де ца очу ва ног слу ха чи та ње и пи са ње уче на од го ва ра ју ћој го вор но 
– је зич кој и ис ку стве ној осно ви, и то је је ди ни при ро дан пут. Код де це 
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са оште ће ним слу хом, ме ђу тим, тај пут је дру га чи ји. Они са вла ђи ва-
њем чи та ња и пи са ња исто вре ме но уче и бо га те је зик. Пу тем чи та ња 
и пи са ња они бо га те во ка бу лар, усва ја ју гра ма тич ка пра ви ла и уче се 
пра вил ном из ра жа ва њу. Мно ги ауто ри ис ти чу зна чај ре пе ти тив ног чи-
та ња ко јим уче ни ци уоча ва ју од ре ђе не фра зе, раз ви ја ју осе ћај за ре че-
ни цу и ства ра ју го вор не ауто ма ти зме, чи ме се до при но си флу ент но сти 
у го во ру. Кон стант ним ве жба ма чи та ња и пи са ња ути че се на чи сто ћу 
и бо гат ство из го во ра. 

Ја сно је да чи та ње и пи са ње код осо ба са оште ће ним слу хом, кроз 
већ ис так ну те уло ге, мо же зна чај но да до при не се успе шни јој ин клу зи-
ји у дру штве ну сре ди ну. Ме ђу тим, по тен ци ја ли чи та ња и пи са ња че сто 
оста ју не ис ко ри шће ни. Да би се они у пот пу но сти ис ко ри сти ли, ква-
ли тет ових ве шти на мо ра се по ди ћи на од го ва ра ју ћи ни во.

На жа лост, прак са по ка зу је да глу ви и на глу ви че сто чи та ју ме ха нич-
ки, без раз у ме ва ња, чи та ње је тех нич ки ло ше и пра ће но број ним по-
гре шка ма. Код тех нич ки до брог чи та ња чи та лац ауто мат ски по ве зу је 
лек сич ке је ди ни це у це ли не, а сво ју па жњу мо же да пре не се на по ру ку 
тек ста, што код глу вих ни је слу чај. Они се за др жа ва ју на по вр шин ским 
струк ту ра ма ре чи и ре че ни ца, и у по ку ша ју да се из бо ре са ар ти ку ла ци-
о ним по те шко ћа ма они гу бе сми сао про чи та ног. С дру ге стра не,  и њи-
хов пи са ни из раз под јед на ко је си ро ма шан и не ра зу мљив као усме ни 
го вор. Ди мић (1996) ис ти че да де ца са оште ће ним слу хом до ста ла ко 
са вла да ва ју пи са не зна ко ве, али, иако мо гу да пи шу чит ко, они пи шу 
агра ма тич но, спо ро, не уви ђа ју од но се ме ђу ре че ни ца ма, не по ве зу ју 
аде кват но ре чи у ре че ни ци и ре че ни це ме ђу соб но. Са мим тим, и чи та-
ње и пи са ње гу бе сво ју свр хо ви тост. 

Ди мић (1997) на во ди да нај ве ћи про блем у са вла ђи ва њу и ка сни-
јем ко ри шће њу чи та ња код де це са оште ће ним слу хом ле жи упра во 
у њи хо вом не до вољ ном ис ку ству и лин гви стич кој ба зи го во ра. Ло ша 
ар ти ку ла ци ја, си ро ма шан реч ник и син так са зна чај но оте жа ва ју са вла-
ђи ва ње чи та ња и пи са ња. Као ре ше ње овог про бле ма на ме ће се зна чај 
ра не ин тер вен ци је и ре ха би ли та ци је, али и ва жност до бро пла ни ра не 
и ре а ли зо ва не на ста ве срп ског је зи ка. Ово под ра зу ме ва при ме ну од го-
ва ра ју ћих ве жби и по сту па ка обу ке на оба ни воа. С об зи ром на зна чај, 
али и не ис ко ри шће ност по тен ци ја ла чи та ња и пи са ња, по треб но је  по-
ве ћа ти број ис тра жи ва ња на овом по љу, у по ку ша ју про на ла же ња бо-
љих и де ло твор ни јих ре ше ња и по сту па ка де ло ва ња.
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ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

На по чет ку ис тра жи ва ња по ста вљен је оп шти циљ ко ји гла си: ис-
пи та ти ути цај ам пли фи ка ци је на ква ли тет чи та ња и пи са ња.

На осно ву ци ља, по ста вље ни су за да ци ис тра жи ва ња:
1. утвр ди ти од но се из ме ђу вр сте ам пли фи ка ци је и успе шно сти у 

чи та њу и пи са њу;
2. утвр ди ти ко је вр сте гре ша ка уче ни ци пра ве при чи та њу;
3. утвр ди ти број ре че ни ца, ни во из ра жа ва ња и фонд пра вил но упо-

тре бље них ре чи при са мо стал ном пи са ном из ра жа ва њу уче ни-
ка.

УЗОРАК

Ис тра жи ва ње је из вр ше но у Основ ној шко ли „Јо ван По по вић“  у 
Но вом Са ду, у оде ље њи ма за де цу са оште ће ним слу хом, и у Шко ли за 
оште ће не слу хом – на глу ве „Сте фан Де чан ски“, у Бе о гра ду. У узо рак 
су укљу че не и две де вој чи це са оште ће ним слу хом из Но вог Са да, ко је 
по ха ђа ју на ста ву у ре дов ним но во сад ским шко ла ма.

Ис тра жи ва њем је те сти ра но укуп но 9 уче ни ка са вр ло те шким 
оште ће њем слу ха, уз ра ста од III до V раз ре да. Уче ни ци су пре ма вр сти 
ам пли фи ка ци је раз вр ста ни у две гру пе, 5 уче ни ка са ко хле ар ним им-
план том, и 4 уче ни ка са слу шним апа ра ти ма.

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

 Усло ви ис пи ти ва ња

Ис пи ти ва ње уче ни ка је оба вље но у ка би не ти ма за ин ди ви ду ал ни 
рад. Те сти ра ње је вр ше но ин ди ви ду ал но са сва ким уче ни ком. Уче ни ци 
су до би ли од го ва ра ју ћа упут ства, а ре зул та ти су бе ле же ни на по се бан 
па пир са тек стом за сва ког уче ни ка. Усло ви за чи та ње су би ли до бри, 
јер је ис пи ти ва ње вр ше но у то ку да на, уз од го ва ра ју ћу осве тље ност.

Ис пи ти ва ње је оба вље но то ком ме се ца де цем бра 2010. го ди не.

Ин стру мен ти ис тра жи ва ња

У при ку пља њу ре ле ван ти них по да та ка то ком ис тра жи ва ња ко ри-
шће ни су од го ва ра ју ћи ин стру мен ти.

Као основ ни ин стру мент у ис пи ти ва њу ка рак те ри сти ка чи та ња 
ко ри шћен је Тро ди мен зи о нал ни тест чи та ња, ауто ра Хе ле не Сакс. 
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Адап та ци ју те ста за срп ски је зик је ура ди ла Спа се ни ја Вла ди са вље вић. 
Текст ко ји се чи тао но си на зив „Са мо је дан сне жни дан“. То ком ис тра-
жи ва ња су пра ће не две ди мен зи је: пра вил ност чи та ња (гре ша ке у чи та-
њу)  и раз у ме ва ње тек ста пре ма вер бал ним од го во ри ма. 

Да би се утвр ди ло раз у ме ва ње, од уче ни ка је тра же но да пре при ча 
текст на кон што га про чи та. При ли ком пре при ча ва ња, бе ле же не су чи-
ње ни це ко је уче ник из но си о тек сту. Из дво је но је 10 мо гу ћих чи ње ни ца 
ко је су ин ди ка то ри раз у ме ва ња тек ста. 

Као основ ни ин стру мент у ис пи ти ва њу ква ли те та пи са ња ко ри шће-
но је са мо стал но пи са но из ра жа ва ње на те му „Мо ја по ро ди ца“. Пра ћен 
је фонд пра вил но упо тре бље них ре чи, њи хов ми ни мум и мак си мум, 
као и број упо тре бље них ре че ни ца и ни во из ра жа ва ња уче ни ка

Подаци о стању слуха узети су из школске документације.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

То ком об ра де по да та ка вр ше на је кван ти та тив на ана ли за. Ко ри-
шће на је арит ме тич ка сре ди на и про цент ни ра чун. До би је ни ре зул та-
ти су при ка за ни та бе лар но, уз од го ва ра ју ће ко мен та ре.

У та бе лар ном при ка зу раз у ме ва ња тек ста мо гу ће чи ње ни це озна-
че не су бро је ви ма од 1 – 10. Код при ка за успе шно сти у чи та њу тек ста, 
вр сте гре ша ка ко је су се ја вља ле у та бе ли су озна че не рим ским бро је ви-
ма од I – X. 

Табела бр. 1 – Разумевање текста у односу  
на врсту амплификације

Врста 
амплификације

Познавање чињеница (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 укупно

Кохлеарни 
имплант 20 20 0 40 80 40 0 20 20 20 26

Слушни апарат 25 50 0 25 75 75 0 50 0 0 30

Уче ни ци са слу шним апа ра ти ма по ка за ли су не што бо ље раз у ме ва-
ње тек ста у од но су на де цу са ко хле ар ним им план том. До би је на раз ли-
ка из но си све га 4%, и не мо же се сма тра ти ста ти стич ки зна чај ном.
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Табела бр. 2 – Успешност у читању текста у односу на врсту 
амплификације

Врста
амплифи- 

кације

% неуспешности %
успешно- 

стиI II III IV V VI VII VIII IX X Ук.

Кохлеарни 
имплант 80 20 80 0 80 20 40 20 60 80 48 52

Слушни  
апарат 75 100 100 0 50 25 25 25 25 50 47,5 52,5

Уче ни ци обе гру пе по сти гли су при бли жно исту успе шност у чи-
та њу тек ста. Ка да су у пи та њу вр сте гре ша ка то ком чи та ња, уоч љи ва 
раз ли ка ме ђу гру па ма ја ви ла се код оми си ја гла со ва, сло го ва и ре чи 
(II). Док су уче ни ци са ко хле ар ним им план том рет ко пра ви ли гре шке 
овог ти па, иста гре шка је за бе ле же на код свих уче ни ка са слу шним апа-
ра ти ма. Код уче ни ка са слу шним апа ра ти ма за бе ле же но је и ви ше до-
да ва ња гла со ва и сло го ва при чи та њу (IX), у од но су на дру гу гру пу. Код 
уче ни ка са ко хле ар ним им план том ја ви ло се ви ше гре ша ка у чи та њу 
бро ја (X), и ви ше гре ша ка у по што ва њу ин тер пунк циј ских зна ко ва (V). 

Гре шке у чи та њу бро је ва, ме ђу тим, тре ба узе ти с ре зер вом, јер се 
чи та ње тро ци фре них бро је ва по на став ном про гра му ма те ма ти ке за де-
цу са оште ће ним слу хом об ра ђу је тек у че твр том раз ре ду. 

У обе гру пе уче ни ка ни је за бе ле же на ни јед на гре шка по на вља ња 
про чи та ног (IV). Осим већ из дво је них, оста ле гре шке су се ја вља ле под-
јед на ко у обе гру пе.

Табела бр. 3 – Писано изражавање у односу  
на врсту амплификације

Врста
амплифи- 

кације

Просечан ниво изражавања Просечан 
број 

реченица

Просечан 
фонд 
речи

ниво  
речи

проста
реченица

проширена 
реченица

сложена 
реченица

1. Кохлеарни 
имплант 0 0,6 11,6 2,6 14,8 50,2

2. Слушни  
апарат 0,25 0 5,75 3,5 9,25 46,25
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Уче ни ци са ко хле ар ним им план том су по ка за ли бо ље ре зул та те у 
бро ју упо тре бље них ре чи и ре че ни ца у од но су на де цу са слу шним апа-
ра ти ма. Ра до ви де це са ко хле ар ним им план том бо га ти ји су у про се ку 
за 5 ре че ни ца ви ше, и 4 ре чи ви ше у од но су на де цу са слу шним апа ра-
ти ма. У обе гру пе, уче ни ци су нај ви ше ко ри сти ли про ши ре ну, а за тим 
сло же ну ре че ни цу, док се из ра жа ва ње на ни воу про сте ре че ни це и ре-
чи рет ко де ша ва ло.

ЗА КЉУ ЧАК

То ком ис тра жи ва ња ни су уоче не зна чај ни је раз ли ке у тех ни ци чи-
та ња и раз у ме ва њу про чи та ног из ме ђу де це са слу шним апа ра ти ма 
и де це са ко хле ар ним им план том. Уче ни ци су у обе гру пе има ли нај-
ви ше по те шко ћа са чи та њем ви ше сло жних ре чи, ко је су при чи та њу 
раз два ја ли на сло го ве и шчи та ва ли, или су за стај ки ва ли ис пред њих. 
Ова кве по гре шке од ра жа ва ју се на раз у ме ва ње по ру ке тек ста, јер се уче-
ни ци кон цен три шу на изо ло ва ну реч, и гу бе ток и сми сао про чи та ног. 
Код де це ко ја ко ри сте слу шне апа ра те, уочен је ве ћи број оми си ја и до-
да ва ња сло ва и сло го ва то ком чи та ња, у од но су на де цу са ко хле ар ним 
им план том. Ова кве по гре шке мо гу да бу ду на чин ко јим се де ца бо ре са 
ар ти ку ла ци о ним по те шко ћа ма, али су че сто и од раз не па жње, као и 
знак сла бо раз ви је ног реч ни ка или чи та ња без раз у ме ва ња.

Ка ко би се сма њио број гре ша ка то ком чи та ња, по треб но је по све ти-
ти ви ше па жње ра ду на на тех ни ци чи та ња у ни жим раз ре ди ма, упор-
ним ве жба ма гла сног чи та ња раз ли чи тих тек сто ва. По себ но зна чај ну 
уло гу ов де има ре пе ти тив но чи та ње, ко је пред ла жу мно ги ауто ри као 
ре ше ње за по бољ ша ње флу ент но сти то ком чи та ња. Кроз рад на тех ни-
ци чи та ња уче ни ци ће се уве жба ти у са вла да ва њу раз ли чи тих гла сов-
них ком би на ци ја, чи ме ће се сма ши ти и гре шке у по ве зи ва њу сло ва, 
ко је су то ком чи та ња та ко ђе би ле при сут не у ве ли ком бро ју.

По се бан про блем за уче ни ке са оште ће ним слу хом то ком чи та ња 
пред ста вља и по што ва ње и из ра жа ва ње ин тер пунк циј ских зна ко ва. 

Они се, док чи та ју, бо ре са ар ти ку ла ци о ним по те шко ћа ма и по ве-
зи ва њем гла сов них це ли на и по ку ша ва ју исто вре ме но да пра те сми сао 
тек ста, ус пр кос си ро ма шном реч ни ку и је зич ком ис ку ству. Ка да се тех-
ни ка чи та ња по пра ви, уче ни ци ће по сте пе но мо ћи да по кла ња ју ви ше 
па жње и са др жа ју тек ста, а на став ник тре ба са уз ра стом све ви ше да ин-
си сти ра на ло гич ком чи та њу и по што ва њу ин тер пунк циј ских зна ко ва. 

Уче ни ци су у обе гру пе по ка за ли сла бо раз у ме ва ње тек ста, ко је код 
де це са слу шним апа ра ти ма из но си око 30%, док је код де це са ко хле-
ар ним им план том и ма ње. Де ца са оште ће ним слу хом, пре ма Ди мић 
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(1997), то ком чи та ња тек ста по ку ша ва ју да до ђу до зна че ња иду ћи од 
јед не ре чи до дру ге и за др жа ва ју се на по вр шин ским струк ту ра ма ре че-
ни це. Ве ли ки број уче ни ка об у хва ће них узор ком је то ком чи та ња пам-
тио не ва жне чи ње ни це, што су и на во ди ли то ком пре при ча ва ња. 

Ме ђу тим, за др жа ва ју ћи се на овим не ва жним чи ње ни ца ма, они су 
про пу сти ли оно што је бит но за сми сао и са др жај тек ста. До бар чи тач, 
на су прот то ме, уме сто од ре чи до ре чи при чи та њу се кре ће од јед ног 
до дру гог зна че ња. Ме ђу тим, за ово је по треб но од го ва ра ју ће је зич ко 
ис ку ство ко је глу ви углав ном не ма ју. На раз у ме ва њу про чи та ног тре ба 
ин си сти ра ти већ од пр ве про чи та не ре чи и ре че ни це. Раз у ме ва ње тек-
ста мо же се про ве ра ва ти на раз ли чи те на чи не. Не ки од по сту па ка су да 
се од уче ни ка тра жи да по ве же ре че ни цу са илу стра ци јом, да ге стом 
об ја сни про чи та но, или да про чи та ну це ли ну илу стру је. Са уз ра стом 
уче ни ка тре ба све ви ше ин си сти ра ти на раз у ме ва њу про чи та них це ли-
на. Из вла че ње по ру ке и су шти не из це ли не тек ста за осо бе са оште ће-
ним слу хом пред ста вља ве ли ки про блем, на че му по себ но тре ба тре ба 
ра ди ти. Не ки ауто ри (D. Bootht, L. Swartz, И. Г. Ју шић) пред ла жу ко-
ри шће ње и кре и ра ње ког ни тив них ма па при ли ком чи та ња, ка ко би се 
по бољ ша ло раз у ме ва ње про чи та ног, што се мо же при ме ни ти и код 
де це са оште ће ним слу хом. 

При ли ком пре при ча ва ња тек ста уоче но је да је па сив ни реч ник де-
це са оште ће ним слу хом бо га ти ји од ак тив ног.  За то је ве о ма ва жно да 
об ра да не по зна тих ре чи не бу де са ма се би циљ, већ да сва ка но ва реч у 
реч ни ку уче ни ка до би је сво ју упо треб ну вред ност. Бит но је да се уче ни-
ци под сти чу да но ве ре чи ко ри сте у ре че ни ца ма, ка ко би се утвр ди ло 
њи хо во зна че ње.

У пи са ном из ра жа ва њу уче ни ка на за да ту те му, не што бо ље ре зул-
та те су по сти гли уче ни ци са ко хле ар ним им план том. Раз ли ка ме ђу 
гру па ма је ма ла ка да је у пи та њу про се чан фонд упо тре бље них ре чи 
(са мо 4 ре чи ви ше). У оба слу ча ја ре зул тат је ве о ма лош и по твр ђу је 
да је реч ник уче ни ка са оште ће ним слу хом огра ни чен, што је про блем 
ко ме тре ба по све ти ти по себ ну па жњу. На раз во ју реч ни ка тре ба ин тен-
зив но ра ди ти од пред школ ског уз ра ста, кре ћу ћи се од кон крет них пој-
мо ва из нај бли жег окру же ња, пре ма да љим и ап стракт ни јим. По ред 
име ни ца и гла го ла, уче ни ци ма тре ба да ва ти што ви ше при де ва, али и 
све оста ле вр сте ре чи, та ко што ће усво је но до би ја ти сво ју при ме ну у 
ре че ни ца ма.

Уче ни ци са ко хле ар ним им план том у ра до ви ма су упо тре би ли ви-
ше ре че ни ца (про сеч но 5 ви ше у од но су на дру гу гру пу). У обе гру пе 
уче ни ци су нај ви ше упо тре бља ва ли про ши ре ну ре че ни цу, а знат но ма-
ње сло же ну и про сту. Код по је ди них уче ни ка се де ша ва ло да су у сло-
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же ној ре че ни ци са мо ни за ли про сте и про ши ре не ре че ни це спа ја ју ћи 
их у јед ну, без осе ћа ја за за о кру жи ва ње ми са о них це ли на.

У обе гру пе до ми ни ра ша блон ски на чин пи са ња ра до ва. Уче ни ци 
се већ у ни жим раз ре ди ма тре ба ју под сти ца ти на са мо стал ност у из ра-
жа ва њу, тре ба им да ва ти сло бо ду у пи са њу и раз ви ја ти њи хо ве пер цеп-
тив не спо соб но сти. На став ни ци тре ба што че шће да да ју за дат ке уче-
ни ци ма да опи су ју раз ли чи та би ћа и пред ме те, и усме но и у пи са ном 
об ли ку.

Де ца са ко хле ар ним им план том од го ва ра ју ћом ре ха би ли та ци јом 
мо гу зна чај но да раз ви ју сво ју слу шну пер цеп ци ју, што би се мо гло по-
зи тив но од ра зи ти и на ква ли тет чи та ња и пи са ног из ра жа ва ња. То ком 
овог ис тра жи ва ња ни је се по твр дио ути цај вр сте ам пли фи ка ци је на ква-
ли тет чи та ња, док су у пи са ном из ра жа ва њу уче ни ци са ко хле ар ним 
им план том по сти гли не што бо ље ре зул та те. Ово је сва ка ко пре ма ли 
узо рак да би се на овом пла ну мо гли из ве сти би ло ка кви озбиљ ни је за-
кључ ци, ме ђу тим, овај по да так мо же да по слу жи као иде ја и смер ни ца 
за бу ду ћа обим ни ја ис тра жи ва ња.

Ква ли тет чи та ња и пи са ња сва ка ко су од раз раз ли чи тих фак то ра 
ко ји на њих ути чу. Ту по себ но тре ба из дво ји ти зна чај ра не ин тер вен-
ци је, ре ха би ли та ци је, сти му ла тив ност сре ди не у ко јој се де те раз ви ја 
(по ро ди ца и шко ла), ква ли тет ам пли фи ка ци је, али и ка рак те ри сти ке 
са ме лич но сти. С об зи ром на ис так ну ти зна чај чи та ња и пи са ња, али 
и ни зак ни во ис по ље не пи сме но сти код осо ба са оште ће ним слу хом с 
дру ге стра не, по треб но је по све ти ти ви ше па жње про у ча ва њу ових про-
бле ма, уз на сто ја ње да се про на ђу на чи ни да се они укло не, или све ду 
на ма њу ме ру.
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AMPLIFICATION INFLUENCE ON QUALITY  
OF READING AND WRITING
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SUMMARY

The value of reading and writing in the life of a modern man is 
priceless. Due to the communication barrier that deaf and hard of hearing 
people encounter, writing and reading get even more significant role in 
their life. It becomes a method of communication, a way of learning, but 
also an important element that contributes a great deal to their speech and 
language development.

However, the potentials of the reading and writing aren’t fully exploited, 
because of the poorly developed speech and the poor language experience, 
which reflect to the quality of reading and writing. The aim of this research 
was to look into the reading and writing characteristics of deaf and hard 
of  hearing children, and to determine whether the  type of amplification 
influence the reading and writing quality. 

The research was carried out in December, 2010 in the classes of hearing 
impaired children in two elementary schools in Novi Sad and Belgrade. A 
total of 9 children were divided into two groups, children with hearing aids, 
and children with cochlear implant.

The research has indicated the better writing results by children 
with cochlear implants. No connection was found between the type of 
amplification and the quality of reading. 

KEY WORDS: reading and writing, children with hearing aids, children 
with cochlear implant.
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Пер цеп ци ја го во ра је сло жен про цес, ко ји се са сто ји од ни за про це са кoји 
се до га ђа ју у ре ал ном вре ме ну, од тран сфор ма ци је аку стич ких ин фор ма ци-
ја ко је слу ша лац при ма по сред ством 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, као по сле ди це мен тал них про це са и 
струк ту ре ме мо ри је.

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, што зна чи да слу ша лац по ред пре по зна ва ња 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, мо ра упо тре би-
ти 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 од ре ђе ног је зи ка. Син так сич ка и се ман тич ка пра ви ла чи не осно ву 
пре дик ци је ко ју го вор ни сиг нал но си у се би (Јо ви чић, 1999).

Циљ овог ис тра жи ва ња је био да се ис пи та пер цеп ци ја го во ра код де це са 
по ре ме ћа ји ма вер бал не ко му ни ка ци је.

Узо рак ис пи та ни ка је чи ни ло 104 де це уз ра ста 5-8 го ди на са по ре ме ћа-
јем вер бал не ко му ни ка ци је (по ре ме ћај ар ти ку ла ци је, раз вој на дис фа зи ја, му-
ца ње) и де ца са ти пич ним го вор но је зич ким раз во јем. Код све де це је ура ђе на 
го вор на ауди о ме три ја.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња ука зу ју на спе ци фич но сти пер цеп ци је го во ра 
код де це са по ре ме ћа ји ма вер бал не ко му ни ка ци је 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: пер цеп ци ја го во ра, по ре ме ћа ји вер бал не ко му ни ка ци је, 
по ре ме ћај ар ти ку ла ци је, раз вој на дис фа зи ја, му ца ње, ти пи чан го вор но је зич-
ки раз вој, го вор на ауди о ме три ја
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1. УВОД

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, ко ји у тој фа зи пред ста вља ме ха нич ки об лик енер ги је, 
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).

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-
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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.

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 деч 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).

Ре зул та ти ис пи ти ва ња на го вор ној ауди о ме три ји, су по ка за ли да је 
де ци са го вор но-је зич ким по ре ме ћа ји ма по тре бан ве ћи ин тен зи тет го-
вор ног сиг на ла да би га пра вил но пер ци пи ра ли, раз у ме ли и пра вил но 
по но ви ли у од но су на де цу ти пич ног го вор но-је зич ког раз во ја. Дру гим 
ре чи ма, де ци са го вор но-је зич ким по ре ме ћа ји ма ин тен зи тет го вор ног 
сиг на ла зна чај но ути че на про цес го вор не пер цеп ци је (Пле ће вић, Ђо-
ко вић, 2006).

Де ца са раз вој ном дис фа зи јом су ре про ду ко ва ла све ре чи из се ри је 
(100%) на про сеч ном ин тен зи те ту од 48.50 dB го вор ног сиг на ла што се 
ста ти стич ки зна чај но раз ли ку је у од но су на де цу са ди сла ли јом и му ца-
њем, као и у од но су на де цу са ти пич ним го вор но-је зич ким раз во јем 
(Пле ће вић, Ђо ко вић, 2007). 

Са вра ме на ис тра жи ва ња (Cle ve land, 2000) по ка зу ју да би де те аде-
кват но де ко ди ра ло го вор, тре ба да бу де спо соб но да об ра ди ауди тив ну 
ин фор ма ци ју за ма ње од 100 ms. Ве ћи на де це са го вор но-је зич ким по-
ре ме ћа ји ма има бр зи ну про це си ра ња и до 700 ms.

У ис тра жи ва њу ти по ва гре ша ка у про це су го вор не пер цеп ци је код 
де це са по ре ме ћа ји ма вер бал не ко му ни ка ци је (Пан те лић, Ђо ко вић, 
Бо јо вић, 2008) утвр ђе но је да де ца оште ће ног слу ха са не ли не ар ном 
кри вом пре ко 80 dB (III гру па слу шног оште ће ња по Ко сти ћу) на ин-
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тен зи те ту од 110 dB пер ци пи ра ју 63% ре чи са ли сте.  Пер цеп ци ју 100% 
ре чи са ли сте по сти жу де ца са ди сла ли јом на 45 dB, де ца са му ца њем 
на 55 dB док де ца са раз вој ном дис фа зи јом пер цеп ци ју 100% ре чи са 
ли сте по сти жу тек на ин тен зи те ту од 60 dB. Нај ве ћи број гре ша ка при 
го вор ној пер цеп ци ји пра ве де ца оште ће ног слу ха 1014 (про сеч но 68 гре-
ша ка по де те ту), де ца са раз вој ном дис фа зи јом пра ве 293 гре ша ка (20 
гре ша ка по де те ту), де ца ко ја му ца ју пра ве 205 гре ша ка (14 гре ша ка по 
де те ту), док де ца са ди сла ли јом пра ве 92 гре шке (6 гре ша ка по де те ту). 

Нај фре квент ни ји тип гре шке при го вор ној пер цеп ци ји де це са по-
ре ме ћа ји ма вер бал не ко му ни ка ци је за ме на ре чи сти му лу са дру гом реч-
ју са зна че њем (62%) и за ме на ре чи сти му лу са дру гом реч ју без зна че ња 
(26%). Ме ха ни зам ко ји де ца са по ре ме ћа јем вер бал не ко му ни ка ци је 
ко ри сте при го вор ној пер цеп ци ји је ре ста у ра ци ја фо не ма ко ја под ра зу-
ме ва мо гућ ност пер цеп тив ног ме ха ни зма да ре кон стру и ше јед ну или 
ви ше фо не ма ко јих не ма или ко је су до не пре по зна тљи во сти дис тор зо-
ва не у аку стич ком сти му лу су, крај њи ре зул тат је лек се ма или не лек се-
ма (Пан те лић, Ђо ко вић, Бо јо вић, 2008).

2. ЦИЉ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Циљ ис тра жи ва ња је био да се ис пи та пер цеп ци ја го во ра код де це 
са по ре ме ћа ји ма вер бал не ко му ни ка ци је (по ре ме ћај ар ти ку ла ци је, 
раз вој на дис фа зи ја, му ца ње) и код де це са ти пич ним го вор но је зич-
ким раз во јем.

3. МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Узо рак ис пи та ни ка је об у хва тио 104 де це пред школ ског уз ра ста, 
ста ро сти од 5 до 8 го ди на. Де ца су рас по ре ђе на у 4 екс пе ри мен тал не 
гру пе и то: 22 де це са по ре ме ћа јем ар ти ку ла ци је (ди сла ли ја), 23 де це са 
раз вој ном дис фа зи јом, 19 де це са по ре ме ћа јем флу ент но сти (му ца ње) и 
20 де це оште ће ног слу ха, док је у кон трол ној гру пи би ло 20 де це ти пич-
ног го вор но-је зич ког и слу шног раз во ја. Гру па де це са оште ће њем слу-
ха је по де ље на на три под гру пе: 1. де ца са кон дук тив ним оште ће њем 
слу ха (5 де це), 2. де ца са пер цеп тив ним оште ће њем слу ха са очу ва ним 
слу шним по љем (10-оро де це), 3. де ца са пер цеп тив ним оште ће њен 
слу ха са де ли мич но очу ва ним слу шним по љем (5 де це). Ис тра жи ва ње 
је спро ве де но у Ин сти ту ту 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 (Пан те лић, 2010).

У овом ис тра жи ва њу код свих ис пи та ни ка при ме ње на је ме то да го-
вор не ауди о ме три је (Пле ће вић, Ђо ко вић, 2006). Тест чи ни шест ли ста 
са по два де сет ре чи у сва кој ли сти (та бе ла 1).
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Та бе ла 1. Се ри је ре чи на го вор ној ауди о ме три ји
(Пле ће вић, Ђо ко вић, 2006)

се ри ја 1 се ри ја 2 се ри ја 3 се ри ја 4 се ри ја 5 се ри ја 6
ку ћа Јо ван Бог дан Си ма пе сма Јан ко

ра дим ли же чу вај тра жи сто јим ска чем
џив џан зе бра клу па оџак тру ба клу па

жу то те шки ру жан пр љав ви сок ша рен
ле ђа мај стор па мет ђа ци инат отац

чи там играм ми слиш имаш па дам пи јем
по шта  ђа че је ло фру ла но га ру чак
ми ран гво зден ма ли гор ке цр вен же дан
га ће че ло во да ћо шак љу бав но кат
идем хо дам при чам се чем гле дај бро јим
зла то Пе тар њу шка го луб ја ре чет ка
до бар но ва сла бо ме кан му дар там но
ја хач ру ка му ка пе сак тре шња шу ма

слу шај че кај да јем је дем чу јем ка шљем
по ље ов ца зе мља на род се ло зи дар
тач но цр ни тан ко бр зо глу пав глад ни
Мар ко се љак же на тач ка зу би цр ква
цр там хо ћу пе ца ви дим тр чим учим
фе њер гу ска ђу бре књи га жу ћа јаг ње
чи сто си во бо гат плит ко ле по хлад но

4. РЕ ЗУЛ ТА ТИ ГО ВОР НЕ АУДИ О МЕ ТРИ ЈЕ КОД ДЕ ЦЕ  
СА ПО РЕ МЕ ЋА ЈИ МА ВЕР БАЛ НЕ КО МУ НИ КА ЦИ ЈЕ 
(кон дук тив но оште ће ње слу ха, пер цеп тив но оште ће ње слу ха  

(ОСП и ДОСП), ди сла ли ја, раз вој на дис фа зи ја, му ца ње) 
И ДЕ ЦЕ К ГРУ ПЕ

Из та бе ле 2 се мо же ви де ти да су де ца са кон дук тив ним оште ће-
њем слу ха (Н=5) на те сту го вор не ауди о ме три је на пра ви ла укуп но 314 
гре ша ка. Про се чан број гре ша ка по де те ту из но сио је 62.7 на ин тен зи-
те ти ма 30 dB, 35 dB, 40 dB, 45 dB, 50 dB и 55 dB (10,45 гре ша ка по ис пи-
ти ва ном ин тен зи те ту). Ова гру па де це је нај ве ћи број гре ша ка (15,75) 
пра ви ла на ин тен зи те ту од 30 dB, ка ко се ин тен зи тет по ве ћа вао та ко се 
број гре ша ка сма њи вао, на 50 и на 55 dB де ца су у про се ку пра ви ла 5 
гре ша ка, да би на 60 dB де ца по но ви ла 100% ре чи са ли сте. 
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Де ца са пер цеп тив ним оште ће њем слу ха са ОСП (Н=10) на те сту го-
вор не ауди о ме три је на пра ви ла су укуп но 774 гре шке. Про се чан број 
гре ша ка по де те ту је из но сио 77.4 на ин тен зи те ти ма 45 dB, 50 dB, 55 dB, 
60 dB, 65 dB, 70 dB, 75 dB, 80 dB, 85 dB, 90 dB и 95 dB (7 гре ша ка по ис-
пи ти ва ном ин тен зи те ту). Са по ве ћа њем ин тен зи те та се сма њи вао број 
гре ша ка до из ве сне гра ни це (од 10 гре ша ка на ин тен зи те ту од 45 dB до 
4 гре шке на ин тен зи теу од 75-80 dB), али се са да љим по ве ћа њем ин тен-
зи те та и број гре ша ка по ве ћа вао. 

Де ца са пер цеп тив ним оште ће њем слу ха са ДОСП (Н=5) на те сту го-
вор не ауди о ме три је на пра ви ла су укуп но 285 гре ша ка, про се чан број 
гре ша ка по де те ту из но сио је 57 и то на три ис пи ти ва на ин тен зи те та 
- 100 dB, 105 dB и 110 dB (19 гре ша ка по ин тен зи те ту). По ве ћа ње ин тен-
зи те та ни је до при не ло зна чај но бо љој пер цеп ци ји (про се чан број гре-
ша ка се сма њио са 20 на 18)

Де ца са ди сла ли јом (Н=22) на те сту го вор не ауди о ме три је на пра ви ла 
су укуп но 339 гре ша ка. Про се чан број гре ша ка по де те ту из но сио је 15,26 
на ин тен зи те ти ма 30 dB, 35 dB, 40 dB, 45 dB и 50 dB (3 гре шке по ин тен зи-
те ту). Нај ве ћи број гре ша ка де ца са ди сла ли јом пра ве на 30 dB (7,27 гре-
ша ка), док се са по ве ћа њем ин тен зи те та пре зен то ва них ре чи број гре-
ша ка сма њу је (на 35 dB 3,9 гре ша ка, на 40 dB 3,09 гре ша ка), да би на ин-
тен зи те ту од 55 dB де ца са ди сла ли јом пер ци пи ра ла 100% ре чи са ли сте. 

Де ца са раз вој ном дис фа зи јом (Н=23) на те сту го вор не ауди о ме три је 
на пра ви ла су укуп но 469 гре шке. Про се чан број гре ша ка по де те ту из-
но сио је 20,39 на ин тен зи те ти ма 30 dB, 35 dB, 40 dB, 45 dB и 50 dB (4,1 
гре шка по ис пи ти ва ном ин тен зи те ту). Нај ве ћи број гре ша ка де ца са 
раз вој ном дис фа зи јом пра ве на 30 dB (8,22 гре шке), док се са по ве ћа-
њем ин тен зи те та пре зен то ва них ре чи број гре ша ка сма њу је (на 35 dB 
пра ве 5,43 гре ша ка, на 40 dB пра ве 4,39 гре ша ка, на 45 dB пра ве 1,74 гре-
шке, на 50 dB пра ве 0,61 гре шку) да би на ин тен зи те ту од 55 dB де ца са 
раз вој ном дис фа зи јом пер ци пи ра ла 100% ре чи са ли сте. 

Де ца са му ца њем (Н=19) на те сту го вор не ауди о ме три је на пра ви-
ла су укуп но 283 гре шке. Про се чан број гре ша ка по де те ту из но сио је 
14,89, на ин тен зи те ти ма 30 dB, 35 dB, 40 dB и 45 dB (3,75 гре ша ка по ин-
тен зи те ту). Нај ве ћи број гре ша ка де ца ко ја му ца ју пра ве на 30 dB (7,26 
гре ша ка), док се са по ве ћа њем ин тен зи те та пре зен то ва них ре чи број 
гре ша ка сма њу је. На ин тен зи те ту од 50 dB де ца ко ја му ца ју су по но ви ла 
100% ре чи са ли сте. 

Де ца из К гру пе (Н=20) на пра ви ла су укуп но 204 гре шке на те сту 
го вор не ауди о ме три је. Про се чан број гре ша ка по де те ту из но сио је 10,2 
на ин тен зи те ти ма 30 dB, 35 dB и 40 dB (3,4 гре шке по ин тен зи те ту). Нај-
ве ћи број гре ша ка де ца К гру пе пра ве на 30 dB (6,25 гре ша ка), док се са 
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по ве ћа њем ин тен зи те та пре зен то ва них ре чи број гре ша ка сма њу је. На 
ин тен зи те ту од 45 dB де ца К гру пе су пер ци пи ра ла 100% ре чи са ли сте. 

Та бе ла 2. Број гре ша ка на го вор ној ауди о ме три ји код де це  
са по ре ме ћа ји ма вер бал не ко му ни ка ци је и де це К гру пе

*ста ти стич ки ви со ко зна чај на раз ли ка
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30 dB 15.75 7.27 8.22**** 7.26 6.25 

35 dB 14 3.9 5.43****
** 4.16 2.65 

40 dB 12 3.09**** 4.39*** 
**** 2.68 1.3 

45 dB 10.75 10.5 0.86 1.74**** 0.79 0 

50 dB 5.25 10.5 0.14 0.61 0 

55 dB 5 8.5 0 0 

60 dB 0 5 

65 dB 5 

70 dB 7.8 

75 dB 4.2 

80 dB 4 

85 dB 4.5 

90 dB 9 

95 dB 8.36 

100 dB 20 

105 dB 19 

110 dB 18 

Уку пан 
број  

гре ша ка 
314 774 285 339 469 283 204

Број греш. 
по де те ту 62.7 77.4 57 15.26 20.39 14.89 10.2 
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Ре зул та ти ис тра жи ва ња су по ка за ли да де ца са оште ће њем слу ха 
све три гру пе (на ин тен зи те ти ма пре ко 40 dB) пра ве ста ти стич ки зна-
чај но ве ћи број гре ша ка у од но су на оста ле ис пи ти ва не гру пе (раз вој на 
дис фа зи ја, ди сла ли ја, му ца ње, К гру па). Де ца са пар цеп тив ним оште-
ће њем слу ха обе гру пе пра ве ста ти стич ки зна чај но ве ћи број гре ша ка у 
од но су на де цу са кон дук тив ним оште ће њем слу ха. Де ца са ди сла ли јом 
пра ве ста ти стич ки зна чај но ве ћи број гре ша ка на ин тен зи те ту од 40 dB 
у од но су на де цу из К гру пе. Де ца са раз вој ном дис фа зи јом пра ве ста ти-
стич ки зна чај но ве ћи број гре ша ка на ин тен зи те ти ма 30 dB, 35 dB, 40 dB 
и 45 dB у од но су на де цу из К гру пе, на ин тен зи те ту од 35 dB у од но су на 
де цу са ди сла ли јом и на 40 dB у од но су на де цу са му ца њем.

Из та бе ле 3 се ви ди да је код де це са кон дук тив ним оште ће њем слу-
ха ранг гре ша ка сле де ћи: (1) оми си ја ре чи, (2) оми си ја гла са фи нал но, 
(3) суп сти ту ци ја реч ју без ја сне ве зе са реч ју сти му лу сом, (3) суп сти-
ту ци ја ре чи сти му лу са не лек се мом, (5) суп сти ту ци ја гла са ини ци јал но 
гла сом из дру ге гру пе.

Код де це са пер цеп тив ним оште ће њем слу ха са ОСП ранг гре ша ка је 
сле де ћи: (1) оми си ја гла са фи нал но, (2) оми си ја ре чи, (3) суп сти ту ци ја 
реч ју без ја сне ве зе са ре чи сти му лу сом, (4) суп сти ту ци ја ре чи сти му лу-
са не лек се мом, (5) суп сти ту ци ја гла са фи нал но.

Код де це са пер пеп тив ним оште ће њем слу ха са ДОСП ранг гре ша ка 
је сле де ћи: (1) оми си ја ре чи, (2) суп сти ту ци ја реч ју без ја сне ве зе, (2) суп-
сти ту ци ја ре чи сти му лу са не лек се мом, (4) суп сти ту ци ја пр вим сло гом 
тра же не ре чи, (5) оми си ја гла са фи нал но.

Код де це са раз вој ном дис фа зи јом ранг гре ша ка је сле де ћи: (1) оми-
си ја гла са фи нал но, (2) суп сти ту ци ја не лек се мом, (3) суп сти ту ци ја гла-
са ини ци јал но гла сом из дру ге гру пе, (4) суп сти ту ци ја реч ју без ја сне 
ве зе са ре чи сти му лу сом, (5) оми си ја ре чи. 

Код де це са му ца њем ранг гре ша ка је сле де ћи: (1) оми си ја гла са 
фи нал но, (2) суп сти ту ци ја гла са ини ци јал но гла сом дру ге гру пе, (3) суп-
сти ту ци ја не лек се мом, (4) суп сти ту ци ја реч ју без ја сне ве зе, (5) оми си ја 
ре чи. 

Код де це са ди сла ли јом ранг гре ша ка је сле де ћи: (1) оми си ја гла са 
фи нал но, (2) суп сти ту ци ја реч ју без ја сне ве зе, (3) суп сти ту ци ја не лек се-
мом, (4) суп сти ту ци ја гла са ини ци ја но гла сом дру ге гру пе, (5) ком би на-
ци ја две гре шке. 

Нај у че ста ли је гре шке (ранг 1-2, 3-4) у гру пи де це са оште ће њем слу ха 
(кон дук тив но и пер цеп тив но са ОСП и ДОСП) су оми си ја ре чи и суп си-
ту ци ја реч ју без ја сне ве зе са реч ју сти му лу сом. Код де це са ди сла ли јом, 
раз вој ном дис фа зи јом, му ца њем и код де це К гру пе нај у че ста ли је вр сте 
гре ша ка су оми си ја гла са фи нал но и за ме на ре чи сти му лу са не реч ју. 
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Та бе ла 3. Вр сте гре ша ка и ранг гре ша ка на го вор ној ауди о ме три ји 
код де це са по ре ме ћа ји ма вер бал не ко му ни ка ци је и де це К гру пе

Вр ста 
гре шке 

Кон д. 
ошт.  
слу ха
Н=5

Оште ћ.
слу ха
ОСП 
Н=10

Оште ћ.
слу ха

ДОСП 
Н=5

Ди сл.* 
Н=22

Раз вој на
дис ф.** 

Н=23

Му ц- 
а ње 
*** 

Н=19

K
гру па 

****
Н=20 

ОМИ СИ ЈА РЕ ЧИ 65 (1) 124 (2) 75 (1) 33 (5) 49 (4) 28  (5)  10 

С
У

П
 С

ТИ
 ТУ

 Ц
И

 ЈА
 Р

ЕЧ
 ЈУ

 С
А

 З
Н

А
 Ч

Е Њ
ЕМ

Оми си ја пр вог 
гла са у ре чи   13   13 25 12 6 

Оми си ја гла са 
ме ди јапстлно 7 6   0 0 0 

Оми си ја гла са 
фи нал но 56 (2) 138 (1) 14 (5) 67 (1) 95 (1) 45   (1) 41 (1)

Суп сти ту ци ја 
звуч ни-бе звуч ни 18 13 12 15 33 15 12 

Суп сти ту ци ја 
гла са ини ци јал-
но гласом друге 

групе 
33 (5) 37 12 47 (3) 47 (5) 40  (2) 19 (4)

Суп сти ту ци ја во-
ка ла ме ди јал но   6   6 8 0 

Суп сти ту ци ја 
кон со нан та  
ме ди јал но 

  26   8 0 6 4 

Суп сти ту ци ја 
гла са фи нал но 12 65 (5)   9 15 13 13 

Ади ци ја гла са 
ини ци јал но 4 9   11 15 7 5 

Ади ци ја гла са 
ме ди јал но   6   3 9 3 

Ади ци ја гла са 
фи нал но 10 24   15 30 16 10 

Ин вер зи ја  
гла со ва у ре чи 5 9     6 6 

Ком би на ци ја 
две гре шке 17 14   15 13 19 17 (5)

Суп сти ту ци ја 
реч ју без ја сне 

ве зе 
41 (3) 118 (3) 62 (2) 43 (4) 50 (3) 33 (4) 32 (2)

Суп сти ту ци ја  
не лек се мом 41 (3) 105 (4) 62 (2) 51 (2) 58 (2) 37    (3) 27 (3)

Суп сти ту ци ја  
пр вим сло гом  
тра же не ре чи 

5 23 48 (4)   7 6 

Суп сти ту ци ја  
не ким дру гим  

сло гом 
  38     9 
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5. ЗА КЉУЧ ЦИ

1.  По ре ме ћај го вор не пер цеп ци је је при су тан код свих оп сер ви ра-
них по ре ме ћа ја вер бал не ко му ни ка ци је (кон дук тив но и пер цеп-
тив но оште ће ње слу ха са ОСП и ДОСП, дис фа зи ја, му ца ње, ди-
сла ли ја).

2.  Код де це са по ре ме ћа ји ма вер бал не ко му ни ка ци је ин тен зи тет 
го вор ног сиг на ла зна чај но ути че на про цес го вор не пер цеп ци је. 

 - Де ца са кон дук тив ним оште ће њем слу ха на 60 dB пер ци пи ра ју 
100% ре чи са ли сте.

 - Де ца са пер цеп тив ним оште ће њем слу ха са ОСП и ДОСП са 
по ве ћа њем ин тен зи те та са мо до из ве сне гра ни це по бољ ша ва ју 
про це нат пер ци пи ра них ре чи да би са да љим по ве ћа њем ин-
тен зи те та број гре ша ка остао исти или се по ве ћа вао.

 - Де ца са ди сла ли јом на 55 dB пер ци пи ра ју 100% ре чи са ли сте.
 - Де ца са раз вој ном дис фа зи јом на 55 dB пер ци пи ра ју 100% ре чи 

са ли сте.
 - Де ца са му ца њем на 50 dB пер ци пи ра ју 100% ре чи са ли сте.
 - Де ца са ти пич ним го вор но је зич ким раз во јем на 45 dB пер ци-

пи ра ју 100% ре чи са ли сте.
3. Прет по став ка је (на осно ву гре ша ка ко је се ја вља ју при го вор ној 

пер цеп ци ји) да је фе но мен пер цеп тив не ре ста у ра ци је фо не ма 
пси хо а ку стич ка по ја ва ко ју ко ри сте де ца са по ре ме ћа јем вер бал-
не ко му ни ка ци је. Ова по ја ва до из ве сне гра ни це омо гу ћа ва чак 
и де ци оште ће ног слу ха да ком пен зу ју ре ал но не до ста ју ћи аку-
стич ки сег мент го во ра у њи хо вом слу шном по љу.

4.  Да ли ће ре ста у ра ци ја од го ва ра ти пр во бит ном сти му лу су за ви-
си од вр сте аку стич ких обе леж ја не до ста ју ћег де ла, од но сно од 
то га да ли се ра ди о ин ва ри јант ним или тран зи ци о ним обе леж-
ји ма ко ја су пре о ста ла у сти му лу су, али и од пој ма ко ји реч пре-
но си и од лек сич ког ка па ци те та слу ша о ца.

5.  Ин те зи ван трет ман уз при ме ну се лак тив не ауди тор не фил тар-
ске ам пли фи ка ци је усме рен на раз вој бо га тог лек сич ког ка па ци-
те та, се ман ти ке, син так се, мор фо ло ги је пред ста вља је дан од нај-
бит них фак то ра ко ји омо гу ћа ва де ци са по ре ме ћа ји ма вер бал не 
ко му ни ка ци је да раз ви ју и раз у ме ју го вор без об зи ра на не до стат-
ке у го вор ној пер цеп ци ји.

6. Го вор на ауди о ме три ја је ди фе рен ци јал но ди јаг но стич ки па ра-
ме тар за: кон дук тив но и пер цеп тив но оште ће ње слу ха (ОСП 
и ДОСП), кон дук тив но оште ће ње слу ха у од но су на ди сла ли ју, 
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раз вој ну дис фа зи ју, му ца ње (ин тен зи те ти 30-55 dB) и ди сла ли ју – 
раз вој ну дис фа зи ју (35 dB), му ца ње – раз вој ну дис фа зи ју (40 dB).

На по ме на:  Овај рад је на стао у окви ру про јек та 178027 “Ин тер ди сци пли нар на ис-
тра жи ва ња ква ли те та вер бал не ко му ни ка ци је” ко ји је фи нан си ран од стра не Ми ни-
стар ства за на у ку и тех но лош ки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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SPEECH PERCEPTION IN CHILDREN WITH VERBAL 
COMMUNICATION DISORDERS

SLAVICA MAKSIMOVIĆ1,2, NADEŽDA DIMIĆ3, SANJA ĐOKOVIĆ3

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

Perception of speech is complex process, which consists of a number of 
processes that occur in real time, from transformation of acoustic information 
that the listener receives, through hearing mechanism to psychological 
processing of certain linguistic terms, as a consequence of mental processes 
and memory structure.

Perception of speech signal implies recognition and understanding 
of voice message, which means that the listener in addition to recognition 
between characteristics of acoustic signal and phonetic segments, has to use 
its knowledge about phonological, lexical, syntactic and semantic rules of 
certain language. Syntactic and semantic rules make the base of prediction 
that was carried by the speech signal.

The purpose of this research was to examine perception of speech in 
children with verbal communication disorders.

The sample consisted of N=104 children, aged from 5-8 years with verbal 
communication disorders (articulation disorder, developmental dysphasia, 
stuttering) and children with typical speech-language development. Speech 
audiometry was performed at all of the children.

Obtained results indicate to specific features of speech perception in 
children with verbal communication disorders.

KEY WORDS: speech perception, verbal communication disorders, 
articulation disorder, developmental dysphasia, stuttering, typical speech-
language development, speech audiometry
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Вред ност чи та ња у жи во ту са вре ме ног чо ве ка је не про це њи ва. Због ко му-
ни ка ци о не ба ри је ре са ко јом се глу ви и на глу ви сва ко днев но су о ча ва ју, чи та ње 
до би ја још зна чај ни ју уло гу. Оно им омо гу ћа ва при јем по ру ка и ин фор ма ци ја 
ко је им ауди тив ним пу тем оста ју не до ступ не. Чи та ње за њих пред ста вља 
сред ство ко му ни ка ци је, сред ство за сти ца ње зна ња, али ујед но је и ва жан чи-
ни лац ко ји до при но си њи хо вом це ло куп ном го вор но – је зич ком раз во ју. 

Ме ђу тим, по тен ци јал чи та ња за осо бе са оште ће ним слу хом че сто 
оста је не ис ко ри шћен. Њи хо ва го вор но – је зич ка не раз ви је ност и си ро ма шна 
ис ку стве на ба за од ра жа ва се и на ква ли тет чи та ња. Ка рак те ри сти ка ма чи-
та ња глу вих и на глу вих уче ни ка ба ви ло се ово ис тра жи ва ње. Ис пи ти ва ли смо 
ква ли тет чи та ња пра те ћи тех ни ку чи та ња и вр сте гре ша ка, као и ни во раз-
у ме ва ња про чи та ног тек ста. За ни ма ло нас је да ли на ис так ну те еле мен те 
чи та ња ути чу уз раст, сте пен слу шног оште ће ња, успех из срп ског је зи ка и 
пол уче ни ка.

Ис тра жи ва ње је спро ве де но у де цем бру 2010. го ди не, на узор ку од 30 уче-
ни ка са оште ће ним слу хом, уз ра ста од III до VI II раз ре да. Те сти ра ње је вр ше-
но у Основ ној шко ли „Јо ван По по вић“  у Но вом Са ду и у Шко ли за оште ће не 
слу хом – на глу ве „Сте фан Де чан ски“, у Бе о гра ду. У узо рак су укљу че не и две 
де вој чи це ко је се шко лу ју по ре дов ном пла ну и про гра му у ти пич ним но во-
сад ским шко ла ма. Као ин стру мент ис тра жи ва ња ко ри шћен је Тро ди мен зи о-
нал ни тест чи та ња, ауто ра Хе ле не Сакс.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња су по ка за ли ни зак ни во раз у ме ва ња про чи та-
ног, а ве ли ки број гре ша ка ука зу је и на ло шу тех ни ку чи та ња. Ис тра жи ва ње 
је по ка за ло да уз раст, сте пен оште ће ња слу ха и пол уче ни ка има ју де ли ми-
чан ути цај на по је ди не сег мен те чи та ња. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: чи та ње, глу ва и на глу ва де ца, го вор но – је зич ки раз вој.
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УВОД

Жи ви мо у до ба пи са не ре чи. Чо ве ко во обра зо ва ње и са мо о бра зо ва-
ње нео дво ји ви су од чи та ња и пи са ња. Књи га ни је са мо из вор зна ња, не-
го је и из вор за до вољ ства и мо же у ве ли кој ме ри да опле ме ни чо ве ков 
жи вот. Код осо ба са оште ће ним слу хом чи та ње до би ја још ве ћи зна чај 
и уло гу. Пу тем чи та ња они мо гу да до би ју мно штво ин фор ма ци ја њи-
ма не до ступ них ауди тив ним пу тем. Чи та ње го во ра с уста је из у зет но 
на пор но и бр зо до во ди до пси хо фи зич ког за мо ра. Ре ше ње овог про бле-
ма мо же да бу де у ко ри шће њу зна ков ног је зи ка, али и у ве ћој упо тре би 
чи та ња у обра зо ва њу, па и сва ко днев ној ко му ни ка ци ји. Ауто ри ко ји су 
се ба ви ли овом про бле ма ти ком (Са вић, Ди мић), ис ти ца ли су број не 
пред но сти пи са не ре чи за глу ве и на глу ве осо бе. Пи са на реч мо же да 
се раш чла ни, мо же мо јој по све ти ти ви ше вре ме на и вра ћа ти се на њу 
ра ди бо љег раз у ме ва ња ње ног сми сла. По тен ци ја ли чи та ња и пи са ња 
у ра ду са осо ба ма са оште ће ним слу хом по ми ња ни су још у XV ве ку. 
И Gi lo ra mo Car da no (1501-1576), по зна ти ита ли јан ски на уч ник, ле кар, 
фи ло зоф и ху ма ни ста, пи сао је о мо гућ но сти да глу ви “чи та ју ћи чу ју и 
пи шу ћи го во ре”.  

Без до брог вла да ња чи та њем го то во је не мо гу ће пот пу но и успе-
шно укљу чи ва ње глу вих и на глу вих у са вре ме не дру штве не то ко ве. 
Ме ђу тим, ве ли ка је раз ли ка из ме ђу пра вил ног чи та ња и ме ха нич ког 
пра ће ња сло ва. Чи та ње без раз у ме ва ња ни је чи та ње. Да би се до шло 
до чи та ња с раз у ме ва њем, по тре бан је дуг и на по ран пут, по себ но код 
де це са оште ће ним слу хом. Кроз пе ри од обу ке де ци, пре све га, тре ба 
пру жи ти до бру тех ни ку чи та ња, ко ја је ва жан пред у слов за чи та ње с 
раз у ме ва њем. Вла ди са вље вић (1986) ис ти че да се под тех ни ком чи та-
ња под ра зу ме ва по ве зи ва ње сло ва у ре чи ма и по ве зи ва ње ре чи у ре-
че ни ци. Те асо ци ја ци је мо ра ју би ти теч не, без пре ки да ња усред ре чи, 
без из о ста вља ња и суп сти ту ци је сло ва и без слов ног и сло гов ног по на-
вља ња. До бра тех ни ка чи та ња зах те ва од го ва ра ју ћу бр зи ну, по сто ја ње 
на гла сних ја чи на, до бру ин то на ци ју и уоп ште, по што ва ње свих ор то-
граф ских пра ви ла. Код тех нич ки до брог чи та ња чи та лац ауто мат ски 
по ве зу је лек сич ке је ди ни це у це ли не, а сво ју па жњу мо же да пре не се на 
по ру ку тек ста. Ме ђу тим, и до бра тех ни ка чи та ња је не до вољ на без од го-
ва ра ју ћег је зич ког ис ку ства. Ди мић (1997) на во ди да нај ве ћи про блем 
у са вла ђи ва њу и ка сни јем ко ри шће њу чи та ња код де це са оште ће ним 
слу хом ле жи упра во у њи хо вом не до вољ ном ис ку ству и лин гви стич кој 
ба зи го во ра. Раз вој усме ног го во ра и је зи ка при род но прет хо ди уче њу 
чи та ња. Де ца уред ног слу ха кроз ра но де тињ ство ко му ни ци ра ју са око-
ли ном, слу ша ју раз не при че, раз ми шља ју о њи ма и код њих се лин гви-
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стич ке спо соб но сти раз ви ја ју по ауто ма ти зму. Де ца са оште ће ним слу-
хом, ме ђу тим, са вла ђи ва њем чи та ња исто вре ме но уче и бо га те је зик. 

Уме сто да усме ни го вор бу де осно ва за усва ја ње пи сме но сти, упра-
во пу тем чи та ња и пи са ња они раз ви ја ју свој је зик и го вор. Пре ма то ме, 
за глу ве осо бе чи та ње пред ста вља и ва жно сред ство го вор но – је зич ког 
раз во ја.

Чи та њем раз ли чи тих тек сто ва глу ва де ца бо га те во ка бу лар, усва ја-
ју гра ма тич ка пра ви ла и уче се пра вил ном из ра жа ва њу. 

Мно ги ауто ри ис ти чу по тре бу ре пе ти тив ног чи та ња, јер на тај на-
чин уче ни ци уоча ва ју од ре ђе не фра зе, што им ка сни је мо же по мо ћи 
у раз у ме ва њу и осе ћа њу ре че ни це. Ре пе ти тив но чи та ње је, по ред то га, 
зна чај но и за флу ент ност у чи та њу и го во ру, јер се код по на вља ног чи та-
ња раз ви ја ју ауто ма ти зми.

Из прет ход но на ве де ног се мо же за кљу чи ти да чи та ње мо же зна чај-
но да по бољ ша ква ли тет из ра жа ва ња и ко му ни ка ци је осо ба са оште ће-
ним слу хом. Ме ђу тим, по тен ци јал чи та ња че сто оста је не ис ко ри шћен. 
Чи та ње је свр хо ви то са мо ако је уз до бру тех ни ку пра ће но и раз у ме ва-
њем тек ста. Ме ђу тим, ис тра жи ва ња ко ја се ба ве про бле ми ма чи та ња, 
ка ко у све ту та ко и код нас, ука зу ју на ни зак ни во раз у ме ва ња про чи-
та ног, као и на број не по гре шке у са мој тех ни ци чи та ња глу вих и на-
глу вих осо ба. Ка рак те ри сти ка ма чи та ња осо ба са оште ће ним слу хом 
ба ви ло се и ово ис тра жи ва ње.

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

На по чет ку ис тра жи ва ња по ста вљен је оп шти циљ ко ји гла си: ис-
пи та ти ка рак те ри сти ке чи та ња код глу ве и на глу ве де це у основ ној 
шко ли.

На осно ву оп штег ци ља, по ста вље ни су за да ци ис тра жи ва ња:
1. утвр ди ти од но се из ме ђу уз ра ста уче ни ка и раз у ме ва ња тек ста и 

успе шно сти у чи та њу;
2. утвр ди ти од но се из ме ђу сте пе на оште ће ња слу ха и раз у ме ва ња 

тек ста и успе шно сти у чи та њу;
3. утвр ди ти од но се из ме ђу оце не из срп ског је зи ка и раз у ме ва ња 

тек ста и успе шно сти у чи та њу;
4. утвр ди ти од но се из ме ђу по ла уче ни ка и раз у ме ва ња тек ста и 

успе шно сти у чи та њу;
5. утвр ди ти ко је вр сте гре ша ка уче ни ци пра ве при чи та њу.
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УЗО РАК

Ис тра жи ва ње је из вр ше но у Основ ној шко ли „Јо ван По по вић“  у 
Но вом Са ду, у оде ље њи ма за де цу са оште ће ним слу хом, и у Шко ли за 
оште ће не слу хом – на глу ве „Сте фан Де чан ски“, у Бе о гра ду. У узо рак 
су укљу че не и две де вој чи це са оште ће ним слу хом из Но вог Са да, ко је 
по ха ђа ју на ста ву у ре дов ним но во сад ским шко ла ма, јед на у тре ћем, а 
јед на у пе том раз ре ду.

Ис тра жи ва њем је те сти ра но укуп но 30 уче ни ка од III до VI II раз ре-
да, од то га 16 де ча ка и 14 де вој чи ца. Уче ни ци су раз вр ста ни пре ма уз ра-
сту, сте пе ну слу шног оште ће ња и  пре ма оце ни из срп ског је зи ка. 

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

 Усло ви ис пи ти ва ња

Ис пи ти ва ње уче ни ка је оба вље но у ка би не ти ма за ин ди ви ду ал ни 
рад. Те сти ра ње је вр ше но ин ди ви ду ал но са сва ким уче ни ком. Уче ни ци 
су до би ли од го ва ра ју ћа упут ства, а ре зул та ти су бе ле же ни на по се бан 
па пир са тек стом за сва ког уче ни ка. Усло ви за чи та ње су би ли до бри, 
јер је ис пи ти ва ње вр ше но у то ку да на, уз од го ва ра ју ћу осве тље ност.

Ис пи ти ва ње је оба вље но то ком ме се ца де цем бра 2010. го ди не.

Ин стру мен ти ис тра жи ва ња

У при ку пља њу ре ле ван ти них по да та ка то ком ис тра жи ва ња ко ри-
шће ни су од го ва ра ју ћи ин стру мен ти.

Као основ ни ин стру мент у ис пи ти ва њу ка рак те ри сти ка чи та ња ко-
ри шћен је Тро ди мен зи о нал ни тест чи та ња, ауто ра Хе ле не Сакс. Адап-
та ци ју те ста за срп ски је зик је ура ди ла Спа се ни ја Вла ди са вље вић. Текст 
ко ји се чи та но си на зив „Са мо је дан сне жни дан“. Сам тест чи та ња об у-
хва та три ди мен зи је чи та ња: бр зи ну, пра вил ност чи та ња и раз у ме ва ње 
тек ста. Аутор тек ста ис ти че да су то ди мен зи је ко је под јед на ко ка рак-
те ри шу ква ли тет чи та ња. То ком овог ис тра жи ва ња пра ће не су две ди-
мен зи је: пра вил ност чи та ња (гре ша ке у чи та њу)  и раз у ме ва ње тек ста 
пре ма вер бал ним од го во ри ма. 

Да би се утвр ди ло раз у ме ва ње, од уче ни ка се тра жи да пре при ча 
текст на кон што га про чи та. При ли ком пре при ча ва ња, бе ле же се чи ње-
ни це ко је уче ник из но си о тек сту. Из дво је но је 10 мо гу ћих чи ње ни ца 
ко је су ин ди ка то ри раз у ме ва ња тек ста. 
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По да ци о ста њу слу ха и успе ху уче ни ка из срп ског је зи ка узе ти су 
из школ ске до ку мен та ци је.

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА 

То ком об ра де по да та ка вр ше на је кван ти та тив на ана ли за. Ко ри-
шће на је арит ме тич ка сре ди на и про цент ни ра чун. До би је ни ре зул та-
ти су при ка за ни та бе лар но, уз од го ва ра ју ће ко мен та ре.

У та бе лар ном при ка зу раз у ме ва ња тек ста мо гу ће чи ње ни це озна-
че не су бро је ви ма од 1 – 10. Вр сте гре ша ка ко је су се ја вља ле у чи та њу у 
та бе ла ма су при ка за не рим ским бро је ви ма од I – X.

Однос између узраста ученика и разумевања текста и 
успешности у читању

Табела бр. 1  Просечно разумевање текста  
у односу на узраст

Разред
               Познавање чињеница (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 укупно

Трећи 25 50 0 25 100 75 0 25 0 0 30

Четврти 0 0 0 0 100 25 0 0 0 0 12,5

Пети 28,57 71,43 0 42,86 71,43 42,86 14,28 57,14 28,57 28,57 38,57

Шести 25 75 25 100 100 100 0 25 0 25 47,50

Седми 33,33 66,67 16,67 83,33 100 83,33 50 33,33 0 16,67 48,33

Осми 0 40 0 20 100 20 0 0 0 0 18

Укупни
просек 18,65 50,52 6,94 45,20 95,24 57,70 10,71 23,41 4,76 11,70 32,48

Та бе ла бр.1 при ка зу је раз у ме ва ње тек ста  „Са мо је дан сне жни дан“ 
у од но су на сва ки раз ред, као и про сеч но раз у ме ва ње тек ста од стра не 
свих уче ни ка об у хва ће них узор ком. Про сеч но раз у ме ва ње тек ста  утвр-
ђе но су ми ра њем ре зул та та из но си 32,48%. 
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Ме ђу уче ни ци ма раз ли чи тих уз ра сних гру па за бе ле же не су зна-
чај не ста ти стич ке раз ли ке у по гле ду раз у ме ва ња тек ста. Нај сла би је су 
текст раз у ме ли уче ни ци че твр тог раз ре да (12,5%), док су нај бо ље раз у-
ме ва ње тек ста по ка за ли уче ни ци сед мог раз ре да (48,33%). Из та бе ле се 
ви ди да се раз у ме ва ње тек ста углав ном по ве ћа ва с уз ра стом уче ни ка, 
али ову пра вил ност на ру ша ва ју ре зул та ти за бе ле же ни код уче ни ка IV 
и VI II раз ре да, ко ји су знат но ло ши ји од оче ки ва ног. Ди мић (1997) на-
во ди ре зул та те ис тра жи ва ња ко ји по твр ђу ју да уз раст има ути ца ја на 
раз у ме ва ње тек ста.

Табела бр. 2  Врсте грешака и успешност у читању  
у односу на узраст

Разред
% неуспешности

% 
усп.I II III IV V VI VII VIII IX X Ук.

Трећи 75 75 100 0 75 25 0 50 75 75 55 45

Четврти 75 25 100 0 100 50 50 50 50 75 57,50 42,50

Пети 71,43 85,71 85,71 0 57,14 14,29 57,14 14,29 14,29 28,57 42,86 57,14

Шести 25 25 75 25 75 0 25 25 25 0 30 70

Седми 83,33 33,33 100 0 100 16,67 33,33 0 16,67 16,67 40 60

Осми 60 80 100 0 100 60 60 0 40 60 56 44
Укупни 
просек  

(%)
64,96 54,00 93,45 4,17 84,52 27,66 37,58 23,21 36,83 53,14 46,89

%  
успешн. 35,04 46 6,55 95,83 15,48 72,34 62,42 76,79 63,17 46,86 53,11

Са нај ма њим успе хом чи та ли су уче ни ци че твр тог раз ре да (42,50). 
Нај ма ње гре ша ка има ли су уче ни ци ше стог раз ре да, где про сеч на успе-
шност на ни воу раз ре да из но си 70%.Оп шта успе шност свих уче ни ка у 
чи та њу тек ста „Са мо је дан сне жни дан“ из но си 53,11%. Ако из у зме мо 
ре зул тат осмог раз ре да, ко ји зна чај но од у да ра од оче ки ва них вред но-
сти, мо же се за кљу чи ти да уче ни ци ви ших раз ре да тех нич ки бо ље чи-
та ју текст.

Као нај за сту пље ни је гре шке у чи та њу из дво ји ле су се: III - те шко ће 
са чи та њем ви ше сло жних ре чи (93,45%), V - не по што ва ње зна ко ва ин-
тер пунк ци је (84,52%) и I - те шко ће по ве зи ва ња два сло ва (64,96). Нај ма-
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ње се у чи та њу ја вља ла гре шка под бро јем IV - по на вља ње про чи та них 
сло ва, сло го ва и ре чи (4,17%).

Однос између степена оштећења слуха и разумевања  
текста и успешности у читању

Табела бр. 3 – Просечно разумевање текста у односу  
на тежину оштећења слуха

Оштећење 
слуха

Познавање чињеница (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 укупно
Умерено 

тешко 25 50 0 25 100 75 25 50 25 25 40

Тешко 16,67 66,67 0 66,67 83,33 50 0 16,67 0 16,67 31,67
Врло  

тешко 23,53 52,94 11,76 41,17 94,11 64,70 11,76 23,53 5,88 11,76 34,11

Тотална 
глувоћа 0 33,33 0 66,67 100 0 33,33 33,33 0 0 26,67

Нај сла би је раз у ме ва ње тек ста по ка за ли су уче ни ци са то тал ном 
глу во ћом (26,67%), а нај бо ље су раз у ме ли текст уче ни ци са уме ре но 
те шким оште ће њем слу ха (40%). Ме ђу раз ли чи тим ка те го ри ја ма слу-
шног оште ће ња уоче не су зна чај не кван ти та тив не раз ли ке у по гле ду 
раз у ме ва ња тек ста. Та бе ла по ка зу је да раз у ме ва ње тек ста ге не рал но 
опа да са по ра стом оште ће ња слу ха, ма да је за ни мљи во да су уче ни ци 
са вр ло те шким оште ће њем слу ха по ка за ли бо ље ре зул та те од уче ни ка 
са те шким оште ће њем. Ово се мо же об ја сни ти чи ње ни цом да је ме ђу 
уче ни ци ма са вр ло те шким оште ће њем слу ха и пет уче ни ка са ко хле-
ар ним им план том. Њи хо ва слу шна пер цеп ци ја мо гла би зна чај но да 
до при не се је зич ком ис ку ству и раз во ју, што бит но ути че на ква ли тет 
чи та ња и олак ша ва  раз у ме ва ње про чи та ног тек ста. Та ко ђе, у гру пи 
де це са вр ло те шким оште ће њем слу ха су и две де вој чи це ко је по ха ђа ју 
на ста ву у ре дов ним шко ла ма, и њи хо ви до бри ре зул та ти су до при не ли 
бо љем про сеч ном ре зул та ту це ле гру пе.
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Табела бр. 4 – Грешке и успешност при читању  
у односу на степен оштећења слуха

Оштећ. 
слуха

% неуспешности
%  

усп.I II III IV V VI VII VIII IX X Ук.

Умерено 
тешко 25 50 100 0 75 25 75 25 25 0 40 60

Тешко 66,67 83,33 83,33 16,67 83,33 16,67 33,33 50 66,67 33,33 53,33 46,67
Врло 

тешко 76,47 47,06 94,12 0 82,35 29,41 29,41 11,76 29,41 47,06 44,71 55,29

Тотална 
глувоћа 66,67 66,67 100 0 83,33 33,33 66,67 0 33,33 66,67 53,33 46,67

Уче ни ци са те шким и са то тал ним оште ће њем слу ха по сти гли су 
исти успех у чи та њу, ко ји из но си про цен ту ал но 46,67 %, што пред ста-
вља и нај ло ши ји ре зул тат. Нај ве ћу оп шту успе шност и нај ма ње гре ша-
ка има ли су уче ни ци са уме ре но те шким оште ће њем слу ха (60%).

Ме ђу по је ди ним ка те го ри ја ма слу шног оште ће ња за бе ле же на је 
зна чај на раз ли ка у по гле ду до би је них ре зул та та. Уче ни ци са вр ло те-
шким оште ће њем слу ха су и у овом слу ча ју по сти гли бо ље ре зул та те у 
од но су на те шко оште ће ње, што се, та ко ђе, мо же об ја сни ти прет ход но 
на ве де ним раз ло зи ма.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња ко је на во ди Ди мић (1997) ука зу ју да сте пен 
слу шног оште ће ња ути че на успе шност у чи та њу и раз у ме ва ње про чи-
та ног тек ста.

Од нос из ме ђу оце не из срп ског је зи ка и раз у ме ва ња тек ста 
 и успе шно сти у чи та њу

Табела бр. 5 – Просечно разумевање текста  
у односу на оцену из српског језика

Оцена из 
српског 
језика

               Познавање чињеница (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ук.

Одличан 21,05 57,89 10,53 52,63 94,74 68,42 21,05 31,58 5,26 10,53 37,89

Врло добар 50 75 0 75 75 75 0 50 25 25 45

Добар 0 16,67 0 0 100 0 0 0 0 0 11,67

Довољан 0 100 0 100 100 100 0 0 0 0 40
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Нај сла би је раз у ме ва ње тек ста за бе ле же но је код уче ни ка са оце ном 
до бар (11,67%), док су нај бо ље раз у ме ва ње по ка за ли уче ни ци са оце-
ном вр ло до бар из срп ског је зи ка (45%). За бе ле же не су зна чај не ста ти-
стич ке раз ли ке у раз у ме ва њу тек ста ме ђу гру па ма, иако ни је уоче но да 
раз у ме ва ње тек ста ра сте са оце ном из срп ског је зи ка.

Табела бр. 6 – Грешке и успешност у читању  
у односу на оцену из српског језика

Оцена из 
српског 
језика

% неуспешности %  
усп.I II III IV V VI VII VIII IX X Ук.

Одличан 68,42 52,63 94,74 5,26 84,21 26,32 36,84 26,32 26,32 26,32 44,73 55,26
Врло  
добар 50 50 75 0 50 0 0 0 25 25 27,50 72,50

Добар 66,67 66,67 100 0 100 50 83,33 16,67 66,67 83,33 63,33 36,67

Довољан 100 100 100 0 100 0 0 0 100 0 50 50

За бе ле же не су ста ти стич ки зна чај не раз ли ке у ре зул та ти ма ме ђу 
из дво је ним гру па ма. И у овом слу ча ју, нај ма њу оп шту успе шност у чи-
та њу тек ста су по сти гли уче ни ци са оце ном до бар (36,67%). Нај ве ћа 
оп шта успе шност то ком чи та ња за бе ле же на је код уче ни ка са оце ном 
вр ло до бар и из но си 72,50%.

У оба слу ча ја, ка да се ана ли зи ра од нос из ме ђу оце не из срп ског је-
зи ка и ква ли те та чи та ња, уче ни ци са оце ном вр ло до бар по сти за ли су 
нај бо ље ре зул та те. Ово ме ве ро ват но до при но си чи ње ни ца да су ме ђу 
овим уче ни ци ма и де вој чи це ко је по ха ђа ју ре дов ну на ста ву. Иако су 
оце ње не оце ном вр ло до бар, тре ба узе ти у об зир да су кри те ри ју ми 
оце њи ва ња у ре дов ним шко ла ма знат но ви ши, и ре зул та ти ових де вој-
чи ца бо љи су од ре зул та та ве ћи не уче ни ка са оце ном од ли чан у оде-
ље њи ма за де цу са оште ће ним слу хом. Ово се, сва ка ко, од ра зи ло и на 
уку пан ре зул тат гру пе де це са оце ном вр ло до бар, јер гру па об у хва та 
са мо че ти ри уче ни ка.

По што је узор ком об у хва ћен са мо је дан уче ник оце њен оце ном до-
во љан, то не мо же мо у пот пу но сти да узме мо као ре ле ван тан по ка за-
тељ од но са ове оце не са успе хом у чи та њу и раз у ме ва њу тек ста. У оба 
слу ча ја, овај уче ник је по сти гао бо ље ре зул та те у од но су на про се чан 
успех уче ни ка са оце ном до бар. Раз лог ово ме мо гу да бу ду не у јед на че-
ни кри те ри ју ми у оце њи ва њу уче ни ка, али тре ба узе ти у об зир и оста-
ле чи ње ни це ко је су мо гле да ути чу на ре зул тат. 
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Ди мић (1997) на во ди ре зул та те ис тра жи ва ња ко ји ука зу ју да успех 
уче ни ка има ути ца ја на ква ли тет чи та ња и раз у ме ва ња тек ста.

Однос између пола ученика и разумевања текста  
и успешности у читању

Табела бр. 7 – Просечно разумевање текста  
у односу на пол ученика

Пол ученика
               Познавање чињеница (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ук.

Мушки  18,75 50 6,25 43,75 87,50 56,25 18,75 18,75 6,25 12,50 31,87

Женски 21,43 57,14 7,14 50 100 57,14 7,14 35,71 7,14 14,28 35,71

Не што сла би је раз у ме ва ње тек ста по ка за ли су де ча ци (31,87%), док 
је код де вој чи ца за бе ле же но про сеч но раз у ме ва ње тек ста са успе хом од 
35,71%.

Табела бр. 8 – Грешке и успешност у читању  
у односу на пол ученика

Пол 
ученика

% неуспешности
%  

усп.I II III IV V VI VII VIII IX X Ук.

Мушки 75 68,75 100 6,25 93,75 31,25 31,25 25 31,25 25 48,75 51,25

Женски 57,14 42,86 85,71 0 71,43 21,43 50 14,79 42,86 42,86 42,86 57,14

Та бе ла по ка зу је да су ма ње гре ша ка и бо љу успе шност у чи та њу по-
сти гле де вој чи це, са про сеч ним ре зул та том од 57,14%. Де ча ци су по сти-
гли оп шту успе шност од 51,25%. У оба слу ча ја, кад је у пи та њу ква ли тет 
чи та ња и раз у ме ва ња тек ста, де вој чи це су по сти за ле бо ље ре зул та те, 
што, пре ма Ди мић (1997), од го ва ра по да ци ма за бе ле же ним у ли те ра-
ту ри. По треб но је ис та ћи да се у овом ис тра жи ва њу ме ђу де вој чи ца ма 
на ла зе и две уче ни це ко је по ха ђа ју на ста ву по ре дов ном пла ну и про гра-
му, и њи хо ви до бри ре зул та ти има ли су ути ца ја на про сеч не ре зул та те 
за бе ле же не код де вој чи ца. 
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Ди мић у ре зул та ти ма ис тра жи ва ња об ја вље ним 1997. го ди не ни је 
уочи ла ста ти стич ки зна чај не раз ли ке у чи та њу и раз у ме ва њу тек ста у 
од но су на пол уче ни ка.

ЗА КЉУ ЧАК

На осно ву ре зул та та до би је них ис тра жи ва њем, на ме ћу се за-
кључ ци.

Уз раст уче ни ка има де ли мич ног ути ца ја на успе шност у чи та њу и 
раз у ме ва њу про чи та ног тек ста. До би је ни ре зул та ти по ка зу ју да се са 
уз ра стом број гре ша ка у чи та њу углав ном сма њу је, а ра сте раз у ме ва ње 
тек ста при чи та њу.

На раз у ме ва ње тек ста и успе шност у чи та њу ути че и сте пен слу-
шног оште ће ња. Уче ни ци са лак шим оште ће њем слу ха у чи та њу обич-
но по сти жу бо љи успех, и обр ну то. Нај бо ље ре зул та те у пра ће њу оба 
сег мен та чи та ња по сти гли су уче ни ци са уме ре но те шким оште ће њем 
слу ха, док су нај сла би ји успех оства ри ли уче ни ци са то тал ном глу во-
ћом.

Ис тра жи ва њем ни је утвр ђе на ко ре ла ци ја из ме ђу оце не из срп ског 
је зи ка и ква ли те та чи та ња. 

Ана ли за успе ха у чи та њу и раз у ме ва њу тек ста у од но су на пол уче-
ни ка по ка за ла је од ре ђе не раз ли ке у ко рист де вој чи ца. Де вој чи це су, у 
од но су на де ча ке, пра ви ле ма ње гре ша ка то ком чи та ња и бо ље су раз-
у ме ле про чи та ни текст. Ме ђу тим, ове раз ли ке ни су ве ли ке и, у кон тек-
сту раз ли чи тих фак то ра, мо гу се сма тра ти слу чај ним.

Уоче но је да уче ни ци са оште ће ним слу хом при чи та њу пра ве раз-
ли чи те вр сте гре ша ка, али и да све вр сте гре ша ка то ком чи та ња ни су 
за сту пље не у под јед на кој ме ри.

Уче ни ци су има ли нај ви ше по те шко ћа са чи та њем ви ше сло жних 
ре чи, ко је су при чи та њу раз два ја ли на сло го ве и шчи та ва ли, или су за-
стај ки ва ли ис пред њих. Ова кве по гре шке од ра жа ва ју се на раз у ме ва ње 
по ру ке тек ста, јер се уче ни ци кон цен три шу на изо ло ва ну реч, и гу бе 
ток и сми сао про чи та ног. По треб но је да учи те љи у ни жим раз ре ди ма 
ви ше ра де на тех ни ци чи та ња, упор ним ве жба њем гла сног чи та ња раз-
ли чи тих тек сто ва и  по на вља њем, што ће ути ца ти и на сма ње ње уче ста-
ло сти ове вр сте гре ша ка.

По се бан про блем за уче ни ке са оште ће ним слу хом то ком чи та ња 
пред ста вља по што ва ње и из ра жа ва ње ин тер пунк циј ских зна ко ва. Они 
се, док чи та ју, бо ре са ар ти ку ла ци о ним по те шко ћа ма и по ку ша ва ју 
исто вре ме но да пра те сми сао тек ста, ус пр кос си ро ма шном реч ни ку и 
је зич ком ис ку ству. За то је ва жно да се што ра ни је до бро са вла да тех ни-
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ка чи та ња, да би се у ви шим раз ре ди ма мо гло по све ти ти ви ше па жње 
ло гич ком и из ра жај ном чи та њу тек ста. 

Ве ли ке по те шко ће уче ни ци су има ли и са по ве зи ва њем сло ва, што 
је пр вен стве но по сле ди ца ло ше ар ти ку ла ци је. Рад на ар ти ку ла ци ји тре-
ба да за поч не још у пред школ ском пе ри о ду, а кроз рад на тех ни ци чи-
та ња уче ни ци ће по сте пе но на у чи ти да са вла да ју раз ли чи те гла сов не 
ком би на ци је. Ва жну уло гу у ово ме има по на вља ње у чи та њу тек ста, чи-
ме се до при но си ве ћој бр зи ни и бо љој тех ни ци чи та ња.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка зу ју да су уче ни ци об у хва ће ни узор-
ком по ка за ли про сеч но раз у ме ва ње тек ста ко је из но си 32,48%, што је 
не до вољ но да би се схва тио сми сао и по ру ка тек ста. Де ца са оште ће-
ним слу хом, пре ма Ди мић (1997), то ком чи та ња тек ста по ку ша ва ју да 
до ђу до зна че ња иду ћи од јед не ре чи до дру ге и за др жа ва ју се на по-
вр шин ским струк ту ра ма ре че ни це. Ве ли ки број уче ни ка об у хва ће них 
узор ком је то ком чи та ња пам тио не ва жне чи ње ни це, што су и на во ди-
ли то ком пре при ча ва ња. 

Ме ђу тим, за др жа ва ју ћи се на овим не ва жним чи ње ни ца ма, они 
су про пу сти ли оно што је бит но за сми сао и са др жај тек ста. До бар 
чи тач, на су прот то ме, уме сто од ре чи до ре чи при чи та њу се кре ће од 
јед ног до дру гог зна че ња. Ме ђу тим, за ово је по треб но од го ва ра ју ће 
је зич ко ис ку ство ко је глу ви углав ном не ма ју. На раз у ме ва њу про чи-
та ног тре ба ин си сти ра ти већ од пр ве про чи та не ре чи и ре че ни це, а 
ка сни је ве жбе тре ба усме ра ва ти на раз у ме ва ње про чи та них це ли на. 
Из вла че ње по ру ке и су шти не из це ли не тек ста за осо бе са оште ће-
ним слу хом пред ста вља ве ли ки про блем, на че му по себ но тре ба тре-
ба ра ди ти. Не ки ауто ри (D. Bo otht, L. Swartz, И. Г. Ју шић) пред ла жу 
ко ри шће ње и кре и ра ње ког ни тив них ма па при ли ком чи та ња, ка ко 
би се по бољ ша ло раз у ме ва ње про чи та ног, што се мо же при ме ни ти и 
код де це са оште ће ним слу хом. Пра вље њем ког ни тив них ма па де ца 
се под сти чу на чи та ње с раз у ме ва њем, ти ме се из бе га ва ме ха нич ко 
уче ње тек ста, док се уоча ва ју ве зе ме ђу чи ње ни ца ма и текст се по ве-
зу је у ло гич ку це ли ну. Пра вље ње ког ни тив них ма па као ве жба мо же 
се ко ри сти ти не са мо на ча со ви ма срп ског је зи ка, већ и на оста лим 
пред ме ти ма.

При ли ком пре при ча ва ња тек ста уоче но је да је па сив ни реч ник 
де це са оште ће ним слу хом бо га ти ји од ак тив ног.  Нпр. уме сто чи ње-
ни це „ис то пио“ ко ја се на ла зи у тек сту, не ки уче ни ци су на во ди ли 
„по сле не ма сне га“, чи ме су по ка за ли раз у ме ва ње пој ма, али ни је до-
шло до ак тив не упо тре бе ре чи у ис ка зу. Та ко ђе, не ке чи ње ни це су 
уче ни ци да ва ли у ге стов ном об ли ку уме сто у вер бал ној фор ми, што 
по твр ђу је да те ре чи не ма ју упо треб ну вред ност у њи хо вом ак тив ном 
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го во ру, али су их раз у ме ли то ком чи та ња. За то је ве о ма ва жно да об-
ра да не по зна тих ре чи не бу де са ма се би циљ, већ да сва ка но ва реч у 
реч ни ку уче ни ка до би је сво ју упо треб ну вред ност. Ва жно је да се уче-
ни ци под сти чу да но ве ре чи ко ри сте у ре че ни ца ма, ка ко би се утвр ди-
ло њи хо во зна че ње.

Иако је уочен де ли мич ни ути цај уз ра ста уче ни ка и сте пе на слу-
шног оште ће ња на ква ли тет чи та ња, од сту па ња у ре зул та ти ма на 
овом пла ну ука зу ју да је ква ли тет чи та ња ве ро ват ни је од раз раз ли чи-
тих фак то ра ко ји на ње га ути чу. Ту по себ но тре ба из дво ји ти зна чај 
ра не ре ха би ли та ци је, сти му ла тив ност сре ди не у ко јој се де те раз ви ја 
(по ро ди ца и шко ла), вр сту и ква ли тет ам пли фи ка ци је и ка рак те ри-
сти ке са ме лич но сти.

Пра вил но чи та ње и пи са ње пру жа огром не мо гућ но сти за раз вој 
је зи ка и го во ра код де це са оште ће ним слу хом. Чи та њем они мо гу да 
стек ну од го ва ра ју ћи во ка бу лар, да упо зна ју је зич ке струк ту ре, обо га-
те син таг му и, уоп ште, да стек ну број на са зна ња ко ја не мо гу да до би ју 
ауди тив ним пу тем. На тај на чин се чи та њем раз ви ја ју и спо соб но сти 
њи хо вог вер бал ног из ра жа ва ња и омо гу ћа ва им се да оства ре бо љу ко-
му ни ка ци ју са ши ром око ли ном. Упра во из ових раз ло га, по треб но је 
по све ти ти ви ше па жње про у ча ва њу про бле ма чи та ња и про на ла же-
њу пу те ва за по бољ ша ње ква ли те та чи та ња и раз у ме ва ња тек ста.
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SOME CARACTERISTICS OF DEAF AND HARD  
OF HEARING CHILDREN READING

MIRELA KLJAIĆ
E.S. “Jovan Popović”, Novi Sad

SUMMARY

The value of reading in the life of a modern man is priceless. Due to 
the communication barrier that deaf and hard of hearing people encounter, 
reading get even more significant role in their everyday life. Reading offers 
plenty of opportunity for obtaining information otherwise impossible to 
get through auditory mechanisms. This way reading becomes a method 
of communication, a way of learning, but also an important element that 
contributes a great deal to their speech and language development.

However, the potential of the reading isn’t often fully exploited. The 
poorly developed speech and the poor language experience reflect badly 
on the quality of reading as well. The aim of this research was to look into 
the reading characteristics of deaf and hard of hearing children. The aim 
of this research was to look into the particular problems deaf and hard of 
hearing encounter when reading and writing. We also wanted to examine 
the quality of reading and reading comprehension and to pinpoint the types 
of mistakes the children made. We were interested in finding out whether 
and to what extent the quality of reading may depend on the age, the level 
of hearing loss, the grade in Serbian language and the sex.

The research was carried out in December, 2010 in the classes of hearing 
impaired children in two elementary schools in Novi Sad and Belgrade. A 
total of 30 deaf and hard of hearing children were examined, together with 
two girls attending regular schools. 

The results of study show the low quality of reading and reading 
comprehension by deaf and hard of hearing children. The research has 
indicated that the age, the hearing loss and sex have partial influence on 
some elements of reading. 

KEY WORDS: writing, deaf and hard of hearing children, speech and 
language development.
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Циљ овог ис тра жи ва ња је да се на осно ву ко ри шће них ди јаг но стич ких 
ин стру ме на та про це ни спо соб ност чи та ња и утвр де об ли ци и те жи на  
алек сијe код афа зич них па ци је на та. За по тре бе ис тра жи ва ња фор ми ран је 
узо рак од 14 афа зич них бо ле сни ка, ко ји ма је ди јаг но за афа зи је по ста вље на Бо-
стон ским ди јаг но стич ким те стом за афа зи је (BDAE). За ис пи ти ва ње спо-
соб но сти чи та ња   ко ри шћен је суб тест чи тањa из BDAE на осно ву ко јег је  
про це ње на спо соб ност чи та ња на глас и раз у ме вањe на пи са ног ма те ри ја ла. 
Ре зул та ти ис тра жи ва ња су по ка за ли да је алек си ја при сут на код свих ти по-
ва афа зич ких син дро ма. Де фи ци ти су се ис по љи ли и при чи та њу на глас и код 
раз у ме ва ња про чи та ног. По ка за но је да се оште ће ње чи та ња код не флу ент-
них афа зи ја (Бро ки на и тран скор ти кал на мо тор на афа зи ја) ма ни фе сту је  по 
ти пу ли те рар не алек си је, уз при су ство мор фо ло шких па ра лек си ја. С дру ге 
стра не,  код флу ент них афа зи ја (Вер ни ке о ва и тран скор ти кал на сен зор на 
афа зи ја) углав ном се ма ни фе сту је вер бал на алек си је, пра ће на се ман тич ким 
па ра лек си ја ма.

Кључ не ре чи: афа зи ја, чи та ње на глас, раз у ме ва ње про чи та ног, алек си ја

УВОД

Афа зи ја је сте че ни по ре ме ћај је зич ке ко му ни ка ци је узро ко ван 
оште ће њем мо зга, ко ји се ма ни фе сту је де фи ци ти ма на пал ну лин-
гив стич ких, па ра лин ги ви тич ких и ког ни тив них спо соб но сти Афа зи ја 
обич но за хва та ви ше мо да ли те та је зи ка: усме ни го вор, раз у ме ва ње, чи-
та ње, пи са ње и ге стов ни го вор (Ву ко вић, 2010). Функ ци ја чи та ња мо же 
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би ти то тал но оште ће на, или се ја вља де ли мич но оште ће ње спо соб нсо-
ти чи та ња. Код па ци је на та ко ји има ју са чу ва не не ке чи тач ке спо соб нсо-
ти уоча ва ју се раз ли чи ти об ли ци гре ша ка. Де фи ци ти у чи та њу на глас 
обич но су пра ће ни по ре ме ћа јем раз у ме ва ња. До са да шњим ем пи риј-
ским сту ди ја ма је по ка за но да по сто је раз ли чи ти об ли ци алек си је и да 
су гре шке у чи та њу углав ном по ве за не са ти пом афа зич ног син дро ма и 
ме стом мо жда не ле зи је (Ву ко вић, 2010, Ву ко вић и сар., 2009).

Де фи ни ци ја и по де ла алек си је

Але ки ја је тер мин ко јим се озна ча ва гу би так или по ре ме ћај спо соб-
но сти чи та ња узро ко ван оште ће њем мо зга. О оалек си ји се мо же го во ри-
ти он да ка да је се по ре ме ћај ја ви код осо ба ко је су ра ни је пот пу но овла-
да ле ве шти ном чи та ња. Алелк си ја се ма ни фе сту је ши ро ком ле пе зом 
симп то ма, ме ђу ко јим асу: де фи ци ти у пре по зна ва њу гра фе ма, за ме на 
сло ва, ин вер зи ја ско ва у ре чи ма, по ре ме ћај по је ди нач них гла сов них ре-
пре зен та ци ја у звуч не мо де ле ре чи, раш чла њи ва ње ре чи, не мо гућ ност 
чи та ња ор то граф ски не пра вил них ре чи, де фи ци ти у чи та њу бе сми сле-
них ре чи, ви зу ел не гре шке. де ри ва ци о не гре шке,  се ман тич ке па ра лек-
си је и др (Ву ко вић, 2010). 

У кла си фи ка ци ји алек си ја из два ја ју се два основ на при сту па: тра ди-
ци о нал ни (ло ка ли за ци о ни стич ки) и пси хо лин гви стич ки.

 Пре ма тра ди ци о нал ном при сту пу кла си фи ка ци ја сте че них по ре-
ме ћа ја чи та ња ба зи ра ном на ло ка ли за ци ји мо жда не ле зи је и ди со ци-
ја ци ји по је ди них мо да ли те та је зич ке функ ци је, раз ли ку ју се три об ли-
ка алек си је: алек си ја без агра фи је, алек си ја са агра фи јом и фрон тал на 
алек сиј.

Алек си ја без агра фи је (ок ци пи тал на алек си ја)

Сма тра се да се у осно ви овог син дро ма на ла зи  пре кид тран сфе ра 
ви зу ел них ин фор ма ци ја од ви зу ел ног кор тек са де сне хе мис фе ре до од-
го ва ра ју ћег го вор ног под руч ја у ле вој хе мис фе ри, тј. до ги ру са ан гу ла ри-
са. Алек си ју без агра фи је ка рак те ри ше оште ће ње спо соб но сти чи та ња, 
уз пот пу ну очу ва ност спон та ног го во ра, ауди тив ног раз у ме ва ња, по на-
вља ња и пи са ња. Овај тип алек си је, ме ђу тим мо же би ти пра ћен акал ку-
ли јом, ано ми јом за ви зу ел но при ка за не објек те, а по себ но ано ми јом за 
бо је. Од пра те ћих не у ро ло шких де фи ци та ја вља се де сна хо мо ним на 
хе ми а ноп си ја. Син дром алек си је је опи са на код ле зи је ме ди јал ног де ла 
ок ци пи тал ног ре жња и спле ни ју ма кор пус ка ло зу ма (Ву ко вић, 2010; 
Ву ко вић, 2008).
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Алек си ја са агра фи јом (па ри је то-тем по рал на алек си ја)

Сма тра се да је у осно ви овог син дро ма гу би так „оп тич ких сли ка 
ре чи“ ко је су  ре пре зен то ва не у ле вом ги ру су ан гу ла ри су. Ка рак те ри ше 
се те шким оште ће њем функ ци је чи та ња и пи са ња, уз ре ла тив ну очу-
ва ност го вор ног је зи ка. У акут ној фа зи овај син дром обич но је пра ћен 
па ра фа зи ја ма, ано ми јом и по ре ме ћа ји ма по на вља ња. Мо гу би ти при-
сут ни и еле мен ти Герст ма но вог син дро ма. Од пра те ћих не у ро ло шких 
де фи ци та ја вља ју се де сно стра на хе ми па ре за и хо мо ним на хе ми а ноп-
си ја. На ста је као по сле ди ца ле зи је ле вог ги ру са ан гу ла ри са (Ву ко вић, 
2002; Оцић, 1998).

Фрон тал на алек си ја

Фрон тал на алек си ја на ста је као по сле ди ца ле зи је фрон тал них обла-
сти ле ве хе мис фе ре мо зга. Де фи ци ти чи та ња слич ни су оним ис па ди-
ма у чи та њу ко ји се сре ћу код па ци је на та са Бро ки ном афа зи јом, са мо 
се ма ни фе сту ју у не што те жем сте пе ну. Чи та ње на глас је оште ће но, од-
ли ку је се оте жа ном ар ти ку ла ци јом ре чи, фо нем ским па ра фа зи ја ма и 
сма ње ном бр зи ном чи та ња. Раз у ме ва ње тек ста је не што очу ва ни је, а 
де фи ци ти се ис по ља ва ју код раз у ме ва ња и схва та ња ду жег тек ста (Ву ко-
вић, 2002; Ву ко вић, 2010).

Пси хо лин гви стич ки при ступ кла си фи ка ци ји алек си је за сно ван је на 
ана ли зи обра за ца по ре ме ћа ја чи та ња на глас. Пре ма овом при сту пу из-
дво је на су три основ на ти па алек си је: фо но ло шка алек си ја, ду бин ска 
алек си ја и по вр шин ска алек си ја.

Фо но ло шка алек си ја

Прет по ста вља се да се у осно ви ове алек си је на ла зи оште ће ње спо-
соб но сти упо тре бе је зич ких пра ви ла за кон вер зи ју гра фе ма у фо не ме. 
Фо но ло шка алек си ја се ка рак те ри ше не спо соб но шћу чи та ња ре чи без 
зна че ња (не-ре чи), са тен ден ци јом њи хо вог осми шља ва ња. Нај че шће 
су у пи та њу ви зу ел не гре шке (ор то граф ска па ра лек си ја), од но сно да уме-
сто ре чи без зна че ња про чи та ју реч са зна че њем ко ја је ви зу ел но слич на 
тра же ној ре чи. Иако је спо соб ност чи та ња пра вих ре чи на глас  очу ва на, 
ови па ци јен ти има ју те шко ће у раз у ме ва њу зна че ња ових ре чи. По ред 
те шко ћа при чи та њу не-ре чи  те же чи та ју и ни ско фре квент не и но ве, 
њи ма не по зна те ре чи (Ву ко вић, 2002; 2010).
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Ду бин ска алек си ја

Па ци јен ти са ду бин ском алек си јом ис по ља ва ју број не се ман тич ке 
гре шке при чи та њу на глас. Уме сто на пи са не ре чи обич но про ду ку ју 
се ман тич ки слич не ре чи или ре чи ко је по зна че њу ни су слич не  на пи-
са ној ре чи. По ред се ман тич ких гре ша ка, ови па ци јен ти ис по ља ва ју ви-
зу ел не и де ри ва ци о не (мор фо ло шке) гре шке. Гре шке се че шће ис по-
ља ва ју код функ ци о нал них не го са др жај них ре чи, као и при чи та њу ап-
стракт них не го кон крет них ре чи. Ови па ци јен ти ни су у ста њу да чи та ју 
не-ре чи, а при чи та њу по ка зу ју тен ден ци ју да  не-ре чи пре ве ду у ре чи 
са зна че њем (Ву ко вић, 2008; Ву ко вић, 2007).

По вр шин ска алек си ја

На ста је код па ци је на та ко ји се при чи та њу осла ња ју на пра ви ла 
гра фем ско-фо нем ске кон вер зи је. Они че сто гре ше при чи та њу ор то-
граф ски не пра вил них ре чи, ко је се и од ви ја пре ко пра ви ла гра фем-
ско-фо нем ске кон вер зи је. Гре шке се ма ни фе сту ју про дук ци јом ре чи 
ко је су фо но ло шки слич не на пи са ној ре чи. Ме ха ни зам на стан ка ове 
алек си је ни је са свим, али се прет по ста вља да на ста је на ни воу ула зног 
ви зу ел ног лек си ко на, оште ће њем лек сич ко-се ман тич ког си сте ма или 
пре ки дом тран сфе ра ин фор ма ци ја из ме ђу ових опе ра ци ја чи та ња (Ву-
ко вић, 2008). 

ЦИЉ РА ДА

 Циљ овог ра да је да се на осно ву ко ри шће них ди јаг но стич ких 
ин стру ме на та про це ни спо соб ност чи та ња и утвр де об ли ци алек си је 
код афа зич них па ци је на та.

МЕ ТОД РА ДА

Узо рак

Узо рак се са сто јао од 14 афа зич них па ци је на та. Од укуп ног бро ја 
ис пи та ни ка 7 је има ло не флу ент не афа зи је (6 Бро ки ну и 1 тран скор ти-
кал ну мо тор ну афа зи ју), а 7 флу ент не афа зи је (6 Вер ни ке о ву и 1 тран-
скор ти кал ну сен зор ну афа зи ју). Ста рост ис пи та ни ка у узор ку кре та ла 
се од 34 до 79 го ди на жи во та. Код свих ис пи та ни ка из узор ка, ди јаг но за 
афа зи је је по ста вље на на осно ву Бо стон ског ди јаг но стич ког те ста за афа-
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зи је - BDAE (Go od glass i Ka plan, 1983). Та ко ђе је код свих ис пи та ни ка 
ком пју те ри зо ва ном то мо гра фи јом или маг нет ном ре зо нан цом иден-
ти фи ко ва на ле зи ја у ле вој мо жда ној хе мис фе ри. Сви ис пи та ни ци су 
има ли до ми нант ну упо тре бу де сне ру ке. У узо рак ни су укљу че ни па ци-
јен ти са де мен ци јом, ви зу о спа ци јал ним де фи ци ти ма и де фи ци ти ма у 
вид ном по љу.

Про це ду ра и тех ни ке ис пи ти ва ња

За ис пи ти ва ње функ ци је чи та ња ко ри шћен је суб тест Чи та ње из 
Бо стон ског ди јаг но стич ког те ста за афа зи је, ко ји се са сто ји из шест де ло-
ва кон ци пи ра них та ко да се по чи ње од про сти јих и иде ка сло же ни јим 
за да ци ма.

Суб тестoм чи та ња BDAE прoцeње на је спо соб ност чи та ња на глас 
и раз у ме ва ња на пи са ног ма те ри ја ла.

Пр вим де лом те ста про це њу је се спо соб ност чи та ња ре чи и ре че-
ни ца. Од ис пи та ни ка је тра же но да про чи та 10 ре чи ко је ре пре зен ту ју 
пред ме те, бо је, бро је ве, ак тив но сти и ге о ме триј ске об ли ке. За сва ку тач-
но про чи та ну реч ис пи та ник је до би јао 1 по ен, та ко да је мак си мал ни 
број по е на на овом за дат ку 10. На кон то га је од ис пи та ни ка тра же но да 
про чи та 10 ре че ни ца и за сва ку тач но про чи та ну ре че ни цу ис пи та ник 
је до би јао 1 по ен, па је и на овом за дат ку мак си ма лан број по е на 10.

Дру гим де лом те ста про це њу је се спо соб ност раз у ме ва ња на пи са-
ног ма те ри ја ла. Пр во се ис пи ту је раз ли ко ва ње сим бо ла и ре чи - ис пи-
та ни ку се про чи та реч, на кон че га он тре ба да је про на ђе у по ну ђе ном 
ни зу на пи са них ре чи, ко ји по ред тач ног са др жи и не тач не од го во ре. За 
сва ки та чан од го вор ис пи та ник је до би јао 1 по ен, та ко да је мак си ма лан 
број по е на на овом за дат ку 10. За тим се ис пи ту је пре по зна ва ње фо нет-
ски слич них ре чи – ис пи та ни ку се про чи та реч, а он тре ба да је про на ђе 
у по ну ђе ном ни зу на пи са них, фо но ло шки слич них ре чи. Мак си ма лан 
број по е на је 8. На кон то га се про це њу је спо соб ност сла га ња сли ка и 
ре чи - на на лог ис пи ти ва ча, ис пи та ник тре ба да про чи та на пи са ну реч 
и да по ка же на сли ци по јам ко ји она озна ча ва. Мак си ма лан број по е на 
је 10. На кра ју се на ла зи за да так чи та ња ре че ни ца и па су са - на кон са мо-
стал ног чи та ња по ну ђе ног тек ста па ци јент тре ба да про на ђе та чан, од 
че ти ри по ну ђе на од го во ра, ко ји пред ста вља до пу ну (од го вор) про чи та-
ног тек ста. Мак си ма лан број по е на на овом за дат ку из но си 10.
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РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Ре зул та ти ис тра жи ва ња су при ка за ни та бе лар но. Ана ли за до би је-
них ре зул та та по ка зу је да се по ре ме ћа ји чи та ња на глас и раз у ме ва ња 
на пи са ног тек ста ис по ља ва ју код свих ти по ва афа зич них син дро ма. По-
ре ме ћа ји функ ци је чи та ња ва ри ја ју у сте пе ну, што по ка зу ју по стиг ну-
ћа на за да ци ма. Исто вре ме но, уоче не су ква ли та тив не раз ли ке у по ре-
ме ћа ју чи та ња на глас.  

 На осно ву ана ли зе до би је них по да та ка уоча ва се да по сто ји за чај-
на раз ли ка у чи та њу на глас из ме ђу па ци је на та са не флу ен тим афа зи ја-
ма и па ци је на та са флу ент ним об ли ци ма афа зич ног син дро ма. Ни ме, 
па ци јен ти са не флу ент ним об ли ком афа зи је има ју бо ља по стиг ну ћа и 
ма ње гре ша ка при ли ком чи та ња по је ди нач них ре чи као и при чи та њу 
ре че ни ца не го па ци јен ти са флу ент ним афа зи ја ма (те бе ле 1 и 2)

Та бе ла 1 –  Ре зул та ти ис пи ти ва ња спо соб но сти чи та ња на глас  
па ци је на та са не флу ент ним афа зи ја ма

вр ста је зич ког
стимулуса

по стиг ну ће/мак си мал ни скор па ци је на та
са нефлуентним облицима афазија

Г. Н. Ј. З. И. М. Б. Б. В. Р. П. К. Љ. Л.

чи та ње ре чи 10/10 10/10 10/10 8/10 9/10 9/10 8/10

чи та ње ре че ни ца 10/10 2/10 9/10 6/10 6/10 9/10 6/10

Код не ких ис пи та ни ка, са не флу ент ним об ли ци ма афа зи је то ком 
чи та ња на глас уоче на је сма ње на бр зи на чи та ња, не си гур ност при чи-
та њу ду жих ре чи и оте жа на ар ти ку ла ци ја. Исто вре ме но је код по је ди-
них па ци је на та уоче но при су ство фо нем ских (ли те рар них) па ра лек-
си ја. Ка рак те ри стич но је да су па ци јен ти са не флу ент ним афа зи ја ма 
че сто гре ши ли при чи та њу функ ци о нал них ре чи, за тим код чи та ња ап-
стракт них име ни ца и ни ско фре квент них ре чи. Ис ти че мо и то да су ови 
па ци јен ти оствар ли ве ћа по стиг ну ћа при чи та њу по је ди нач них ре чи 
не го ре че ни ца. Јед на од ка рак те ри сти ка ових па ци је на та је  од у ста ја ња 
то ком чи та ња, псо еб но на за дат ку чи та ња ре че ни ца.
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Taбелa 2 –  Ре зул та ти ис пи ти ва ња спо соб но сти чи та ња на глас  
па ци је на та са флу ент ним афа зи ја ма

вр ста је зич ког
стимулуса

по стиг ну ће/мак си мал ни скор па ци је на та
са флуентним облицима афазија

Ж. Б. M. E. М. С. Љ. J. Г. С. В. Р. M. Р.

чи та ње ре чи 5/10 6/10 10/10 7/10 8/10 4/10 3/10

чи та ње ре че ни ца 0/10 9/10 10/10 1/10 8/10 2/10 0/10

Ис пи та ни ци са флу ент ним об ли ци ма афа зи ја су углав ном чи та ли 
флу ент но, без окле ва ња, али је са др жај про чи та ног че сто би вао пот пу-
но раз ли чит или бе сми слен у од но су на на пи са ни текст. При чи та њу на-
глас код ових па ци је на та углав ном се ис по ља ва ју лек сич ке па ра лек си је 
(се ман тич ког и асе ман тич ког ти па) и нео ло ги зми (псе у до-ре чи), док 
су фо нем ске па ра лек си је знат но ре ђе. Ка рак те ри стич но је да су ови па-
ци јен ти че сто гре ши ли при чи та њу са др жај них ре чи, док су функ ци о-
нал не ре чи углав ном чи та ли ко рект но. Та ко ђе је при ме ће но, као и код 
па ци је на та са не флу ент ним  афа зи ја ма, да су успе шни ји при чи та њу 
по је ди нач них ре чи не го на за дат ку чи та ња ре че ни ца.

Ана ли зом ре зу ла та до би је них ис пи ти ва њем спо соб нсо ти раз у ме ва-
ње пи са ног је зи ка утвр ђе но је да по сто ји зна чај на раз ли ка у раз у ме ва њу 
на пи са ног тек ста из ме ђу ис пи та ни ка са флу ент ним и ис пи та ни ка са 
не флу ент ним об ли ци ма афа зич ких син дро ма. Па ци јен ти са не флу ент-
ним афа зи ја ма су би ли успе шни ји на свим за да ци ма раз у ме ва ња ппро-
чи та ног у од но су на па ци јен те са флу ент ним афа зи ја ма.

Та бе ла 3  Ре зул та ти ис пи ти ва ња спо соб но сти раз у ме ва ња  
пи са ног је зи ка код па ци је на та са не флу ент ним афа зи ја ма

вр ста је зич ког
стимулуса

по стиг ну ћа/мак си мал ни скор па ци је на та
са нефлуентним облицима афазија

Г. Н. Ј. З. И. М. Б. Б. В. Р. П. К. Љ. Л.

раз ли ко ва ње сим бо ла и ре чи 10/10 10/10 10/10 7/10 10/10 10/10 10/10

пре по зна ва ње фо нет ски  
слич них ре чи 8/8 8/8 8/8 5/8 8/8 8/8 8/8

сла га ње сли ка и ре чи 10/10 10/10 10/10 3/10 10/10 10/10 5/10

чи та ње ре че ни ца и па су са 9/10 7/10 8/10 1/10 6/10 8/10 1/10
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Ta be la 4  Ре зул та ти ис пи ти ва ња спо соб но сти раз у ме ва ња пи са ног 
је зи ка код па ци је на та са флу ент ним афа зи ја ма

вр ста је зич ког
стимулуса

по стиг ну ћа/мак си мал ни скор па ци је на та
са флуентним облицима афазија

Ž. B. M. E. M. S. Lj. J. G. S. V. P. M. R.

раз ли ко ва ње сим бо ла  
и ре чи 2/10 8/10 10/10 5/10 10/10 10/10 2/10

пре по зна ва ње фо нет ски  
слич них ре чи 2/8 4/8 8/8 5/8 8/8 5/8 2/8

сла га ње сли ка и ре чи 0/10 9/10 10/10 9/10 10/10 5/10 5/10

чи та ње ре че ни ца и па су са 0/10 6/10 8/10 3/10 6/10 4/10 0/10

 

По да ци при ка за ни у та бе ла ма 3 и 4. По ка зу ју да су ис пи та ни ци са 
не флу ен тим афа зи ја ма би ки успе шни ји у раз у ме ва њу на пи са ног тек-
ста не го што би се то оче ки ва ло, с об зи ром на те шко ће при гла сном 
(усме ном) чи та њу. Де фи ци ти су се углав ном ис по ља ва ли код раз у ме-
ва ња и схва та ња ду жег тек ста. С дру ге стра не, код не ких па ци је на та са 
флу ент ним афа зи ја ма по ре ме ћа ји раз у ме ва ња пи са ног је зи ка ма ни фе-
сту ју се пот пу ним оту ђе њем сми сла на пи са них је зич ких сим бо ла. По-
је ди ни па ци јен те су ис по љи ли те шко ће још на ни воу пре по зна ва ња 
на пи са них сло ва и сим бо ла. Ка рак те ри стич но је да не ки па ци јен ти са 
флу ент ним афа зи ја ма ни су раз у ме ли зна че ње ре че ни ца, ко је су ко рект-
но про чи та ли на глас.  

На осно ву ана ли зе до би је них по да та ка иден ти фи ко ва но је не ко ли-
ко ти по ва алек сич них гре ша ка: ли те рал на алек си ја, вер бал на алек си ја, 
мор фо ло шке па ра лек си је, чи та ње сло во по сло во и се ман тич ке па ра-
лек си је.



ОБЛИЦИ ИСПОЉАВАЊА АЛЕКСИЈЕ КОД АФАЗИЧНИХ ПАЦИЈЕНАТА 267

Та бе ла 5. Ди стри бу ци ја ти по ва гре ша ка у чи та њу  
код афа зич ких син дро ма

тип афа зи је

ти по ви гре ша ка у чи та њу

ли те рал .
алексија

се ман тич ке 
паралексије

мор фо ло шке
паралексије

чи та ње 
сло во по 

слово
вер б.
алекс.

Бро ки на афа зи ја 8 4 7

Вер ни ке о ва афа зи ја 6 1 2

Тран скор ти кал на  
сен зор на афа зи ја 2 1 4

Тран скор ти кал на 
мо тор на афа зи ја 1 3 1

Еви дент но је да се ве ћи на на ве де них ти по ва гре ша ка у чи та њу ис-
по ља ва код свих об ли ка афа зич ких син дро ма. Ипак се мо же го во ри ти 
о тен ден ци ји раз ли чи тог ис по ља ва ња ти по ва алек сич ких гре ша ка код 
флу ент них и не флу ент них об ли ка афа зич ких син дро ма. На ши ре зул та-
ти по ка зу ју да су ли те рар не алек си је и мор фо ло шке па ра лек си је ти пич-
ни је за па ци јен те са не флу ент ним афа зи ја ма, док вер бал не алек си је и 
се ман тич ке па ра лек си је ка рак те ри шу афа зи је флу ент ног ти па.

ДИ СКУ СИ ЈА И ЗА КЉУ ЧАК

Основ ни циљ овог ис тра жи ва ња био је да се на осно ву про це не спо-
соб нсо ти чи та ња на глас и раз у ме ва ља на пи са ног ма те ри ја ла из дво је не-
ки об ли ци и те жи на алек си је.

Ре зул та ти су по ка за ли да се оште ће ње функ ци је чи та ња ја вља и 
код ис пи та ни ка с не флу ент ним и флу ент ним афа зи ја ма. Де фи ци ти су 
се ис по љи ли код чи та ња на глас и код раз у ме ва ња про чи та ног. Ме ђу-
тим, тре ба ис та ћи да по сто је раз ли ке у те жи ни алек си је из ме ђу ис пи-
та ни ка са не флу ент ним и флу ент ним афа зи ја ма. Дру гим ре чи ма, те жи 
об лик алек си је ис по ља ва се код ис пи та ни ка са флу ент ним афа зи ја ма. 
У при лог то ме го во ре и ве ћа по стит гну ћа на за да ци ма чи та ња ре чи, 
чи та ња ре че ни ца и раз у ме ва ње па ра гра фа у гру пи ис пи та ни ка са не-
флу ент ним афа зи ја ма. 

Ква ли та тив на ана ли за до би је них по да та ка по ка зу је да обра зац гре-
ша ка у чи та њу ко ре ли ше са ти пом афа зич ког син дро ма. Код не флу ент-
них афа зи ја (Бро ки на и тран скор ти кал на мо тор на афа зи ја) оште ће ње 
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чи та ња је по ти пу ли те рал не алек си је, уз при су ство мор фо ло шких па-
ра лек си ја (из во ђе ње но вих об ли ка од на пи са них ре чи). У осно ви овог 
ти па по ре ме ћа ја чи та ња на ла зи се не мо гућ ност име но ва ња сло ва, иако 
је пер цеп ци ја сло ва у су шти ни очу ва на. Па ци јен ти са не флу ент ним афа-
зи ја ма бо ље чи та ју крат ке, кон крет не и ви со ко фре квент не ре чи, не го 
ду ге, ап стракт не и ви со ко фре квент не ре чи. Ка рак те ри стич но је да они 
че сто ко рект но про чи та ју реч, иако гре ше у име но ва њу  сло ва од ко јих 
је реч са ста вље на. Прет по ста вља се да због то га они бо ље и раз у ме ју 
пи са ни ма те ри јал, не го што га чи та ју на глас (Ву ко вић и сар., 2009). Ре-
зул та ти ове сту ди је та ко ђе по ка зу ју да па ци јен ти са не флу ен тим афа зи-
ја ма че сто успе шно до пу ња ва ју за по че те ре че ни це иако пра ве гре шке 
при чи та њу на глас, што по ка зу је да бо ље раз у ме ју  пи са ни ма те ри јал 
не го што га чи та ју на глас. Ме ђу тим, у не ким слу ча је ви ма по ре ме ћа ју 
раз у ме ва ња про чи та ног до при но се спо ро и на пор но чи та ње.

Код флу ент них афа зи ја (Вер ни ке о ва и тран скор ти кал на сен зор на 
афа зи ја) оште ће ње чи та ња углав ном се ма ни фе сту је по ти пу вер бал не 
алек си је, пра ће не се ман тич ким па ра лек си ја ма. Уме сто на пи са не ре чи 
ови па ци јен ти обич но про ду ку ју дру гу реч ко ја је углав ном се ман тич ки 
бли ска на пи са ној. Осим то га, они че шће гре ше код чи та ња са др жај них 
не го функ ци о нал них ре чи. Тре ба ис та ћи и то да не ки па ци јен ти са флу-
ент ним афа зи ја ма че сто ни су у ста њу да про чи та ју реч или је про чи та ју 
по гре шно и по ред то га што успе шно име ну ју сло ва те ре чи. По ре ме ћај 
раз у ме ва ња са др жа ја про чи та ног тек ста ка рак те ри стич но су обе леж је 
па ци је на та са флу ент ним афа зи ја ма, а сте пен по ре ме ћа ја обич но је па-
ра ле лан те жи ни по ре ме ћа ја раз у ме ва ња го вор ног је зи ка. По ре ме ћа ји 
раз у ме ва ња ис по ља ва ју се чак и за оне ре чи ко је бо ле сни ци ко рект но 
про чи та ју на глас.

До са да шња ис тра жи ва ња по ка за ла су да се по је ди не алек сич не 
гре шке мо гу по ве за ти са кли нич ким ти пом афа зи је. Код па ци је на та са 
флу ент ним афа зи ја ма при ме ће не су се ман тич ке гре шке (уме сто на пи-
са не ре чи па ци јен ти про чи та ју реч ко ја је бли ска по зна че њу или сме на-
тич ки не по ве за на). Овај тип по ре ме ћа ја чи та ња ка рак те ри ше ду бин ску 
алек си ју (Colt hart, 1980; Ву ко вић, 2010), ко ја се и ма ни фе сту је про дук ци-
јом се ман тич ких па ра лек си ја при чи та њу.

По вр шин ска алек си ја се ка рак те ри ше фо но ло шким гре ша ка ма (Saf-
fran, 1985; Ву ко вић, 1998). Овај тип алек си је се од ра жа ва не мо гућ но шћу 
из вр ша ва ња гра фем ско-фо нем ске кон вер зи је, што до во ди до број них 
фо но ло шких гре ша ка, ко је се по себ но уоча ва ју у је зи ци ма са сло же ним 
пи смом. 
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 FORMS  OF AL EX IA IN APH ASIC  PA TIENTS:   
A  PRELIMINARY  IN VESTIGA TION

JELENA  ĆULAFIĆ,  M ILE VUKOVIĆ  &  I RE NA  VUKOVIĆ
F aculty of Spe cial Ed u cation a nd Rehabili tat io n, Belgrade

Summary

The aim  of this  re search  i s to assess r ea ding ability a nd  determine  the 
forms of  a lexia  in  aphasic pa tients. For purpos es  o f this re se arch, a s ample  
of  14 aphasic  patien ts  i s forme d  to whom  t he  d iagnosis o f aphasi a  is made 
according  the Boston Diagnostic Aphasia Examination. For testing reading 
skills, a subtest from the Boston Diagnostic Aphasia Examinatio (BDAE) was 
used that evaluate the examinees’: ability to read aloud and comprehension 
of written materials. The research results have shown that alexia is present 
in all types of aphasic syndromes. The deficits have been manifested during 
the read-aloud and reading comprehension. It has shown that reading 
disorders in nonfluent aphasia (Broca’s and transcortical motor aphasia) 
were manifested by the type of literal alexia, with presence of morphological 
paralexia, so this type of reading disorders may be defined as a deep alexia. 
Оn the other hand, reading disorders in fluent aphasia (Wernicke’s and 
transcortical sensory aphasia) are mostly manifested by the type of verbal 
alexia followed by semantic paralexia.

KEY WORDS: aphasia, reading aloud, reading comprehension, alexia

Напомена: У раду су приказани резултати пилот истраживања алексије у оквиру 
пројекта ЕВАЛУАЦИЈА ТРЕТМАНА СТЕЧЕНИХ ПОРЕ  МЕЋАЈА ГОВОРА И 
ЈЕЗИКА (Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, бр. 179068
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СЕЛЕКТИВНА ПАЖЊА ДЕЦЕ  
СА ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ ОМЕТЕНОШЋУ1

Ненад Глумбић, Mирјана Ђорђевић
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд

Упр кос ши ро ко при хва ће ном ста ву да су де фи ци ти па жње ин хе рент ни 
осо ба ма са ин те лек ту ал ном оме те но шћу, не по сто је ја сни ем пи риј ски до ка-
зи ко ји ма би се до ка за ла по ве за ност из ме ђу де фи ци та па жње и ис под про сеч-
ног ин те лек ту ал ног функ ци о ни са ња. Па жњу би пре тре ба ло са гле да ти као 
кров ни тер мин ко јим су об у хва ће не број не, ме ђу соб но по ве за не ком по нен те 
ко је до при но се све у куп ном про це си ра њу ин фор ма ци ја, не го као спе ци фи чан 
ме ха ни зам. Циљ овог ис тра жи ва ња је да се утвр ди при мен љи вост „Те ста 
пер цеп ци је раз ли ка“ као ин стру мен та за про це ну се лек тив не па жње код де-
це са ин те лек ту ал ном оме те но шћу.

Узо рак се са сто ји од 90 ис пи та ни ка (по 45 ис пи та ни ка са ла ком и уме-
ре ном ин те лек ту ал ном оме те но шћу) (ИО), уз ра ста од 7 до 26 го ди на. Се-
лек тив на па жња је про це ње на шпан ском адап ти ра ном вер зи јом на ве де ног 
те ста, по зна том под на зи вом „Ли ца“.

Ис пи та ни ци са ла ком ИО су оства ри ли ско ро ве у ра спо ну од 0 до 49 
по е на (АС=13,16, СД=9,01), док су ис пи та ни ци са уме ре ном ИО, оства ри ли 
ско ро ве у ра спо ну од 0 до 13 по е на (АС=5,64; СД=4,06). Уста но вље на је ста-
ти стич ки зна чај на раз ли ка у по стиг ну ћи ма ис пи та ни ка ова два под у зор ка 
(F(1,88)=26,001; p<0,001). Утвр ђе на је и уме ре на, не га тив на ко ре ла ци ја из ме-
ђу уз ра ста и оства ре них ско ро ва на те сту за про це ну се лек тив не па жње код 
ис пи та ни ка са ла ком ИО (r= -0,351; p=0,018). Овај на лаз се мо же об ја сни ти 
ути ца јем екс тра ког ни тив них фак то ра. 

По треб но је да се у бу дућ но сти ре а ли зу ју оп се жни ис тра жи вач ки про јек-
ти на осно ву ко јих би се утвр ди ла по стиг ну ћа нор ма тив ног узор ка и по мо ћу 

1 Ре зул та ти овог ис тра жи ва ња про ис те кли су из ра да на про јек ту „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 тво за на у ку и тех но-
ло шки раз вој РС; ев. бр. про јек та 179017). 
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ко јих би се при ме ње ни тест адап ти рао за по пу ла ци ју осо ба са ин те лек ту ал-
ном оме те но шћу.
 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ин хи би тор на кон тро ла, ли ца, ви зу ел на па жња 

УВОД

Под се лек тив ном па жњом под ра зу ме ва мо ка па ци тет усред сре ђи ва-
ња на по је ди нач не сти му лу се у при су ству оме та ју ћих ути ца ја од стра не 
дру гих, спо ља шњих или уну тра шњих сти му лу са (Оцић, 1998). Број на 
ис тра жи ва ња, спро ве де на у дру гој по ло ви ни XX ве ка, ука зи ва ла су на за-
кљу чак да је де фи цит па жње, без при дру же не хи пе рак тив но сти и им пул-
сив но сти, ин хе рен тан осо ба ма са ин те лек ту ал ном оме те но шћу (Мelnyk, 
Das, 1992). Са дру ге стра не, ауто ри ин спи ри са ни раз вој ним при сту пом 
ин те лек ту ал ној оме те но сти, по ка зу ју да се по стиг ну ћа де це сни же них 
ин те лек ту ал них спо соб но сти на те сто ви ма за про це ну раз ли чи тих аспе-
ка та па жње мо гу упо ре ди ти са по стиг ну ћи ма ти пич не де це, истог мен-
тал ног уз ра ста (Iaroc ci, Bu rack, 1998). Oвај се за кљу чак мо же при ме ни ти 
на ис пи та ни ке са функ ци о нал ном ин те лек ту ал ном оме те но шћу, док се у 
по је ди ним ста њи ма сни же ног ин те лек ту ал ног функ ци о ни са ња, усло вље-
ног ор ган ским чи ни о ци ма, ипак мо же го во ри ти о де фи ци ту па жње. 

Утвр ђи ва ње евен ту ал них де фи ци та у се лек тив ној па жњи код осо ба 
са ин те лек ту ал ном оме те но шћу ве о ма је зна чај но, с об зи ром на утвр ђе ну 
ве зу из ме ђу де фи ци та па жње и по те шко ћа у са вла да ва њу на став ног гра-
ди ва (Ја пун џа-Ми ли са вље вић, 2008), као и из ме ђу ви гил но сти па жње и 
со ци јал но при хва тљи вог по на ша ња (Ja pund za-Mi li sa vlje vic et al., 2010).

С об зи ром на то да у на шој сре ди ни, ко ли ко нам је по зна то, до са да 
ни је при ме њи ван Тест пер цеп ци је раз ли ка као ин стру мент за про це ну 
ква ли те та се лек тив не па жње осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но шћу, 
ово ис тра жи ва ње екс пло ра тив ног ти па ор га ни зо ва но је у фор ми пи лот 
про јек та ко ји прет хо ди де таљ ни јој про це ни раз ли чи тих аспе ка та па-
жње на ве ћим узор ци ма осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но шћу. 

МЕ ТОД ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Узо рак

Узор ком је об у хва ће но 45 ис пи та ни ка са ла ком ин те лек ту ал ном 
оме те но шћу (ЛИО), уз ра ста из ме ђу 7 и 26 год. (АС=13,00; СД=3,93) и 
45 ис пи та ни ка са уме ре ном ин те лек ту ал ном оме те но шћу (УИО), уз ра-
ста из ме ђу 8 и 24 год. (АС=13,73; СД=4,18). Ни је на ђе на ста ти стич ки зна-



СЕЛЕКТИВНА ПАЖЊА ДЕЦЕ СА ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ ОМЕТЕНОШЋУ 273

чај на раз ли ка у про сеч ној ста ро сти ис пи та ни ка ова два под у зор ка (t = 
- 1,196; df = 44; p = 0,238). У оба под у зор ка на ла зи се по 25 ис пи та ни ка 
му шког и по 20 ис пи та ни ка жен ског по ла. Сви ис пи та ни ци по ха ђа ју 
тзв. спе ци јал не шко ле или цен тре за днев ни бо ра вак осо ба оме те них у 
мен тал ном раз во ју.

Ин стру мент и тех ни ка ис тра жи ва ња

За про це ну па жње, че сто се ко ри сте ин стру мен ти ко ји у се би са др-
же за дат ке ви зу ел не пер цеп ци је. Од ис пи та ни ка се на тим за да ци ма 
обич но оче ку је да ме ђу по ну ђе ним ин фор ма ци ја ма де тек ту ју од ре ђе не 
сти му лу се, као и да из вр ше ви зу ел ну дис кри ми на ци ју. Не ки ауто ри 
сма тра ју да кључ но ме сто у об ја шња ва њу ве зе из ме ђу па жње и ин те ли-
ген ци је при па да упра во овим пер цеп тив ним спо соб но сти ма, од но сно, 
де тек ци ји и бр зи ни дис кри ми на ци је (Schwe i zer et al., 2001).

У овом ис тра жи ва њу је ко ри шћен Тест пер цеп ци је раз ли ка ко ји је 
осми слио Тер стон у ци љу ис пи ти ва ња фак тор ске струк ту ре ин те ли ген-
ци је. Пр во бит но је овај тест био ко ри шћен у свр ху од ре ђи ва ња бр зи не 
ко јом се пер ци пи ра ју де та љи и раз ли ку ју по је ди ни објек ти. Да нас се 
овај тест углав ном ко ри сти за про це ну усме ре но сти па жње. Усме ре на 
па жња се ко ри сти ка да се осо ба кон цен три ше на јед ну со пе ци фич ну 
фор му сти му лу са или не ки аспект те фор ме, иг но ри шу ћи све оста ле 
сти му лу се ко ји ин тер фе ри ра ју са ка рак те ри сти ка ма за дат ка (López So-
ler, García Se vil la, 1997). То ком ис пи ти ва ња усме ре но сти па жње ис пи-
та ни ка са ин те лек ту ал ном оме те но шћу ко ри сти ли смо шпан ску вер зи-
ју те ста, по зна ту под на зи вом Test de Percepción de Di fe ren ci as или Ca ras 
(Thur sto ne, Yela, 1985).

Тест се са сто ји из 60 гра фич ких еле ме на та. Сва ки гра фич ки еле-
мент об у хва та низ од три ше мат ски при ка за на ли ца. Јед но од три ли ца 
се раз ли ку је од дру га два по об ли ку или по ло жа ју не ког од сле де ћих 
еле ме на та: ко се, обр ва, очи ју и уста. Од ис пи та ни ка се тра жи да де тек-
ту је ли це ко је се раз ли ку је од дру га два ли ца и да га пре цр та. Сва ки 
успе шно ре шен за да так оце њу је се јед ним по е ном.

Иако су ауто ри пред ви де ли мо гућ ност груп не ад ми ни стра ци је те-
ста, у овом ис тра жи ва њу смо се опре де ли ли за ин ди ви ду ал ну про це ну, 
има ју ћи у ви ду ког ни тив на огра ни че ња ис пи ти ва них су бје ка та. По што 
смо се, на осно ву проб них сти му лу са, уве ри ли да ис пи та ник раз у ме 
су шти ну те ста, да ли смо ис пи та ни ку на лог да у сва ком ни зу од три ше-
мат ски при ка за на ли ца пре цр та оно ко је се раз ли ку је од дру га два ли-
ца. Вре ме ре ша ва ња те ста смо, као и ве ћи на ис тра жи ва ча, огра ни чи ли 
на три ми ну та. Не ки ауто ри су про ду жи ли вре ме из ра де те ста на шест 
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ми ну та у ци љу про це не одр жа ва ња па жње и кон тро ле им пул сив ног 
по на ша ња (Cre spo-Eguílaz еt al., 2006). На осно ву та ко до би је них ре зул-
та та на пра вље на је ја сна раз ли ка из ме ђу де це са хи пер ки нет ским по-
ре ме ћа јем, де це са спе ци фич ним по ре ме ћа ји ма у уче њу и кон трол не 
гру пе ис пи та ни ка. 

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

До би је ни ре зул та ти по ка зу ју да се уку пан скор ис пи та ни ка са ЛИО 
кре ће у ра спо ну од 0 до 49 по е на (АС=13,16; СД=9,01), док се гло бал ни 
ско ро ви у под у зор ку ис пи та ни ка са УИО кре ћу у ра спо ну од 0 до 13 по-
е на (АС=5,64; СД=4,06). Јед но фак тор ска ана ли за ва ри јан се по ка зу је да 
ис пи та ни ци са ЛИО има ју ста ти стич ки сиг ни фи кант но ви ше ско ро ве 
од ис пи та ни ка са УИО (F(1,88)=26,001; p<0,001).

Гра фи кон 1 – Ди стри бу ци ја ре зул та та де це 
са ЛИО и УИО на „Те сту пер цеп ци је раз ли ка“

Гру пи са њем гло бал них ско ро ва у ин тер ва ле сти че мо ја сни ји увид 
у ди стри бу ци ју до би је них ре зул та та. По ка за ло се да де ца са ЛИО пред-
ста вља ју зна чај но хе те ро ге ни ју гру пу ис пи та ни ка од де це са УИО. Ви-
ше од 50% де це са УИО оства ру је из ме ђу ну ла и пет по е на. Нај ви ша 
по стиг ну ћа су за бе ле же на код че ти ри ис пи та ни ка са 12 и два ис пи та-
ни ка са 13 по е на. Гло бал ни ско ро ви ис пи та ни ка са ЛИО ре ла тив но су 
рав но мер но рас по ре ђе ни по иза бра ним ин тер вал ним гру па ма. Ра спон 
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до би је них ско ро ва ипак ни је то ли ко ве ли ки, као што би се мо гло за-
кљу чи ти на осно ву ми ни мал них и мак си мал них вред но сти, с об зи ром 
на то да са мо је дан ис пи та ник оства ру је 49 бо до ва. Ако би смо из у зе ли 
овог ис пи та ни ка, ра спон гло бал них ско ро ва у под у зор ку осо ба са ЛИО 
кре тао би се у оп се гу од 0 до 28 по е на. 

Не по се ду је мо, на жа лост, нор ме за срп ску вер зи ју ко ри шће ног те-
ста. Прет по ста вља мо, ме ђу тим, да кул ту ро ло шке и со цио-де мо граф-
ске спе ци фич но сти не ма ју та ко зна ча јан ути цај на до би је не ре зул та те 
као што је то слу чај код вер бал них те сто ва. Ако би смо, уз ну жан опрез 
при ли ком ко ри шће ња стра них нор ми, упо ре ди ли на ше ис пи та ни ке 
са шпан ским нор ма тив ним узор ком, ви де ли би смо да 23,3% де це са 
ЛИО и 37,8% ис пи та ни ка са УИО по сти же ско ро ве ко ји су екви ва лент-
ни пр вом пер цен ти лу њи хо ве уз ра сне гру пе. Ско ро ви де це са УИО 
прак тич но ни ка да не пре ла зе пе ти пер цен тил ни ранг. С дру ге стра не, 
по је ди ни ис пи та ни ци са ЛИО оства ру ју ско ро ве слич не де ци из оп ште 
по пу ла ци је, бу ду ћи да су њи хо ви ско ро ви екви ва лент ни че тр де се том, 
ше зде се том и, у јед ном слу ча ју, се дам де се том пер цен ти лу. 

До би је ни ре зул та ти су у скла ду са ре зул та ти ма ис тра жи ва ња дру-
гих ауто ра. Ја пун џа (2002) сма тра да де ца са ЛИО нај ве ће по те шко ће 
ис по ља ва ју у обла сти флек си бил но сти и кон цен тра ци је па жње. У на ве-
де ном ис тра жи ва њу, ис пи та ни ци су без ве ћих про бле ма усме ра ва ли па-
жњу на за да ти сти му лус, али су се по те шко ће ис по љи ле у одр жа ва њу 
и пре ба ци ва њу па жње на дру ге сти му лу се. Осо бе са ЛИО има ју из ра зи-
те про бле ме у ин хи би ци ји дис трак то ра (Djurić-Zdravković et al., 2010), 
што је нео п хо дан пред у слов за ре ша ва ње за да та ка ко ри шће них у овом 
ис тра жи ва њу. Слич ни про бле ми су уоче ни и на за да ци ма вер бал не и 
мо то рич ке ин хи би тор не кон тро ле (Гли го ро вић, Бу ха-Ђу ро вић, 2010).

У за да ци ма ви зу ел не пре тра ге по је дин стве ној ка рак те ри сти ци од 
ис пи та ни ка се оче ку је да де тек ту је основ не ка рак тер сти ке сти му лу са, 
без ког ни тив ног по сре до ва ња (Tre i sman, Ge la de, 1980). Ме ђу тим, овај 
тип за да та ка под ра зу ме ва ин те гра ци ју по је ди нач них опа же них еле ме-
на та у це ли ну, у об ли ку тзв. фо ку си ра ног опа жа ња.

Та кви за да ци су по себ но те шки за осо бе са УИО код ко јих је уочен 
зна ча јан не склад из ме ђу зре ло сти функ ци је ви зу ел не дис кри ми на ци је 
и ста ро сне до би ис пи та ни ка (Ка ља ча, 2006). Де фи цит па жње код де це 
са УИО ис по ља ва се у об ли ку пре те ра не се лек тив но сти, од но сно фо ку-
си ра но сти на је дан сти му лус, при че му се све дру ге ре ле вант не ин фор-
ма ци је за не ма ру ју.

За успе шно ре ша ва ње за да та ка нео п ход но је да осо ба бр зо пре ба-
цу је па жњу са јед ног на дру ги из вор ин фор ма ци ја (García Se vil la, 1997; 
Rosselló, Mir, 1998). Јед на од стра те ги ја ко је се нај че шће ко ри сте да би 
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усме ра ва ње па жње би ло ефек тив но је сте “се лек тив на пре тра га” то ком 
ко је осо ба тре ба да ло ка ли зу је ре ле вант ни сти му лус. Ова стра те ги ја се ко-
ри сти и у ре ша ва њу Те ста пер цеп ци је раз ли ка. Не мо гућ ност флек си бил-
ног по ме ра ња ког ни тив ног се та и пси хич ки умор основ ни су чи ни о ци 
ре ла тив не не у спе шно сти ис пи ти ва не де це на Те сту перц пеп ци је раз ли ка. 

Та ко ђе тре ба има ти у ви ду да су ин стру мен ти ко ји се ко ри сте за 
про це ну ви зу ел не па жње код осо ба са ИО стан дар ди зо ва ни на оп штој 
по пу ла ци ји. По је ди ни ауто ри сма тра ју да те сто ви ко ји ни су при ла го-
ђе ни спе ци фич но сти ма осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но шћу има ју 
огра ни че ну упо треб ну вред ност (Еwen, Sha pi ro, 2005). 

У под у зор ку осо ба са УИО ни је на ђе на зна чај на ко ре ла ци ја из ме-
ђу уз ра ста и укуп ног ско ра. За ни мљи во је, ме ђу тим, да у под у зор ку 
ис пи та ни ка са ЛИО по сто ји уме ре но ви со ка, не га тив на ко ре ла ци ја из-
ме ђу уз ра ста и ско ро ва на Те сту пер цеп ци је раз ли ка (r= -0,351; p=0,018). 
Jaпун џа-Ми ли са вље вић (2005) на ла зи да у функ ци ји уз ра ста до ла зи до 
па да спо соб но сти ви зу ел не дис кри ми на ци је. Ис тра жи ва ње ар ген тин-
ских ауто ра на ве ли ким нор ма тив ним узор ци ма де це ти пич ног раз во ја 
по ка зу ју да у два на е стој го ди ни до ла зи до па да спо соб но сти усме ра ва-
ња па жње (Ison, An ta, 2006). Ови ауто ри до би је ни на лаз ту ма че екс тра-
ког ни тив ним чи ни о ци ма, бу ду ћи да су де ца са ни ским ско ро ви ма на 
те сту „Las Ca ras“ по ти ца ла из сре ди на са ни ским со цио-еко ном ским 
ста ту сом. Аја ро чи и Бе рак (Iaroc ci, Bu rack, 1998) та ко ђе на во де да се ло-
ша по стиг ну ћа на за да ци ма се лек тив ног усме ра ва ња па жње мо гу до ве-
сти у ве зу са мо ти ва ци о ним чи ни о ци ма. Су о че на са ви ше го ди шњим 
не у спе хом де ца са ин те лек ту ал ном оме те но шћу има ју тен ден ци ју да се 
осла ња ју на на ло ге и под сти ца је дру гих осо ба. Оту да њи хов не у спех на 
за да ци ма ви зу ел не дис кри ми на ци је, мо же да се до ве де у ве зу са спо ља-
шњим ло ку сом кон тро ле, тј. ви ше стру ко пот кре пљи ва ним за ви сним 
по на ша њем. 
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ЗА КЉУ ЧАК

Па жња је мул ти пли ме ха ни зам мо ду лар не при ро де по де ље у ви-
ше суб ме ха ни за ма, ко ји су ме ђу соб но ко ор ди ни са ни и кон тро ли са ни 
ра зним де ло ви ма мо зга. У школ ском кон тек сту, про бле ми у се лек ци о-
ни са њу и одр жа ва њу па жње пред ста вља ју зна ча јан фак тор ри зи ка за 
не у спех у шко ли. 

Ре зул та ти ис тра жи ва ња ука зу ју на из у зет ну ва ри ја бил ност по стиг-
ну ћа де це са ЛИО на Те сту перц пеп ци је раз ли ка, као и на ујед на че но 
ни ска по стиг ну ћа де це са УИО. Утвр ђе на је уме ре но ви со ка, не га тив на 
ко ре ла ци ја из ме ђу гло бал ног ско ра на те сту за пре це ну се лек тив не па-
жње и уз ра ста ис пи ти ва не де це у под у зор ку ис пи та ни ка са ЛИО. Ова-
кав на лаз мо же да се ту ма чи екс тра ког ни тив ним чи ни о ци ма. 

С об зи ром на то да се на ве де ни тест за да је ла ко и бр зо тре ба ло 
би га стан дар ди зо ва ти на ве ли ком нор ма тив ном узор ку, ка ко би се 
до би ле уз ра сне нор ме за на ше под руч је. За тим се мо гу спро ве сти ис-
тра жи ва ња на ве ћим узор ци ма де це и од ра слих осо ба са ин те лек ту-
ал ном оме те но шћу, раз ли чи те ети о ло ги је. Оче ку је мо да би се, на кон 
ре а ли зо ва них ис тра жи ва ња, на ве де ни тест мо гао ко ри сти ти као је дан 
еле мент у стан дард ној про це ду ри ева лу а ци је ис пи та ни ка сни же них 
ин те лек ту ал них спо соб но сти.
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SE LEC TI VE AT TEN TION IN CHIL DREN  
WITH IN TEL LEC TUAL DI SA BI LITY

NE NAD GLUMBIĆ, MIR JA NA ĐORĐEVIĆ
Fa culty of Spe cial Edu ca tion and Re ha bi li ta tion, Bel gra de

SUM MARY

Despite enduring popularity of the notion that attentional deficiencies 
were inherently related to intellectual disability, empirical evidences 
do not support a relationship between attention deficit and sub average 
intellectual functioning. Attention could be rather seen as an umbrella 
term for interrelated components that contribute to overall processing of 
information than specific mechanism. The objective of this research was to 
determine applicability of the “Test on perception of differences” as a tool 
for assessing selective attention in persons with intellectual disability.

The sample consisted of 90 participants with mild and moderate 
intellectual disability (ID), aged from 7 to 26. There were 45 participants in 
each group. Selective attention was assessed by the Spanish adaption of the 
test named above, well known as “Las Caras”. 

It was revealed that participants with mild ID achieved scores in wide 
range between 0 and 49 points (M=13.16; SD=9.01), while the participants 
with moderate ID achieved scores in a range between 0 and 13 points 
(M=5.64; SD=4.06). There were statistically significant differences between 
these subsets (F(1,88)=26.001; p<.001). Surprisingly, correlation between 
achieved global scores and age in the subset of mild ID was moderate and 
negative (r= -.351; p=.018). This result could be explained by extracognitive 
factors.

It is necessary to carry out specific research projects in order to determine 
norms for our population and to adapt the test for participants with ID.

 
KEY WORDS: inhibitory control, faces, visual attention
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Циљ овог ра да је ис пи ти ва ње ни воа при хва та ња агре сив них фор ми по на-
ша ња као аде кват ног об ли ка со ци јал не ин тер ак ци је и про це на ни воа узи ма-
ња у об зир по сле ди ца агре сив ног по на ша ња код уче ни ка са ла ком ин те лек ту-
ал ном оме те но шћу. 

Ис тра жи ва њем је об у хва ће но 126 ис пи та ни ка по де ље них у екс пе ри мен-
тал ну гру пу ко ју је чи ни ло 90 уче ни ка са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но-
шћу (ЛИО) и кон трол ну гру пу са 35 уче ни ка ко ји при па да ју оп штој по пу ла-
ци ји. 

За про це ну нор ма тив них уве ре ња о агре сив ном по на ша њу мо ди фи ко ван 
је део Ска ле нор ма тив них уве ре ња о агре сив но сти (Nor ma ti ve Be li efs abo ut Ag-
gres sion Sca le, Hu e smann R. L., Gu er ra G. N., 1997), док је за про це ну ни воа узи-
ма ња у об зир по сле ди ца соп стве ног по на ша ња упо тре бље на Ска ла узи ма ња 
у об зир по сле ди ца агре сив ног по на ша ња (Con cern for the con se qu en ces, Mus her-
Eizen man et al., 2004).

Уче ни ци са ЛИО ге не рал но ви ше бри ну о по сле ди ца ма соп тве ног по на ша-
ња од уче ни ка оп ште по пу ла ци је и има ју ви ши ни во при хва та ња агре сив ног 
ре а го ва ња као аде кват ног об ли ка по на ша ња. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: агре сив ност, мо дел со ци јал ног про це си ра ња, нор ма-
тив на уве ре ња, ин те лек ту ал на оме те ност

УВОД

Со ци јал не ве шти не, као сет спо соб но сти и зна ња, ко ји при па да 
пре дик то ри ма успе шне пер со нал на адап та ци је на зах те ве со цио-кул-
тур ног окру же ња, мо гу се озна чи ти и као ма ни фе ста ци је у по на ша њу у 
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ко ји ма се огле да ни во по стиг ну те не за ви сно сти и ква ли те та жи во та ин-
ди ви дуе. Де фи цит у овој обла сти углав ном се до во ди у ве зу са оп штим 
раз во јем лич но сти, жи вот ним ис ку ством, со ци јал ним фит бе ком и евен-
ту ал ним при су ством раз ли чи тих ти по ва по ре ме ћа ја у по на ша њу, као 
што је агре сив ност у со ци јал ним кон так ти ма (Dun can i sar., 1999).  

Реч агре си ја или агре сив ност по ти че од ла тин ског аг гре ди ор што 
зна чи за ко ра чи ти, бли же при ћи, на ср ну ти, из не на да на па сти. Агре сив-
ност пред ста вља мо ти ва ци о ну ка те го ри ју, док је на си ље чин по на ша-
ња, од но сно фор ма ре а ли за ци је те мо ти ва ци о не ка те го ри је (Гу до вић 
1996).

Би о ло шке, пси хо ло шке и со ци јал не екс пла на тор не си сте ме фе но-
ме на агре сив но сти у људ ском по на ша њу на сто је да по ну де: ан тро по-
ло ги ја, пси хо ло ги ја, со ци о ло ги ја, ко му ни ко ло ги ја, би о ло ги ја и дру ге 
дру штве не и при род не на уч не ди сци пли не. Сва ка од овх на уч них ди-
сци пли на има свој ни во ана ли зе фе но ме на агре сив но сти, у за ви сно сти 
од струк ту ре соп стве них те о риј ских окви ра. Спе ци јал на еду ка ци ја и ре-
ха би ли та ци ја, као на у ка из ра зи тог тран сди сци пли нар ног ка рак те ра, 
ко ја пред ме том про у ча ва ња об у хва та „би оп си хо со ци јал не фак те ко ји 
де тер ми ни шу и дис кри ми ни шу” (Stošljević, 1998) осо бе са хен ди ке пом, 
агре сив ност по сма тра у кон тек сту про це са еду ка ци је и ре ха би ли та ци је 
ове по пу ла ци је.

Агресивно по на ша ње мо же да се про ту ма чи и као по сле ди ца де-
фи ци та со ци јал них ве шти на или ма ла дап тив ног на чи на ре ша ва ња со-
ци јал них про бле ма. Ни во агре сив ног по на ша ња де те та мо же се пред-
ви де ти на осно ву стра те ги ја ко је оно упо тре бља ва при ре ша ва њу со-
ци јал них кон фли ка та. Агре сив но по на ша ње у де тињ ству се ве зу је за 
не мо гућ ност де те та да упо тре би ал тер на тив не об ли ке по на ша ња, по-
себ но у си ту а ци ја ма у ко ји ма је агре сив ни од го вор ис про во ци ран од 
стра не окру же ња. Чак и ако по сто ји мо гућ ност да осно ву агре сив ног 
по на ша ња у де тињ ству не чи не агре сив не стра те ги је, ко је се ко ри сте 
као до ми нан тан на чин ре ша ва ња со ци јал них кон фли ка та, де те скло-
но агре сив ном по на ша њу ће ова кве стра те ги је по сте пе но усво ји ти као 
нај е фи ка сни ји на чин ре ша ва ња кон фли ка та. Сход но то ме, у пе ри о ду 
адо ле сцен ци је,  ње гов на чин про це си ра ња ин фор ма ци ја и мо рал ног 
про су ђи ва ња, зна чај но ће се раз ли ко ва ти од вр шња ка ко ји у де тињ ству 
ни је био пре ва лент но агре си ван, већ је ко ри стио ал тер на тив не об ли ке 
по на ша ња, као до ми нан тан на чин оства ри ва ња соп стве них ци ље ва у 
со ци јал ним ин тер ак ци ја ма (Kel ti kan gas-Jar vi nen, 2001).

Код агре сив не де це ког ни тив но про це си ра ње со ци јал них ин фор ма-
ци ја је спе ци фич но. Ова де ца ин тер пре ти ра ју ин фор ма ци је из со ци-
јал ног окру же ња као не при ја тељ ске и углав ном се опре де љу ју за тип 
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ре а го ва ња ко ји је не при ја тељ ски и пра ћен љут њом. Сма тра се да они 
че шће, кроз ма шту, опро ба ва ју раз ли чи те агре сив не сце на ри је, та ко да 
на тај на чин при ступ та квом об ли ку ре а го ва ња у ствар ном кон флик ту 
по ста је олак шан. Де ца скло ни ја агре сив ном ре а го ва њу раз ма тра ју са мо 
крат ко роч не, не узи ма ју ћи у об зир ду го роч ни је по сле ди це соп стве ног 
по на ша ња. Она оче ку ју по зи ти ван ис ход на кон што ис по ље агре сив но 
по на ша ње, јер та кав об лик ре ша ва ња кон фли ка та сма тра ју успе шним 
(McCarthy, 2005).

На осно ву мо де ла Кри ка и До жа (Crick and Dod ge, 1994), Ха сман 
(Hu e smann 1988) и Ма шер-Ај зен ман (Mus her-Eizen man et al., 2004), 
пред ста вља ју  екс пла на тор ни мо дел ко јим се агре сив ни од го вор по је-
дин ца об ја шња ва кроз че ти ри фа зе.

1. У пр вој фа зи осо ба на сто ји да про це ни при ро ду под сти ца ја из 
со ци јал ног оку же ња. Осо ба скло на агре сив ном по на ша њу, услед 
ути ца ја би о ло шких пре ди спо зи ци ја, прет ход ног ис ку ства и из-
ло же но сти агре сив ним мо де ли ма по на ша ња, на ме ре окру же ња 
пре вас ход но ту ма чи као не при ја тељ ске.

2. У дру гој фа зи до ла зи до ак ти ва ци је ин тер на ли зо ва них об ли ка 
ре а го ва ња (скрип та) ко ји од го ва ра ју ту ма че њу не при ја тељ ских 
на ме ра окру же ња.

3. У тре ћој фа зи вр ши се про це на при хва тљи во сти пла ни ра не ак-
ци је са ста но ви шта нор ма тив них уве ре ња о агре сив ном по на ша-
њу, од но сно да ли ће се том ак ци јом оства ри ти же ље ни циљ и 
да ли ће од ре ђе на осо ба би ти спо соб на да ре а ли зу је пла ни ра ну 
ак ци ју (кон цепт са мо е фи ка сно сти) (Bo xer et al., 2002 pre ma Mus-
her-Eizen man et al., 2004).

4. Че твр та фа за под ра зу ме ва про це ну од го во ра со ци јал ног окру же-
ња на из ве де ну ак ци ју, од но сно узи ма ње у об зир по сле ди ца агре-
сив ног по на ша ња.  

Гру па ауто ра сма тра да за об ја ше ње ње агре сив ног по на ша ња осо ба 
са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу (у да љем тек сту-ЛИО) мо де лом 
со ци јал ног про це си ра ња, ни је нео п ход но укљу чи ти про це се про це не, 
са мо е фи ка сно сти и из бо ра агре сив ног од го во ра. Ови ауто ри на во де да 
код осо ба са ЛИО ге не ри са ње агре сив ног од го во ра ди рект но ути че на 
агре сив но по на ша ње без по сре до ва ња на ве де них про це са (Van Ni e u wen-
hu ij zen et al., 2006), као и да су два нај ва жни ја фак то ра ве за на за де те са 
ЛИО, на осно ву ко јих се  мо же об ја сни ти ње го во агре сив но по на ша ње: 
не до ста так кон тро ле им пул са и ге не ри са ње агре сив ног од го во ра, услед 
си ро ма шног ре пер то а ра по на ша ња, од но сно те шко ћа у спон та ној упо-
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тре би ал тер на тив ног, со ци јал но при хва тљи вог об ли ка по на ша ња (Van 
Ni e u wen hu ij zen et al., 2009). 

Ха сман и Ге ра (Hu e smann, Gu er ra 1997) по ајм нор ма тив них уве ре-
ња  де фи ни шу као соп стве но ту ма че ње, ра зу ма ва ње, од но сно уве ре ње о 
при хва тљи во сти или не при хва тљи во сти од ре ђе ног об ли ка по на ша ња. 
Ар чер (Ar cher, 2004) де ли ова уве ре ња на ин стру мен тал на и екс пре сив-
на. Ин стру мен тал на уве ре ња о агре сив но сти де фи ни ше као уве ре ње 
осо бе о нео п ход но сти при ме не агре сив ног по на ша ња, као и о ефи ка-
сно сти ова квог об ли ка по на ша ња, док екс пре сив на уве ре ња о агре сив-
но сти, де фи ни ше као став да је агре сив но по на ша ње про дукт гу бит ка 
кон тро ле и да пред ста вља ис пад у по на ша њу, што осо би ко ја ис по ља ва 
агре си ју тре ба да по слу жи као оправ да ње за та кав тип ре ак ци је.  Ка да 
је реч о нај мла ђој по пу ла ци ји, оп шти ста во ви дру штва о при хва тљи-
во сти агре сив ног по на ша ња ути чу на уве ре ња, а та ко и на уче ста лост 
агре сив ног по на ша ња уче ни ка. Ни во агре сив ног по на ша ња је нај ни жи 
у раз ре ди ма у ко јим и учи тељ и уче ни ци ак тив но осу ђу ју по ја ву агре-
сив ног по на ша ња.  

Нор ма тив на уве ре ња об у хва та ју и уве ре ња о аде кват ном ни воу агре-
сив но сти у од го во ру на про во ка тив но по на ша ње, ко ја Хен ри на зи ва 
уве ре њи ма о оправ да но сти освет нич ког по на ша ња (He nry, et al., 2000). 
Агре сив но по на ша ње, ко је ис по љи осо ба ко ја се бе сма тра жр твом нео-
прав да ног и по вре ђу ју ћег ак та, на зи ва се освет нич ким по на ша њем. 
Ово по на ша ње је ди рект но или ин ди рект но усме ре но ка по чи ни о цу 
де ла, за ко је жр тва сма тра да ни је у скла ду са со ци јал ним нор ма ма дру-
штва ко ме при пра да и у функ ци ји је за стра ши ва ња по чи ни о ца. Оно се 
раз ли ку је од хо стил не агре сив но сти, јер је ње гов циљ са мо од вра ћа ње 
по чи ни о ца од да љег де ло ва ња, ко је ни је у скла ду са при хва ће ним нор-
ма ма по на ша ња, док хо стил на агре си ја има за циљ на но ше ње што ве ће 
ште те по чи ни о цу, без об зи ра на по сле ди це по дру штво и по осо бу ко ја 
ис по ља ва освет нич ко по на ша ње  (Schmid, 2005). 

Узи ма ње у об зир по сле ди ца соп стве ног агре сив ног по на ша ња, од-
сли ка ва ни во зна чај но сти ко ји де те при да је по тен ци јал ном од го во ру 
окру же ња на ње го во агре сив но по на ша ње, у ви ду кри ти ке или ка зне од 
стра не ро ди те ља или шко ле (Hu e smann, 1998. пре ма McCarthy, 2005). 

Ли ста про во ка тив них об ли ка по на ша ња је ве о ма ду га и са чи ње на је 
од со фи сти ци ра них об ли ка ко ји укљу чу ју ра зно род не ма ни фе ста ци је: 
од  ди рект не, вер бал не и ре ла ци о не агре си је (ома ло ва жа ва ње, псо ва ње, 
ого ва ра ње, иг но ри са ње, оме те ње осо бе да оства ри же ље ни циљ) до отво-
ре не фи зич ке про во ка ци је, у ко ју спа да ју по на ша ња по пут гу ра ња, ша-
ма ра ња, шу ти ра ња и сл.. Основ ну од ред ни цу про во ка тив ног по на ша ња 
чи ни на чин на ко ји осо ба, ка ко јој је про во ка ци ја усме ре на, ин тер пре ти-
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ра по на ша ње про во ка то ра. Ви сок сте пен ин ди ви ду ал них и кул ту ро ло-
шких раз ли ка ути че на то да од ре ђе но по на ша ње јед на осо ба ту ма чи 
као про во ка тив но, а дру га као не у трал но или чак и при ја тељ ско.    

ЦИЉ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Циљ овог ра да је ис пи ти ва ње ни воа при хва та ња агре сив них фор ми 
по на ша ња као аде кват ног об ли ка со ци јал не ин тер ак ци је и про це на ни-
воа узи ма ња у об зир по сле ди ца агре сив ног по на ша ња код уче ни ка са 
ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу. 

МЕ ТОД

Узо рак

Узор ком је об у хва ће но 126 ис пи та ни ка, по де ље них у екс пе ри мен-
тал ну гру пу, ко ју је чи ни ло 90 уче ни ка са ЛИО и кон трол ну гру пу, ко ја 
је об у хва ти ла 35 уче ни ка ти пич не по пу ла ци је, за ко је смо до би ли са гла-
сност ро ди те ља за уче шће у овом ис тра жи ва њу. Ис тра жи ва ње је ре а-
ли зо ва но у пе ри о ду од сеп тем бра до апри ла шк. 2010/2011 го ди не, на 
те ри то ри ји Бе о гра да. Екс пе ри мен тал на гру па фор ми ра на је од уче ни-
ка три основ не шко ле за уче ни ке са ин те лек ту ал ном оме те но шћу, док 
смо кон трол ном гру пом об у хва ти ли ђа ке јед не ре дов не основ не шко ле. 
Узор ком су об у хва ће ни уче ни ци од 4 до 8 раз ре да. 

 
Та бе ла 1 – Ди стри бу ци ја узор ка пре ма уз ра сту

AS SD Min. Max.

Екс пе ри мен тал на гру па 14,06 2,111 10 18
Кон трол на гру па 11,50 1,000 10 13

Укуп но 13,59 2,190 10 18

Та бе ла 2 – Ди стри бу ци ја узор ка пре ма по лу

Пол ис пи та ни ка му шки жен ски укуп но
Екс пе ри мен тал на гру па 55 61 % 35 39 % 90

Кон трол на гру па 14 40  % 21 60% 35
Укуп но 69 55,2 % 56 44,8 125



Бојан Дучић, Светлана Каљача286

Ин стру мен ти и про це ду ра ис пи ти ва ња 

За про це ну нор ма тив них уве ре ња о агре сив ном по на ша њу упо тре-
бље на је мо ди фи ко ва на суб ска ла Уве ре ња о освет нич кој агре сив но сти 
(у да љем тек сту - УОА) (The Re ta li a tory Be li efs Sub sca le) као део Ска ле 
нор ма тив них уве ре ња о агре сив но сти (Nor ma ti ve Be li efs abo ut Ag gres-
sion Sca le, Hu e smann R. L., Gu er ra G. N., 1997). На осно ву осам ори ги-
нал них ви ње та, ко ји ма се опи су ју со ци јал ни кон флик ти (у пр ве че ти ри 
су укљу че не вер бал на и фи зич ка агре сив ност, а у дру ге че ти ри са мо 
фи зич ка) осми шље но је 12 ви ње та, та ко што је у вер зи ји при ла го ђе ној 
по пу ла ци ји ис пи та ни ка са ЛИО сва ка по је ди нач на ори ги нал на ви ње та 
тран сфор ми са на у две - раз два ја њем вер бал не агре сив но сти од фи зич-
ке. На тај на чин смо од пр ве че ти ри ори ги нал не ви ње те до би ли осам. 

На чин да ва ња од го во ра на ори ги нал ној ска ли та ко ђе је при ла го ђен 
осо ба ма са ЛИО. У ори ги нал ној вер зи ји од ис пи та ни ка се тра жи да ди-
рект но. на кон што се упо знао са про блем си ту а ци јом, иза бе ре је дан од 
од го во ра на че тво ро сте пе ној ска ли (пот пу но се сла жем, сла жем се, не 
сла жем се и пот пу но се не сла жем). Ка ко би смо што бо ље при ла го ди-
ли ска лу ис пи та ни ци ма са ЛИО, на чин да ва ња од го во ра на про блем си-
ту а ци ју је зна чај но из ме њен. На кон што се ис пи та ник упо зна са са др жа-
јем ви ње те, по ста вља ју се три под пи та ња, ко ји ма се ни во при хва та ња 
ис по ље ног агре сив ног по на ша ња гра ди ра на осно ву ни воа уче ста ло сти 
ње го вог ис по ља ва ња. На сва ко од ових под пи та ња ис пи та ник од го ва ра 
са ДА (то је уре ду) или са НЕ (то ни је уре ду). На осно ву ана ли зе од го во-
ра на сва три под пи та ња, до би ја се уку пан скор тј. од го вор ис пи та ни ка 
на за да ту кон фликт ну си ту а ци ју ко ји се по том рас по ре ђу је на че тво ро-
сте пе ној ска ли. На овај на чин обез бе ђе на је и мо гућ ност де тек то ва ња и 
од ба ци ва ња на су мич них од го во ра.   

Део ори ги нал не ска ле ко ји се од но си на оп шта уве ре ња ни је упо-
тре бљен због ни воа зах те ва ко ји под ра зу ме ва схва та ње ап стракт них ка-
те го ри ја и те шко ћа ге не ра ли за ци је ко ји су при сут ни код ис пи та ни ка 
са ЛИО. 

За про це ну ни воа узи ма ња у об зир по сле ди ца соп стве ног по на ша-
ња упо тре бље на је Мак Кар ти (McCarthy, 2005) мо ди фи ка ци ја Ска ле 
узи ма ња у об зир по сле ди ца агре сив ног по на ша ња (у да љем тек сту - 
УОПАП) (Con cern for the con se qu en ces, Mus her-Eizen man et al., 2004). 
Ова ска ла се са сто ји од шест ви ње та. Са др жај сва ке ви ње те пред ста вља 
опис јед не кон фликт не си ту а ци је. Од ис пи та ни ка се тра жи да од го во-
ри шта би учи нио у опи са ној кон фликт ној си ту а ци ји, са освр том на 
по тен ци јал не по сле ди це иза бра ног по на ша ња. На осно ву од го во ра, на 
са др жај пр ве че ти ри ви ње те, ис пи ту је се узи ма ње у об зир по сле ди ца 
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агре сив ног по на ша ња. Ис пи та ник из бо ром агре сив ног од го во ра на про-
во ка ци ју, ри зи ку је да тр пи по сле ди це од стра не фо мал них ауто ри те та, 
од но сно да бу де ка жњен у шко ли, да бу де из ло жен грд њи ро ди те ља, да 
из гу би по ве ре ње на став ни ка, да из гу би по ве ре ње ро ди те ља и да бу де 
ка жњен од стра не ро ди те ља. 

На осно ву од го во ра на са др жај по след ње две ви ње те, про це њу је се 
ис пи та ни ко во  узи ма ње у об зир не га тив них по сле ди ца од су ства агре-
сив не ре ак ци је. Из о ста нак агре сив ног од го во ра из ла же ис пи та ни ка 
евен ту ал ним не га тив ним по сле ди ца ма ко је тр пи од стра не не фор мал-
них ауто ри те та, по пут ин тен зи ви ра ња вер бал не и фи зич ке агре си је 
усме ре не ка ис пи та ни ку од стра не гру пе вр шња ка. 

Ис пи та ник има мо гућ ност гра ди ра ња од го во ра  о за бри ну то сти 
због по тен ци јал них по сле ди ца на че ти ри ни воа: од, не бри нем се уоп-
ште, до, то ме мно го бри не.

РЕ ЗУЛ ТА ТИ

Та бе ла 3 – УОПАП Де скрип тив не ме ре за по де ље не ско ро ве 

N AS SD Min. Max.

УОПАП-укупaн скор  
по сле ди це ве за не за 

ро ди те ље и на став ни ке

Екс пе ри мен тал на 
(МО) 90 1,94 1,041 0 3

Кон трол на (уце ни ци 
ти пич ног раз во ја) 35 1,94 ,721 1 3

Уку пан скор 125 1,94 ,959 0 3

УОПАП- укупaн скор 
по сле ди це од су ства 
агре сив не ре ак ци је

Екс пе ри мен тал на 
(МО) 90 1,40 1,045 0 3

Кон трол на (уче ни ци 
ти пич ног раз во ја) 35 ,79 ,656 0 3

Уку пан скор 125 1,23 ,989 0 3

Укуп ни скор узи ма ња у 
об зир по сле ди ца  

агре сив ног по на ша ња

Екс пе ри мен тал на 
(МО) 90 1,67 ,699 ,17 3,00

Кон трол на (уче ни ци 
ти пич ног раз во ја) 35 1,39 ,421 ,50 2,33

Уку пан скор 125 1,59 ,645 ,17 3,00
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Та бе ла 4 – УОПАП Ре зул та ти Т те ста за не за ви сне узор ке 

Ле ве нов тест 
јед на ко сти 
ва ри јан си1

т-тест  
јед на ко сти АС

F p. t df p.

УОПАП- уку пан скор 
по сле ди це ве за не за ро-

ди те ље и на став ни ке

јед на ке ва ри јан се 11,115 ,001 -,030 123 ,976

не јед на ке ва ри јан се   -,035 89,117 ,972

УОПАП- уку пан скор 
по сле ди це од су ства 
агре сив не ре ак ци је

јед на ке ва ри јан се 11,657 ,001 3,235 123 ,002

не јед на ке ва ри јан се   3,930 97,748 ,000

Укуп ни скор узи ма ња 
у об зир по сле ди ца 

агре сив ног по на ша ња

јед на ке ва ри јан се 11,002 ,001 2,228 123 ,028

не јед на ке ва ри јан се   2,747 101,284 ,007

Зна чај не раз ли ке из ме ђу екс пе ри мен тал не и кон трол не гру пе ре ги-
стро ва не су на укуп ном ско ру узи ма ња у об зир по сле ди ца агре сив ног 
по на ша ња (t=2,747; p= ,007). Уче ни ци са ЛИО ге не рал но ви ше бри ну о 
по сле ди ца ма соп стве ног по на ша ња од уче ни ка оп ште по пу ла ци је. 

Уоче но је по сто ја ње тен ден ци је раз ли чи то сти из ме ђу уче ни ка са 
ЛИО и уче ни ка ти пич ног раз во ја у до ме ну раз ма тра ња не га тив них по-
сле ди ца агре сив ног од го во ра, али и у до ме ну узи ма ња у об зир по сле ди-
ца од су ства агре сив не ра ек ци је (t=3,930; p= ,000). 

Та бе ла 5 – УОПАП Де скриpтив не ме ре испи та ни ка 
раз ли чи тог по ла у узор ку у це ли ни

N AS SD Min. Max.
УОПАП- уку пан скор по-
сле ди це ве за не ро ди те ље 

и на став ни ке

Му шки 55 1,93 1,053 0 3
Жен ски 35 1,94 1,037 0 3

Уку пан скор 90 1,94 1,041 0 3
УОПАП- уку пан скор  по-
сле ди це од су ства агре сив-

не ре ак ци је

Му шки 55 1,58 1,031 0 3
Жен ски 35 1,11 1,015 0 3

Уку пан скор 90 1,40 1,045 0 3
Укуп ни скор узи ма ња у об-
зир по сле ди ца агре сив ног 

pо на ша ња

Му шки 55 1,74 ,687 ,17 3,00
Жен ски 35 1,56 ,713 ,17 2,83

Уку пан скор 90 1,67 ,699 ,17 3,00
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Та бе ла 6 – УОПАП Ре зул та ти ана ли зе ва ри јан се  
у про ве ри пол них раз ли ка на узор ку у це ли ни

df F Sig.
УОПАП -уку пан скор по-
сле ди це ве за не за ро ди те-

ље и на став ни ке

Из ме ђу гру па 1 ,002 ,967
Уну тар гру па 88   

Укуп но 89   
УОПАП уку пан скор по-

сле ди це од су ства агре сив-
не ре ак ци је

Из ме ђу гру па 1 4,452 ,038
Уну тар гру па 88   

Укуп но 89   
Укуп ни скор узи ма ња у об-
зир по сле ди ца агре сив ног 

по на ша ња

Из ме ђу гру па 1 1,482 ,227
Уну тар гру па 88   

Укуп но 89   

Утвр ђе но је по сто ја ње зна чај них пол них раз ли ка у ско ро ви ма на 
суб ска ли узи ма ња у об зир по сле ди ца од су ства агре сив не ре ак ци је. Раз-
ли ке ука зу ју да уче ни ци ви ше узи ма ју у об зир по сле ди це од су ства агре-
сив не ре ак ци је од уче ни ца.

Та бе ла 7 – УОПАП Де скрип тив не ме ре ис пи та ни ка  
раз ли чи тог по ла у екс пе ри мен тал ној гру пи

N AS SD Min. Max.

УОПАП-уку пан скор по сле ди це  
ве за не за ро ди те ље и на став ни ке

Му шки 14 1,79 ,802 1 3
Жен ски 20 2,08 ,657 1 3
Уку пан 

скор 34 1,96 ,724 1 3

УОПАП- уку пан скор по сле ди це  
од су ства агре сив не ре ак ци је

Му шки 14 ,57 ,584 0 2
Жен ски 20 ,98 ,658 0 3
Уку пан 

скор 34 ,81 ,652 0 3

Укуп ни скор узи ма ња у об зир  
по сле ди ца агре сив ног по на ша ња

Му шки 14 1,24 ,356 ,50 1,67
Жен ски 20 1,53 ,422 ,83 2,33
Уку пан 

скор 34 1,41 ,417 ,50 2,33
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Та бе ла 8 – УОПАП Ре зул та ти ана ли зе ва ри јан се у про ве ри  
пол них раз ли ка у екс пе ри мен тал ној гру пи

df F Sig.

УОПАП- уку пан скор по сле ди це  
ве за не за ро ди те ље и на став ни ке

Из ме ђу гру па 1 1,410 ,244
Уну тар гру па 32   

Укуп но 33   

УОПАП- уку пан скор по сле ди це  
од су ства агре сив не ре ак ци је

Из ме ђу гру па 1 3,389 ,075
Уну тар гру па 32   

Укуп но 33   

Укуп ни скор узи ма ња у об зир  
по сле ди ца агре сив ног по на ша ња

Из ме ђу гру па 1 4,410 ,044
Уну тар гру па 32   

Укуп но 33   

По сто је зна чај не пол не раз ли ке у узор ку уче ни ка са ЛИО, та ко да 
ис пи та ни ци жен ског по ла оства ру ју ви ше ско ро ве на ска ли узи ма ња 
у об зир по сле ди ца агре сив ног по на ша ња. Дру гим ре чи ма, уче ни це, у 
овом под у зор ку, ви ше узи ма ју у об зир по сле ди це агре сив ног по на ша-
ња од сво јих вр шња ка му шког по ла.

У кон трол ној гру пи ни су при сут не зна чај не раз ли ке на суб ска ли 
Уве ре ња о освет нич кој агре сив но сти и ска ли Узи ма ње у об зир по сле ди-
ца соп стве ног по на ша ња у од но су на пол ис пи та ни ка.
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Та бе ла 9 – УОПСП и УОА Ко ре ла ци је у узор ку у це ли ни,  
екс пе ри мен тал ној и кон трол ној гру пи

Уз раст ис пи та ни ка у го ди на ма

Узо рак  
у це ли ни

Екс пе ри мен т. 
 гру па

Контролна 
група

УОА- уку пан скор за став ке 
вер бал не агре си је

r ,013 ,270* -,115

Sig. ,912 ,050 ,628

N 73 53 20

УОА- уку пан скор за став ке 
фи зич ке агре си је

r ,124 -,101 ,246

Sig. ,290 ,458 ,309

N 75 56 19

Укуп ни скор уве ре ња  
о освет нич кој агре сив но сти

r -,100 -,042 -,188

Sig. ,299 ,694 ,441

N 109 90 19

УОПАП- уку пан скор  
по сле ди це ве за не за  

ро ди те ље и на став ни ке

r ,052 ,130 -,263

Sig. ,590 ,221 ,276

N 109 90 19

УОПАП- уку пан скор  
по сле ди це од су ства  
агре сив не ре ак ци је

r -,054 ,024 -,270

Sig. ,576 ,819 ,264

N 109 90 19

Укуп ни скор узи ма ња  
у об зир по сле ди ца 

 агре сив ног по на ша ња

r -,027 ,007 ,041

Sig. ,784 ,950 ,867

N 109 90 19

Ис пи ти ва њем по ве за но сти уз ра ста са уве ре њи ма о освет нич ком 
по на ша њу и узи ма њу у об зир по сле ди ца агре сив ног по на ша ња, по ка-
за ло се да у екс пе ри мен тал ној гру пи по сто ји зна чај на по ве за ност ско ра 
вер бал не агре си је из суб ска ле уве ре ња о освет нич кој агре сив но сти са 
уз ра стом ис пи та ни ка. Пре ма ре зул та ти ма ко ји се од но се на уче ни ке са 
ЛИО, што је ве ћи уз раст ис пи та ни ка, то је скло ност ка вер бал ној агре-
си ји ве ћа, и обр ну то.



Бојан Дучић, Светлана Каљача292

Та бе ла 10 – УОПАП Де скрип тив не ме ре за оба под у зор ка ис пи та ни ка

Гру па N AS SD Min. Max.

Укуп ни скор узи ма ња 
у об зир по сле ди ца 

агре сив ног по на ша ња

Екс пе ри мен тал на 
(МО) 90 1,6741 ,69908 ,17 3,00

Кон трол на  
(уче ни ци ти пич ног 

раз во ја)
35 1,3924 ,42180 ,50 2,33

Укуп ни скор уве ре ња 
о освет нич кој  
агре сив но сти

Екс пе ри мен тал на 
(МО) 90 ,8383 ,69273 ,00 3,00

Та бе ла 11 – УОПАП и Ре зул та ти т те ста за не за ви сне узор ке

Ле ве нов тест 
јед на ко сти ва ри-

јан си2
т-тест јед на ко сти АС

F Sig. т df Sig.

Укуп ни скор  
узи ма ња у об зир  

по сле ди ца агре сив-
ног по на ша ња

јед на ке  
ва ри јан се 11,002 ,001 2,228 123 ,028

не јед на ке  
ва ри јан се   2,747 101,284 ,007

Укуп ни скор уве ре ња 
о освет нич кој  
агре сив но сти 

јед на ке  
ва ри јан се 2,564 ,112 -1,067 123 ,288

не јед на ке ва-
ри јан се   -1,141 71,670 ,258

Уче ни ци са ЛИО, у од но су на уче ни ке оп ште по пу ла ци је, оства ра ју 
не што ви ше ско ро ве на суб ска ли Узи ма ња у об зир по сле ди ца агре сив-
ног по на ша ња, док на суб ска ли Уве ре ња о освет нич кој агре сив но сти 
оства ра ју ни же ско ро ве.

ДИ СКУ СИ ЈА

Ко ри сте ћи Ска лу нор ма тив них уве ре ња о агре сив но сти (Hu e smann 
R. L., Gu er ra G. N., 1997) и Ска лу узи ма ња у об зир по сле ди ца агре сив-
ног по на ша ња (McCarтhy, 2005),  Мак Кар ти је утвр ди ла да код уче ни-
ка оп ште по пу ла ци је освет нич ко по на ша ње, ни ска не га тив на са мо про-
це на и ни зак ни во за бри ну то сти за по сле ди це агре сив ног по на ша ња, 
има ју ви ши ни во ко ре ла ци је са ре ак тив ним об ли ци ма агре сив но сти, не-
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го са про ак тив ним об ли ци ма агре сив ног по на ша ња. Пре ма Мак Кар ти 
по сто ји ве ћа ве ро ват но ћа да де ца ко ја су скло ни ја ре ак тив ној агре си ји 
ви ше вред ну ју освет нич ко по на ша ње, ма ње се осе ћа ју кри вим на кон ма-
ни фе сто ва ња освет нич ког по на ша ња и ма ње су уве ре на да ће осе ти ти 
не га тив не кон се квен це због та квог по на ша ња (McCarтhy, 2005). 

У на шем ис тра жи ва њу, по ка за ло се да уче ни ке са ЛИО, у од но су 
на уче ни ке оп ште по пу ла ци је, ви ше бри ну по сле ди це  соп стве ног агре-
сив ног по на ша ња. Уче ни ци ко ји су чи ни ли екс пе ри мен тал ни узо рак 
јед на ко су за бри ну ти ка да су у пи та њу по сле ди це ко је мо гу тр пе ти од 
стра не фор мал них ауто ри те та, по пут на став ни ка или ро ди те ља ко ји ће 
осу ди ти агре сив ну ре ак ци ју ка зном у шко ли, пре ко ром, гу бит ком по ве-
ре ња, или кад су у пи та њу не фор мал ни вр шњач ки ауто ри те ти, ко ји ће 
од су ство агре сив не ре ак ци је, од но сно освет нич ког по на ша ња про ту ма-
чи ти као не спрем ност уче ни ка са ЛИО да се од у пре вик ти ми за ци ји. 

Узи ма ње у об зир по сле ди ца од су ства агре сив не ре ак ци је ис пи та но 
је ај те ми ма „Ако не ура диш не што да би уз вра тио тј. осве тио се де те ту 
ко је те мал тре ти ра и гу ра, дру га де ца мо гу ми сли ти да си сла бић. Да 
ли се бри неш да би та ко не што мо гло да се до го ди?“ и „Ако не ура диш 
не што да би уз вра тио тј. осве тио се де те ту ко је те мал тре ти ра и гу ра, 
мо же се де си ти да те он да мал тре ти ра ју и гу ра ју и дру га де ца. Да ли се 
бри неш да би то мо гло да се до го ди?“. У оба слу ча ја уче ни ци са ЛИО 
су ви ше узи ма ли у об зир по сле ди це соп стве ног по на ша ња, не го што 
су то чи ни ли ис пи та ни ци оп ште по пу ла ци је. Ово се мо же ту ма чи ти и 
по сле ди цом ре ал ног жи вот ног ис ку ства ко је че шће са др жи со ци јал не 
санк ци је ауто ри те та, као од го вор на не при хва тљи ве об ли ке по на ша ња, 
не го што је то слу чај код де це ти пич ног раз во ја. По ред то га, чи ње ни-
ца је да се у шко ла ма за де цу са ЛИО зна чај но ви ше по све ћу је па жња 
вас пит ном ра ду са уче ни ци ма, ко ји је углав ном ори јен ти сан на пре вен-
ци ју по ре ме ћа ја у по на ша њу, док су „ти пич не“ шко ле усме ре не пре 
све га на на став ни про цес.  По треб но је узе ти у об зир и чи ње ни цу да, од-
су ством агре сив ног ре а го ва ња, уче ник са ЛИО мо же се бе до ве сти у по-
тен ци јал ну опа сност да по ста не жр тва бу лин га, што по ка зу је и ве ћи на 
ис тра жи ва ња у овој обла сти. Уче ни ци са оме те но шћу че шће су жр тве 
бу лин га у од но су на уче ни ке оп ште по пу ла ци је. Пре ко 52% уче ни ка са 
не ком вр стом ин ва ли ди те та по ста је жр тва бу лин га у од но су на 13,6 % 
уче ни ка оп ште по пу ла ци је (Sve in sson, 2005).

По ка за ло се да су де ча ци за бри ну ти ји због мо гу ћих по сле ди ца од-
су ства ре ак ци је на не по сред не про во ка ци је вр шња ка. Пре ма ис тра жи-
ва њи ма Крик и сар., де ча ци сма тра ју да је фи зич ка агре си ја је дан од 
нај при хва тљи вих на чи на по на ша ња у оп хо ђе њу са вр шња ци ма (Crick 
eт al., 1996). 
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Де ча ци у екс пе ри мен тал ном узор ку ма ње узи ма ју у об зир по сле-
ди це соп стве ног по на ша ња у од но су на де вој чи це, што је у скла ду са 
ре зул та ти ма ис тра жи ва ња Мак Кар ти, ко ја је утвр ди ла да де ча ци, у од-
но су на де вој чи це, по ка зу ју ви ши ни во ре ак тив не агре си је, про ак тив не 
агре си је, освет нич ког по на ша ња и ни жи ни во за бри ну то сти због по сле-
ди ца агре сив ног по на ша ња (McCarтhy, 2005). 

У на шем ис тра жи ва њу у кон трол ној гру пи ни су утвр ђе не пол не 
раз ли ке у уве ре њи ма о освет нич ком по на ша њу и узи ма њу у об зир по-
сле ди ца соп стве ног по на ша ња. Ова кав на лаз би сва ка ко тре ба ло про-
ве ри ти у не ком од бу ду ћих ис тра жи ва ња, у ко ме би кон трол ну гру пу 
чи ни ло ви ше ис пи та ни ка, не го што је то овог пу та би ло мо гу ће.

Ис пи ти ва њем по ве за но сти уз ра ста са освет нич ким по на ша њем и 
узи ма њем у об зир по сле ди ца агре сив ног по на ша ња, по ка за ло се да у 
екс пе ри мен тал ног гру пи по сто ји зна чај на по ве за ност ско ра вер бал не 
агре си је из суб ска ле Уве ре ња о освет нич кој агре сив но сти са уз ра стом 
ис пи та ни ка. Пре ма ре зул та ти ма ко ји се од но се на уче ни ке са ЛИО, 
што је ве ћи уз раст ис пи та ни ка, то је скло ност вер бал ној агре си ји ве ћа, 
и обр ну то. Утвр ђе но по сто ја ње по зи тив не ко ре ла ци је вер бал не агре-
сив но сти и уз ра ста мо же мо ту ма чи ти со ци јал но ког ни тив ним са зре ва-
њем уче ни ка са ЛИО. Кро кер (Croc ker eт al., 2006) на во ди да су уче ни ци 
са ЛИО скло ни ји вер бал ној агре си ји од уче ни ка са те жим об ли ци ма 
ин те лек ту ал не оме те но сти. На осно ву ис пи ти ва ња 22000 ро ди те ља, 
Трем блеј за кљу чу је да уче ста лост ис по ља ва ња фи зич ке агре си је, услед 
раз во ја вер бал не ко му ни ка ци је и со ци јал за ци је, опа да од тре ће до је-
да на е сте го ди не жи во та. У пред школ ском уз ра сту и у по чет ним раз ре-
ди ма основ не шко ле при сут на је оп шта тен ден ци ја сни жа ва ња ни воа 
фи зич ке агре сив но сти, што је пра ће но упо ред ним по ра стом вер бал не 
агре сив но сти (Тremblay eт al., 1996., пре ма Тremblay 2000). Крик је до-
шао до за кључ ка да за де цу од де вет до два на ест го ди на жи во та, вер бал-
не увре де пред ста вља ју је дан од нај при хва ће ни јих об ли ка по на ша ња у 
ре ша ва њу кон фли ка та са вр шња ци ма истог по ла (Crick eт al., 1996). 

У кон трол ној гру пи ни су при сут не раз ли ке на суб ка ли Уве ре ња о 
освет нич кој агре сив но сти и суб ска ли Узи ма ње у об зир по сле ди ца соп-
стве ног по на ша ња у од но су на пол ис пи та ни ка. Као ауто ри, сма тра мо 
да су ко ре ла ци је у кон трол ној гру пи спор не, по што је огра ни чен ра-
спон уз ра ста де це, па се ва ри ја бла уз ра ста прак тич но ко нач но по на ша 
као кон стан та (од но сно не би би ло ма те ма тич ки оче ки ва но да се до би ју 
зна чај не ко ре ла ци је). 
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NORMATIVE BELIEFS ABOUT AGGRESSIVE BEHAVIOUR  
OF PUPILS WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITY

BOJAN DUČIĆ, SVETLANA KALJAČA
Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade

SUMMARY

The aim of this research is to examine acceptability levels of aggressive 
behavior as adequate way of social interaction and assessment level of  
concern for the consequences of pupils with mild intellectual disability 
(MID). 

The research was done on the sample of 126 subjects, divided into 
experimental group consisted of 90 pupils with mild intellectual disability 
and control group comprised(composed) of 35 pupils who belong to general 
population. 

For the assesment of normative belifes about aggressive behavior a 
part of Normative Beliefs about Aggression Scale was modified (Normative 
Beliefs about Aggression Scale, Huesmann R. L., Guerra G. N., 1997),while 
for the assesment of level of concern for the consequences  of their own 
behaviour Concern for the consequences (Concern for the consequences, 
Musher-Eizenman et al., 2004) was used.

Pupils with mild intellectual disability generally are more concern for 
the consequences of their behavior than non disabled pupils and they have 
higher level of acceptability of aggressive behavior as adequate response 
form.

KEY WORDS: aggressiveness, social processing model, normative 
beliefs, intellectual disability
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Де ца са ин те лек ту ал ном оме те но шћу (ИО) ис по ља ва ју раз ли чи те 
сте пе не ка шње ња у со ци јал ној сфе ри, у обла сти ко му ни ка ци је и фи зич ком 
раз во ју. Вр ло че сто има ју до дат на ауди тив на и ви зу ел на оште ће ња. Ова 
де ца уче спо ри је од сво јих вр шња ка без ин ва ли ди те та, јер има ју из у зет не 
те шко ће у усва ја њу и пре но ше њу зна ња из јед не обла сти у дру гу. Ре зул-
та ти ис тра жи ва ња по ка зу ју да се пре ва лен ца оште ће ња ви да код осо ба са 
ИО кре ће у раз ли чи тим про цен ти ма, јер је те шко по ста вља ње ди јаг но зе, 
по што се ове осо бе не жа ле на про бле ме са ви дом, док струч ња ци и по ро ди ца 
ати пич не обра сце по на ша ња углав ном при пи су ју ин те лек ту ал ној оме те-
но сти и та ко се за не ма ру је при сут но оште ће ње ви да. Та ко ђе, код њих је 
те шко ис пи та ти ви зу ел не функ ци је. При мет на је тен ден ци ја са вре ме них 
ис тра жи ва ча да код де це са ИО утвр де ста ње ви да и ви зу ел них функ ци ја. 
По ред то га вр ло је ја сан њи хов став да осо бе са ин те лек ту ал ном оме те но-
шћу тре ба по сма тра ти и као осо бе са озбиљ ним ви зу ел ним оште ће њи ма 
све док се не до ка же су прот но.

Пре ва лен ца оште ће ња ви да и ин те лек ту ал не оме те но сти је ма ло про-
у ча ва на у на шој сре ди ни.  У овом ра ду при ка за ће мо ис тра жи ва ња чи ји циљ је 
био утвр ђи ва ње пре ва лен це оште ће ња ви да и ин те лек ту ал не оме те но сти. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ин те лек ту ал на оме те ност, оште ће ње ви да, де ца, пре-
ва лен ца

* На по ме на: Чла нак пред ста вља ре зул тат ра да на про јек ту „Со ци јал на пар ти ци па ци-
ја осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но шћу“, ев. бр. 179017 (2011-2015), чи ју ре а ли за ци ју 
фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је. Ру ко во ди лац про јек-
та је проф. др Не над Глум бић.



Бранка Јаблан, Ксенија Станимиров298

УВОД

Ин те лек ту ал ну оме те ност ка рак те ри шу зна чај на огра ни че ња у ин-
те лек ту ал ном функ ци о ни са њу и адап тив ном по на ша њу, ко ја се ис по-
ља ва ју у кон цеп ту ал ним, со ци јал ним и прак тич ним адап тив ним спо-
соб но сти ма. Ова вр ста оме те но сти на ста је у де тињ ству и зах те ва мул ти-
ди мен зи о нал ни при ступ ко ји под ра зу ме ва ин тер ак ци ју ин ди ви дуе и 
око ли не, и ис хо де ин тер ак ци је усме ре не ка не за ви сно сти, со ци јал ним 
ве за ма, уче шћу у школ ској сре ди ни и дру штве ној за јед ни ци (Аме рич ка 
асо ци ја ци ја за ин те лек ту ал не и раз вој не по ре ме ћа је – AAIDD). Свет ска 
здрав стве на ор га ни за ци ја (1992) де фи ни ше ин те лек ту ал ну оме те ност 
као ста ње за у ста вље ног или не пот пу ног пси хич ког раз во ја, ко је се ка-
рак те ри ше по ре ме ћа јем оних спо соб но сти ко је се по ја вљу ју то ком раз-
вој ног пе ри о да и ко је до при но се оп штем ни воу ин те ли ген ци је, као што 
су ког ни тив не, го вор не, мо тор не и со ци јал не спо соб но сти. Ин те лек ту-
ал на оме те ност мо же да се ја ви са дру гим по ре ме ћа ји ма и без њих, а 
њи хо ва пре ва лен ца је не ко ли ко пу та ве ћа не го у оп штој по пу ла ци ји. 
Ауто ри кла си фи ка ци је ICD-10 ува жа ва ју IQ као еле мент по де ле раз ли-
чи тих ни воа ин те лек ту ал ног функ ци о ни са ња и да ју по де лу на шест ка-
те го ри ја ин те лек ту ал не оме те но сти. То су: ла ка, уме ре на, те шка, ду бо-
ка, дру га и не спе ци фи ко ва на ин те лек ту ал на оме те ност. Ка ља ча (2008) 
сма тра да се оме те ност од но си на ли сту огра ни че ња ко ја пред ста вља ју 
су штин ски не до ста так при по ку ша ју функ ци о ни са ња у дру штву, та ко 
да их тре ба раз ма тра ти у кон тек сту сре ди не, лич них ка рак те ри сти ка и 
по тре бе за ин ди ви ду ал ном по др шком. Основ не прет по став ке на ко ји-
ма по чи ва ова тврд ња су: а) огра ни че ња у тре нут ном функ ци о ни са њу 
у кон тек сту со ци јал ног окру же ња ти пич ног за уз раст и кул тур ни ни-
во по је дин ца; б) ва лид на про це на ко ја укљу чу је кул ту ро ло шке и лин-
гви стич ке раз ли ке, раз ли ке у ко му ни ка ци ји, сен зор не, мо тор не и би-
хеј ви о рал не фак то ре; ц) ва жност опи са огра ни че ња у ци љу из град ње 
про фи ла нео п ход не по др шке ко ја као ис ход тре ба да обез бе ди по бољ-
ша ње сва ко днев ног функ ци о ни са ња осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но-
шћу (ИО). Ви ди мо да ва лид на про це на укљу чу је и про це ну сен зор них 
фак то ра. Сен зор но оште ће ње не ка да се мо же пред ви де ти, на ро чи то 
код осо ба са те жим об ли ци ма ИО. Струч ња ци има ју скло ност да по-
је ди не би хеј ви о рал не ка рак те ри сти ке при пи су ју са мој ин те лек ту ал ној 
оме те но сти, а не не ком до дат ном сен зор ном оште ће њу. Kaрвил (Car-
vill, пре ма Глум бић, 2007) ис ти че да ком би на ци ја сен зор них оште ће ња 
и ИО чи ни осо бу знат но вул не ра бил ни јом у од но су на мо гу ћу по ја ву 
би хеј ви о рал них по ре ме ћа ја и пси хи ја триј ских бо ле сти.
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Ка да се ин те лек ту ал на оме те ност ја ви у ком би на ци ји са оште ће-
њем ви да, оче ку је се зна чај но ве ћи сте пен ин ва ли ди те та у обла сти пси-
хо со ци јал ног раз во ја и сва ко днев ног жи вље ња. Уло га ви да у раз во ју 
де те та је по зна та. У оф тал мо ло ги ји се раз ли ку ју три бит не ви зу ел не 
функ ци је: оштри на ви да, вид но по ље и рас по зна ва ње бо ја. За не ког 
се мо же ре ћи да има до бар вид тек ако су све три функ ци је са вр ше не 
(Па ру но вић, 1997). Је дан од по ка за те ља оште ће ња ви да је пад вид не 
оштри не, та ко да је пре ма Свет ској здрав стве ној ор га ни за ци ји при хва-
ће на по де ла ви зу ел не оме те но сти у пет ка те го ри ја у од но су на по сто је-
ћу оштри ну ви да на да љи ну уз мак си мал ну мо гу ћу ко рек ци ју:

•	 пр ву ка те го ри ју чи не осо бе ко је има ју оштри ну ви да ма њу од 0,3 
до 0,1 (6/60);

•	 дру гу ка те го ри ју чи не осо бе ко је има ју оштри ну ви да ма њу од 
0,1 (6/60) до 0,05 (3/60);

•	 тре ћу ка те го ри ју чи не осо бе ко је има ју оштри ну ви да ма њу од 
0,05 (3/60) до 0,02 (1/60);

•	 че твр ту ка те го ри ју чи не ли ца ко је има ју оштри ну ви да ма њу од 
0,02 или ли ца ко ја бро је пр сте са уда ље но сти од 1м (1/60) и осе ћа-
ја све тло сти;

•	 пе ту ка те го ри ју чи не ли ца без пер цеп ци је све тло сти, од но сно 
без вид не функ ци је.

Уоби ча је но де фи ни са ње оште ће ња ви да се вр ши на осно ву ме ди-
цин ске про це не ко ја укљу чу је пре све га оштри ну цен трал ног ви да, 
али не и мо гућ ност ко ри шће ња ви да у обра зов ном про це су и у сва ко-
днев ним жи вот ним ак ти во сти ма. У ме ди цин ске свр хе оште ће ње ви да 
се де фи ни ше по мо ћу две ви зу ел не функ ци је: оштри не ви да и (ши ри-
не) вид ног по ља. Оштри на ви да је спо соб ност раз ли ко ва ња де та ља и 
пре ма Свет ској здрав стве ној ор га ни за ци ји, нор мал на оштри на ви да је 
1.0. Вид но по ље омо гу ћа ва ви ђе ње пред ме та на пе ри фе ри ји док су очи 
усме ре не пра во на пред и ње го ва ши ри на из но си 180°. Пре ма кри те ри-
ју ми ма WHO, оштри на ви да ма ња од 0.3 и ве ћа од 0.05 или ши ри на 
вид ног по ља из ме ђу 30° и 10° ука зу ју на оште ће ње ви да на ни воу сла-
бо ви до сти. Пре ма истом кри те ри ју му, оштри на ви да ма ња од 0.05 или 
ши ри на вид ног по ља ужа од 10° ука зу ју на оште ће ње ви да на ни воу 
сле по ће (van den Bro ek, E. G. C., Jan sen, C. G. C., van Ram shorst, T., Deen, 
L., 2006).

Је дан од пр вих по ка за те ља ви зу ел ног оше ће ња је пад оштри не ви-
да. По ред то га, узрок про бле ма у ви зу ел ној пер цеп ци ји је кор ти кал-
на ви зу ел на оме те ност (Warburg, 2001). Кор ти кал но сле пи ло се ја вља 
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у слу ча ју нор мал не функ ци је ре ти не и ви зу ел них пу те ва и пред ста вља 
не мо гућ ност де ши фро ва ња и/или по гре шног ту ма че ња ви зу ел них ин-
фор ма ци ја на ни воу оц ки пи тал ног ре жња ко ре ве ли ког мо зга иако не 
по сто је па то ло шке про ме не на ор га ну ви да. Ре зул тат ова квог по ре ме-
ћа ја је пот пу но си ро ма штво сен зор ног ис ку ства осо бе. Ви зу ел ни апа-
рат пре но си ин фор ма ци је ко је се не мо гу про ту ма чи ти, оне су не по сто-
ја не, про тив реч не, про из вољ не и не мо гу ће их је ко ор ди ни ра ти са ин-
фор ма ци ја ма ко је при сти жу из дру гих сен зор них ор га на (Watt el, 2000).

Пре ма раз вој но-не у роп си хо ло шком кон цеп ту ал ном окви ру ви зу-
ел ни си стем пред ста вља ор га ни за то ра опа же не сли ке, а нај гру бља по-
де ла ви зу ел ног си сте ма об у хва та два ни воа: пр ви, ни жи ни во ви зу ел не 
об ра де омо гу ћа ва да се по чет ни ви зу ел ни сиг нал (дис кри ми ни сан кроз 
по је ди нач не ква ли те те об ли ка, бо је, ду би не или кре та ња) фор ми ра у 
упо тре бљи ву фор му ре пре зен та ци је сли ке. Дру ги сло же ни ји ни во ви-
зу ел не об ра де омо гу ћа ва на до град њу у ви ду ту ма че ња и зна че ња (Кр-
стић, 1995). За функ ци о нал но са зре ва ње сло же ни јих фор ми ви зу ел не 
пер цеп ци је по треб но је ду же вре ме. Не ке ви зу ел не спо соб но сти се раз-
ви ја ју и у до ба адо ле сцен ци је (из два ја ње фи гу ре и по за ди не, сна ла же-
ње у ма па ма ла ви рин та), а не ке се раз ви ја ју пе ри о дич но (спо соб ност 
пре по зна ва ња ли ца).

Има ју ћи ово у ви ду нео п ход но је на гла си ти да по ред ста ња основ-
них функ ци ја ор га на ви да (пер цеп ци ја све тло сти, оштри на ви да, пе ри-
фер ни вид, би но ку лар ни вид, спо соб ност ако мо да ци је), функ ци о ни-
са ње осо бе у сва ко днев них жи вот ним ак тив но сти ма за ви си и од спе-
ци фич них ви зу ел них спо соб но сти по пут ви зу ел не па жње, ви зу ел ног 
пам ће ња, ви зу ел не дис кри ми на ци је, ви зу ел не асо ци ја ци је, ви зу ел не 
кон цеп ту а ли за ци је, бр зи не ви зу ел ног пре тра жи ва ња.

Ко мор би ди тет ин те лек ту ал не оме те но сти  
и оште ће ња ви да

Ре зул та ти мно го број них ис тра жи ва ња по ка зу ју да је оште ће ње ви-
да ско ро ре дов ни пра ти лац дру гих об ли ка оме те но сти, а по себ но ИО. 
Нај че шће, са по ве ћа њем сте пе на до ми нант не оме те но сти ра сте и сте-
пен гу бит ка ви да. Кар вил (Car vill, пре ма Глум бић, 2007) сма тра да је 
пре ва лен ца ви зу ел них оште ће ња код осо ба са ИО из ме ђу 8,5 и 200 пу-
та ве ћа од пре ва лен це ви зу ел них оште ће ња код де це из оп ште по пу-
ла ци је. У ли те ра ту ри на и ла зи мо на по да так да ве ли ки број, чак 85% 
осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но шћу има стра би зам и ре фрак ци о не 
ано ма ли је. Ме ђу тим, и по ред мо гу ћег по бољ ша ња ви зу ел них функ ци-
ја од ре ђи ва њем ко рек ци је, нај ве ћи број осо ба са ин те лек ту ал ном оме-
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те но шћу ни ка да ни је по се тио оф тал мо ло га (Splun der, Stil ma, Even hu is, 
2003). Пре ма Евен ха ус и сар. (Even hu is et al. 2001) пре ва лен ца оште ће-
ња ви да код осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но шћу си гур но је за 2% ви-
ша у од но су на исту у оп штој по пу ла ци ји. Ово је са мо прет по став ка, 
јер код ве ћи не осо ба са ИО још увек ни је мо гу ће по ста вља ње ди јаг но зе. 
То се об ја шња ва не мо гућ но шћу осо ба са ИО да се жа ле на про бле ме са 
ви дом, док струч ња ци и по ро ди ца ати пич не обра сце по на ша ња углав-
ном при пи су ју ин те лек ту ал ној оме те но сти и та ко за ма гљу ју при сут но 
оште ће ње ви да. Та ко ђе, код осо ба са ИО је те шко ис пи ти ва ти ви зу ел не 
функ ци је. У об у хват ном пре гле ду и ана ли зи на ла за сту ди ја о оште ће-
њу ви да код осо ба са ИО, Вар бург (War burg, 2001) ука зу је на алар мант-
не број ке ко је се кре ћу од 5 – 78%. 

Ван ден Брук и сар. (Van den Bro ek at. al. 2006) су на узор ку од 76 
осо ба са те шком и ду бо ком ИО и са мо то рич ким оште ће њи ма про це-
ни ли њи хо во ви зу ел но функ ци о ни са ње. Про сеч на ста рост ис пи та ни ка 
је би ла 33 го ди не (4-10 год. = 3; 11-20 год. = 11; 21-30 год. = 24; 31-40год.= 
29; 41-50 год.= 3; 51-74: год. = 6). Ис пи та ним ва ри ја бла ма су об у хва ти ли 
оштри ну ви да, ши ри ну вид ног по ља, осе тљи вост на кон траст, би но ку-
лар ни вид, ви зу ел но по на ша ње, при су ство ре фрак ци о них ано ма ли ја 
и уче ста лост пре пи си ва ња (од ре ђи ва ња) ко рек ци је. Про це њен је и од-
нос из ме ђу ви зу ел ног функ ци о ни са ња и уз ра ста. Ре зул та ти ис тра жи ва-
ња су по ка за ли да ни ко од ис пи та ни ка ни је имао нор мал ну оштри ну 
ви да. Нај бо љи ре зул тат био је - суб нор мал на оштри на ви да. Ве ћи на 
ис пи та ни ка ни је мо гла да уочи и пра ти све тло у мрач ној про сто ри ји. 
Оште ће ње ви да је би ло зна чај но те же код ис пи та ни ка са ду бо ком, не го 
код ис пи та ни ка са те шком ИО. Не за ви сно од оштри не ви да, су же ње 
вид ног по ља је уоче но код ви ше од 1/2 ис пи та ни ка. Су же ње је би ло на 
ле вој или де сној стра ни, као и у до њој по ло ви ни вид ног по ља. По ка за-
ло се да 85% ис пи та ни ка има сма ње ну осе тљи вост на кон траст, а 84% 
ни је има ло би но ку лар ни вид. Код ве ћи не осо ба из узор ка ди јаг но сти ко-
ва на је ам бли о пи ја су пре си је узро ко ва на ра зро ко шћу. 61% ис пи та ни ка 
су свр ста ни у ка те го ри ју озбиљ но ви зу ел но оште ће них; по ка зи ва ли су 
про бле ма тич но ви зу ел но функ ци о ни са ње ко је се са сто ја ло из огра ни-
че ног ра спо на па жње то ком ви зу ел них ак тив но сти и те шко ћа у фик-
си ра њу и пра ће њу пред ме та. Сма ње ну оштри ну ви да јед ним де лом је 
мо гу ће об ја сни ти при сут ним ре фрак ци о ним ано ма ли ја ма.. Зна чај но 
ве ћем бро ју осо ба са те шком ИО су пре пи са не на о ча ре (у по ре ђе њу са 
осо ба ма са ду бо ком ИО).

Пре из во ђе ња сту ди је, ви зу ел ни про бле ми су ди јаг но сти ко ва ни 
код са мо 30% ис пи та ни ка (из овог узор ка) и то на осно ву по да та ка до-
би је них из њи хо вих до си јеа. Ауто ри ове сту ди је су на шли пре ва лен цу 
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од 92% и сла жу се са ван Сплун де ром (van Splun der, 2003) ко ји је ре као 
да осо бе са озбиљ ним и ви ше стру ким оште ће њи ма тре ба по сма тра ти 
и као осо бе са озбиљ ним ви зу ел ним оште ће њи ма све док се не до ка же 
су прот но.

С дру ге стра не, уче ста лост дру гих об ли ка оме те но сти код ви зу ел но 
оште ће не де це утвр ђе на је Ван ку вер ском (Van co u ver study: Jan, Fre e-
man, Scot, 1977) и Изра ел ском (Israel study: Ti rosh, Shnit zer, Da vi do vich, 
Co hen, 1998) сту ди јом. Про це не су из вр ши ли ис ку сни пе ди ја три, деч-
ји пси хи ја три и пси хо ло зи. Ван ку вер ском сту ди јом утвр ђе но је да на 
узор ку од 92 ис пи та ни ка са оште ће њем ви да, 20% има ин те лек ту ал ну 
оме те ност. Изра ел ском сту ди јом је утвр ђе но да на узор ку од 193 де те та 
са оште ће њем ви да уз ра ста од три на ест ме се ци до осам го ди на, 18% 
има ин те лек ту ал ни де фи цит (Bram bring, 2000). У Фран цу ској је 2000. 
го ди не из вр ше на тран свер зал на сту ди ја ко јом је об у хва ће но 96 ви ше-
стру ко оме те не де це уз ра ста 6 до 20 го ди на. Сви ис пи та ни ци има ли су 
оште ће ње ви да (50% сле пих и 50% ам бли о па) и ин те лек ту ал ну оме те-
ност ран ги ра ну од ла ке до те шке, док је аути зам ди јаг но сти ко ван код 
25% де це, а по ре ме ћај ра ста 6% (Wat tel, 2000).

Пре ва лен ца ин те лек ту ал не оме те но сти и оште ће ња  
ви да код од ра слих осо ба

Ис тра жи ва ња вр ше на код од ра слих осо ба са ин те лек ту ал ном оме-
те но шћу су по ка за ла да ове осо бе углав ном има ју и ви зу ел на оште-
ће ња. Ван Сплун дер (2003) је утвр дио при сут ност оште ће ња ви да код 
2,2% и пот пу не сле по ће код 0,7% осо ба мла ђих од 50 го ди на са ла ком 
ИО, без Да у но вог син дро ма. Код осо ба ста ри јих од 50 го ди на са ду бо-
ком ИО и са Да у но вим син дро мом оште ће ње ви да је при сут но у 67% 
слу ча је ва, а сле по ћа у 16,7% слу ча је ва. У на ред ној фа зи овај аутор је 
ис тра жи ва њем об у хва тио це ло куп ну по пу ла ци ју осо ба са ИО у Хо-
лан ди ји и до био сле де ће ре зул та те: код 14% ин те лек ту ал но оме те них 
утвр ђе но је оште ће ње ви да, а у 5% слу ча је ва сле по ћа (пре ма Ван ден 
Брук, 2006.). Код осо ба са Да у но вим син дро мом го ди не су ви ше ко ре-
ли ра ле са при су ством оште ће ња ви да, док код осо ба без Да у но вог син-
дро ма са оште ће њем ви да ви ше ко ре ли ра сте пен ИО. Ин те ре сант но је 
да код ви ше од 40% осо ба са оште ће њем ви да ди јаг но за (сла бо ви до сти 
или сле по ће) прет ход но ни је би ла по ста вље на. Го ди ну да на ка сни је, 
ван Сплун дер и са рад ни ци (2004) су узор ком об у хва ти ли и про це ни ли 
1539 одр слих осо ба са ИО и до шли до за кључ ка да су у тој по пу ла ци ји 
нај че шће ре фрак ци о не гре шке (60,6%); за тим стра би зам (44,1%) и опа-
ци та ти у со чи ву (18,1%). Ова сту ди ја ни је има ла кон трол ну гру пу, па су 
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ауто ри сво је ре зул та те по ре ди ли са број ка ма ко је су по зна те за оп шту 
по пу ла ци ју и ко мен та ри са ли су да је пре ва лен ца оф тал мо ло шких ди-
јаг но за код од ра слих са ИО зна чај но ве ћа.

Вар бург (2001) је ис тра жи ва њем об у хва тио 837 од ра сле осо бе са 
ИО. Уста но вио је да је нај че шћа оф тал мо ло шка ди јаг но за код ових осо-
ба це ре брал но ви зу ел но оште ће ње, а нај че шћи оф тал мо ло шки по ре-
ме ћа ји су: оп тич ка атро фи ја, ви со ка ми о пи ја, ка та рак та и ке ра то ко-
нус. Као нај че шћи узроч ник оште ће ња ви да утвр ђе на је не ко ри го ва на 
аме тро пи ја, док је хи пер ме тро пи ја > +1.5 утвр ђе на код 151 ис пи та ни ка 
(21%), а ми о пи ја < -1.0 код 213 (30%) ис пи та ни ка.

Ви ша пре ва лен ца оште ће ња ви да код осо ба са ИО де лом по сто-
ји и због оф тал мо ло шких про бле ма ко ји су у ве зи са не ким од спе ци-
фич них син дро ма (Да у нов син дром, ту бе ро зна скле ро за, фра гил но X, 
Ан гел ма нов син дром, Pra der-Wil li син дром). Та ко ђе, уз не ко ли ко син-
дро ма (Мар фа нов син дром, ру бе ла, Cri du Chat) су опи са ни симп то ми 
стра би зма (Hou et al., 1999). За оста ле, оште ће ње ви да у овој по пу ла ци-
ји се мо же при пи са ти це ре брал ним ге нет ским оште ће њи ма или по-
вре да ма мо зга (van den Bro ek, E. G. C., Jan sen, C. G. C., van Ram shorst, 
T., Deen, L.).

Akin ci, A., Oner, O., Boz kurt, O., H., Gu ven, A., De ger liyrt, A., Mu nir, 
K. (2008) сма тра ју да су прет ход но ре а ли зо ва не сту ди је има ле сле де ће 
не до стат ке:

•	 у мно гим сту ди ја ма ни је би ло ре а ли зо ва но фор мал но пси хо ло-
шко те сти ра ње и ни је био до сту пан IQ скор;

•	 ни је би ло кон трол не гру пе, већ су по да ци по ре ђе ни са прет ход-
но до би је ним (тј. са до ступ ним) ре зул та ти ма;

•	 не ке сту ди је су има ле ма ли број ис пи та ни ка у узор ку, па је по-
ре ђе ње син дром ске/не син дром ске под гру пе и те жи не ИО би ло 
оте жа но;

•	 сту ди је ко је су про це њи ва ле ста ње ви да код по је ди на ца са ИО 
су би ле де скрип тив не, гру бо су свр ста ва ле ис пи та ни ке у гру пе 
оних са ла ком и са те шком ИО и има ле су огра ни че ну мо гућ ност 
да уоче сми сле не раз ли ке ме ђу гру па ма;

•	 на кра ју, углав ном су ис пи ти ва ни од ра сли; из пер спек ти ве јав ног 
здра вља ово је основ но огра ни че ње, јер је по зна то да је нео п ход-
на де тек ци ја ста ња ви да, укљу чу ју ћи и при су ство ако мо да тив ног 
стра би зма чи је је уоча ва ње у ра ном де трињ ству кључ но за пре-
вен ци ју ам бли о пи је.



Бранка Јаблан, Ксенија Станимиров304

Пре ва лен ца ин те лек ту ал не оме те но сти и оште ће ња  
ви да код де це

Ис тра жи ва чи су углав ном са гла сни да је пре ва лен ца сен зор них 
оште ће ња код де це са ИО ве ћа не го у оп штој по пу ла ци ји (пре гле дом 
ли те ра ту ре се мо гу на ћи по да ци да је оште ће ње ви да 10 пу та че шће 
у по пу ла ци ји ин те лек ту ал но оме те не де це, не го код де це без оме те-
но сти). У јед ном од ис тра жи ва ња (War burg, 1982) се на во ди да је пре-
ва лен ца сле по ће ме ђу де цом са ИО би ла 5%, а ме ђу де цом из оп ште 
по пу ла ци је  0.02%. Ка да се у пи та њу де ца са ду бо ком ин те лек ту ал ном 
оме те но шћу, те шко оште ће ње ви да је би ло при сут но у 30% слу ча је ва.

Ис тра жи ва ње Акин ци ја и са рад ни ка (2008) је ука за ло на по тре бу 
за оф тал мо ло шком ева лу а ци јом сва ког де те та са ИО, јер је у узор ку од 
724 де це ви ше од 3/4 ис пи та ни ка има ло не ку ре фрак ци о ну ано ма ли ју. 
Ова гру па ауто ра сма тра да де ца са ИО има ју зна чај но ве ћу ин ци ден цу 
нис таг му са, стра би зма, астиг ма ти зма, хи пер ме тро пи је и дру гих оч них 
ано ма ли ја не го де ца из кон трол не гру пе. Дру го, код де це ко ја за до во ља-
ва ју де фи ни ци ју син дром ске ИО че шће се ја вља нис таг мус, стра би зам, 
астиг ма ти зам и хи пер ме тро пи ја у од но су на де цу из не син дром ске гру-
пе. Тре ће, по ве ћа ње те жи не ИО је би ло у ве зи са ви со ком пре ва лен цом 
нис таг му са, стра би зма, астиг ма ти зма, хи пер ме тро пи је и ани зо ме тро-
пи је. До бре стра не ове сту ди је у по ре ђе њу са прет ход но из ве де ним ис-
тра жи ва њи ма су:

•	 по сто ји кон трол на гру па де це про сеч них ин те лек ту ал них спо-
соб но сти (слич ног со ци о е ко ном ског ста ту са као де ца са ИО)

•	 кон трол на гру па ни је пред ста вља ла ви зу ел но „нор мал ну“ по пу-
ла ци ју чи ме би се ве штач ки по ве ћао зна чај ре зул та та у гру пи 
осо ба са ИО

•	 сва де ца (из К и Е гру пе) су про це ње на фор мал ним те сто ви ма 
ин те ли ген ци је

•	 деч ји не у ро ло зи су ис тра жи ва ли ети о ло ги ју ИО за сва ко де те.

На осно ву ре гре си о не ана ли зе из ве ден је за кљу чак да су го ди не (тј. 
уз раст) зна ча јан фак тор у пре ва лен ци ре фрак ци о них гре ша ка, стра би-
зма, ми о пи је и ани зо ме тро пи је. Та ко ђе, ово ис тра жи ва ње је по ка за ло 
да де ца са бла гим би ла те рал ним и уме ре ним/те шким уни или би ла те-
рал ним оште ће њем ви да има ју ви ше те шко ћа у из во ђе њу сва ко днев-
них ак тив но сти. Та ко ђе, ауто ри ове сту ди је су до шли до за кључ ка да је 
нео п ход но раз ви ти про то ко ле ко ји ће по бољ ша ти ева лу а ци ју, тј. пра-
ће ње по сле трет ма на оф тал мо ло шког по ре ме ћа ја. Ауто ри сма тра ју 
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да је нео п ход но спро ве сти оба ве зне оф тал мо ло шке пре гле де де це ко ја 
има ју уме ре ну, те шку и син дром ску ИО, јер ће по ста вља ње оф тал мо ло-
шке ди јаг но зе и при ме на трет ма на ути ца ти на по бољ ша ње про дук тив-
ног жи во та по је ди на ца са ИО.

У на шој сре ди ни Стан ков и Љу ти ца (2007) су ре а ли зо ва ли ис тра-
жи ва ње и ис пи та ли вид ну оштри ну код 29 па ци је на та са ди јаг но сти-
ко ва ним Да у но вим син дро мом, ста ро сти из ме ђу 4 и 15 го ди на у ци љу 
от кри ва ња ам бли о пи је и ре фрак ци о них ано ма ли ја. Утвр ђе но је да 62% 
осо ба са ИО има не ку од ре фрак ци о них ано ма ли ја. Хи пер ме тро пи ја је 
ди јаг но сти ко ва на код 4 ис пи та ни ка, ми о пи ја код 3, астиг ма ти зам код 
9 и ани зо ме тро пи ја код 2 па ци јен та. По ред то га, код 55% ис пи та ни ка 
ре ги стро ва на је ам бли о пи ја са ко ри го ва ном вид ном оштри ном ис под 
0.5. Ова сту ди ја по ка за ла је зна чај ну пре ва лен цу ам бли о пи је и ре фрак-
ци о них ано ма ли ја код де це са Да у но вим син дро мом.

Обра зо ва ње де це са ин те лек ту ал ном оме те но шћу  
и оште ће њем ви да

Мо гу ће је да се због ме то до ло шких про бле ма, раз ли чи тих при сту-
па и не по сто ја ња адап ти ра них ин стру ме на та за про це ну, рет ко ре а ли-
зу ју ис тра жи ва ња у на шој сре ди ни у ци љу утвр ђи ва ња оште ће ња ви да 
код де це са ИО. Јед но од но ви јих ис тра жи ва ња је спо ро ве де но 2005. го-
ди не у окви ру про јек та Фе но ме но ло ги ја смет њи и по ре ме ћа ја у раз во ју 
(Го лу бо вић и гру па ауто ра). Утвр ђе но је да у бе о град ским спе ци јал ним 
шко ла ма за де цу са ла ком мен тал ном ре тар да ци јом има 3,23% сла бо ви-
де де це.

За де цу ко ја има ју ин те лек ту ал ну оме те ност и оште ће ње ви да, у Ср-
би ји не по сто је по себ не шко ле. У од но су на ка те го ри за ци ју и од ре ђи ва-
ње до ми нант ног оште ће ња де ца се усме ра ва ју пре ма од ре ђе ној шко ли: 
шко ли за де цу са ИО или шко ли за де цу са оште ће њем ви да. Мо гу ће 
је да се раз ло зи за та кво ста ње мо гу по тра жи ти у те шко ћа ма ди јаг но-
сти ко ва ња смет њи у раз во ју, те шко ћа ма у про це њи ва њу по тре ба де це, 
ма лом бро ју еви ден ти ра них, али и не до вољ ном по зна ва њу ове про бле-
ма ти ке ме ђу струч ња ци ма. Без об зи ра на узрок или те жи ну ка шње ња 
у ког ни тив ном раз во ју, де те ту тре ба пру жи ти при ли ку да раз ви је функ-
ци о нал не спо соб но сти ко је ће му до зво ли ти да се укљу чи у шко лу и 
за јед ни цу. Lund i Tro ha (Lund and Tro ha, 2008) пред ла жу упо тре бу так-
тил них сим бо ла и адап ти ра не PECS ме то де (Pic tu re Ex chan ge Com mu ni-
ca tion System) ка ко би де ца са ком би но ва ним оште ће њи ма на у чи ла да 
ис ка жу сво је зах те ве. Сли чи це ко је су ауто ри ко ри сти ли у свом ра ду би-
ле су так тил не (тро ди мен зи о нал не) и на њи ма су би ли пред ста вље ни 
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пред ме ти или де ло ви пред ме та ко ји су у ди рект ној или ин ди рект ној 
ве зи са ре фе рен ти ма (пред ме ти ма ко је пред ста вља ју).

Тре ба по др жа ти ко ри шће ње обра зов них про гра ма ко ји под сти-
чу по што ва ње ин ди ви ду ал них по тен ци ја ла. Струч ња ци ко ји бри ну о 
осо ба ма са ИО мо жда не ће при ме ти ти уме ре но оште ће ње ви да (из-
ме ђу 0.3 и 0.1), јер оште ће ње ви да из ме ђу 0.3 и 0.1 до зво ља ва до бру 
пер цеп ци ју игра ча ка, при бо ра за је ло и сл. Оште ће ње ви да по ста је 
очи глед но тек са упо тре бом дво ди мен зи о нал них при ка за и зах те вом 
за пер цеп ци јом де та ља. Та да по ста је ја сно да по сто је раз ли чи та оште-
ће ња оштри не ви да, вид ног по ља, осе тљи во сти на кон траст. Очи глед-
но је да су нео п ход на да ља ис тра жи ва ња да би се раз ви ли про то ко ли 
за ис пи ти ва ње осо ба са ИО и оште ће њем ви да и про то ко ли по мо ћу 
ко јих би би ло мо гу ће пра ти ти и ана ли зи ра ти ефек те и про ме не у по-
на ша њу на кон нпр. од ре ђи ва ња ко рек ци је или спро во ђе ња ви зу ел ног 
трет ма на.

ЗА КЉУ ЧАК

Де ца са ин те лек ту ал ном оме те но шћу и оште ће њем ви да ис по ља-
ва ју раз ли чи те сте пе не ка шње ња у со ци јал ној сфе ри, у обла сти ко му-
ни ка ци је и фи зич ком раз во ју. Ова де ца уче знат но спо ри је од сво јих вр-
шња ка ко ји има ју је дан об лик оме те но сти – ин те лек ту ал ну оме те ност 
или оште ће ње ви да. Сте пен јед не или дру ге оме те но сти мо же би ти раз-
ли чи тог ин тен зи те та, што до во ди до те шко ћа у ор га ни за ци ји њи хо ве 
ре ха би ли та ци је. По треб но им је ста бил но окру же ње, че сто по на вља ње 
истих ак тив но сти, ви ше вре ме на за об ра ду ути са ка.

Због то га је ва жно да се офор ме мул ти ди сци пли нар ни ти мо ви ко ји 
ће сво јим ра дом омо гу ћи ти што ра ни је от кри ва ње овог ду ал ног оште-
ће ња, јер успех ре ха би ли та ци је пр вен стве но за ви си од вре ме на от кри-
ва ња. Оче ку је се да ће пра во вре ме на де тек ци ја, ра на ин тер вен ци ја и 
те ра пи ја (пре по ла ска у шко лу) има ти по зи ти ван ути цај на ве шти не 
сва ко дне вог жи вље ња, ко му ни ка ци о не и со ци јал не ве шти не, пре у зи ма-
ње ини ци ја ти ве и под сти ца ње упор но сти осо ба из ове по пу ла ци је.
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INTELLECTUAL DISABILITY AND VISUAL IMPAIRMENT

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

SUMMARY

Children with intellectual disability show different degrees of delay in 
the social field, in the field of communication and physical development. 
Very often they have additional auditory and visual impairment. These 
children learn more slowly than their peers without disabilities, because 
they have great difficulties in knowledge acquisition and transfer of 
knowledge from one area to another. The results show that the prevalence 
of visual impairment in people with IO is moving in different percentages, 
because it is difficult to diagnose, because these people do not complain 
of vision problems, while experts and families often attribute atypical 
patterns of behavior to intellectual disability and so present visually 
impaired is ignored. Also it is very difficult to examine the visual function 
at those children. It is a contemporary practice that researchers determine 
state of vision and visual functions in children with intellectual disability. In 
addition it is very clear their view that people with intellectual disability 
should be seenas people with serious visual impairments until proven 
oposite.

Prevalence of visual impairment and intellectual disability is very 
seldomly studied in our country. This paper will present researches that 
had an aim to determine the relation between visual impairment and 
intellectual disability.

KEY WORDS: intellectual disability, visual impairment, children, 
prevalence
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У овом ра ду дат је при каз основ них ка рак те ри сти ка ин сти ту ци ја со-
ци јал не за шти те у ко ји ма се на сме шта ју на ла зе осо бе са ин те лек ту ал ном 
оме те но шћу. При ли ком де фи ни са ња ин сти ту ци о нал ног сме шта ја за ову 
дру штве ну гру пу ко ри шће ни су из ве шта ји вла ди них и нне вла ди них до ку-
ме на та ко ји овај об лик за шти те од ре ђу ју, пре све га, као  ре стрик тив ну и 
крај њу ме ру у си сте му со ци јал не за шти те. У скла ду са тим де фи ни сан је 
пред мет ис тра жи ва ња ко ји је усме рен на ис пи ти ва ње ка рак те ри сти ка по-
сто је ћих ре зи ден ци јал них уста но ва и мо гућ но сти њи хо вог уна пре ђе ња у ци-
љу ху ма ни за ци је од но са пре ма овој дру штве ној гру пи и њи хо ве ин те гра ци је у 
за јед ни цу. На да ље, у ра ду је од ре ђен оп шти циљ ис тра жи ва ња и у скла ду са 
њим де фи ни са ни по је ди нач ни за да ци ис тра жи ва ња. Ис тра жи ва ње је ра ђе но 
у пет нај ве ћих ре зи ден ци јал них уста но ва за зби ња ва ње осо ба са ин те лек ту-
ал ном оме те но шћу у Ср би ји, а по да ци су до би је ни од струч них рад ни ка ко ји 
се ан га жу ју на по сло ви ма струч не по др шке у овим ин сти ту ци ја ма, у фор ми 
упит ни ка. 

У скла ду са тим, део ко ји се од но си на при каз ре зул та та са ди ску си јим 
је ор га ни зо ван та ко да омо гу ћа ва са гле да ва ње свих ин ди ка то ра од ко јих за ви си 
сте пен ква ли те та услу ге ин сти ту ци о нал ног сме шта ја: ори јен та ци ју струч-
них рад ни ка пре ма отво ре ни јим об ли ци ма по др шке; де тек то ва не про бле ме 
у ин сти ту ци ја ма со ци јал не за шти те од стра не струч них рад ни ка; уса гла-
ше ност ор га ни за ци је дом ског жи во та ко ри сни ка у од но су на њи хо ве по тре бе; 
пред но сти и не до стат ке ин сти ту ци о нал ног мо де ла за шти те; мо гућ но сти 
за со ци јал ну ин те гра ци ју дом ских ко ри сни ка у за јед ни цу.

По след њи део ра да се од но си на при каз за кључ них раз ма тра ња о од ли-
ка ма ре зи ден ци јал ног сме шта ја за осо бе са ин те лек ту ал ном ко ји ути чу на 
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ква ли тет сва ко днев ног функ ци о ни са ња ко ри сни ка и оте жа ва ју со ци јал ну ин-
те гра ци ју у за јед ни цу.

Кључ не ре чи: ре зи ден ци јал ни сме штај, ме ди цин ски мо дел, со ци јал на 
ис кљу че ност

УВОД

Ин сти ту ци о нал ни сме штај осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но шћу 
је јед но од пра ва из си сте ма со ци јал не за шти те ко је се по сма тра као 
крај ња, и пре све га ре стрик тив на ме ра за шти те ове дру штве не гру пе. 
Мно го број на ис тра жи ва ња из обла сти ин сти ту ци о нал не за шти те на-
во де не ка за јед нич ка обе леж ја де це од ра сле под не по вољ ним усло-
ви ма, а ко ја од ре ђу ју ин сти ту ци о нал ни мо дел за шти те као ре стрик-
ти ван: сма ње на спо соб ност за ве зи ва ње и ус по ста вља ње истин ских, 
ду бљих и трај ни јих од но са са дру гим осо ба ма; огра ни чен ис ку стве ни 
и са знај ни раз вој; не пот пу на со ци ја ли за ци ја; че сто при сут ни по ре ме-
ћа ји у по на ша њу; со ци јал на изо ла ци ја; ло ши оп шти усло ви жи во та, 
итд. (Ви да но вић, 2004). Да нас је до ми нант но ми шље ње да дом ска сре-
ди на ни је по год на за раз вој ког ни тив них, емо ци о нал них и со ци јал них 
по тре ба де це.

И по ред то га у оп штој по пу ла ци ји је при су тан не га ти ван став пре-
ма ин клу зи ји осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но шћу у за јед ни цу. Схва-
та ње да су они трај но оште ће ни и не рав но прав ни чла но ви због свог 
’’де фек та’’ за сту па ју, на жа лост, и струч ња ци ко ји су укљу че ни у пру жа-
њу по др шке осо ба ма са ин те лек ту ал ном оме те но шћу. С об зи ром на то 
да су струч ни рад ни ци но си о ци и ре а ли за то ри ре форм ских про ме на 
у си сте му со ци јал не за шти те, по тре бан је зна ча јан дру штве ни на пор 
за про ме ну па ра диг ме са ме ди цин ског на со ци јал ни мо дел тре ти ра ња 
ин ва лид но сти.  

Успе шну со ци јал ну ин те гра ци ју осо ба са смет ња ма у раз во ју у на-
шој сре ди ни оте жа ва ју из ве сне окол но сти ко је су по сле ди ца пред ра су-
да, ни воа кул ту ре, ира ци о нал них ре ак ци ја,  ма да су еви дент не и објек-
тив не те шко ће про у зро ко ва не дру штве но-еко ном ском и со ци јал ном 
кри зом ко ја оте жа ва со ци јал ну ин те гра ци ју осо ба са ин ва ли ди те том. 
(Ла ки ће вић; 2006). Чи ни се да дру штво ни је још увек спрем но да се 
су о чи са ре ша ва њем на го ми ла них про бле ма са ко ји ма се су о ча ва ју 
при пад ни ци ове дру штве не гру пе и њи хо ве по ро ди це. Је дан од вр ло 
зна чај них про бле ма је пре ко број на ин сти ту ци о на ли за ци ја, од но сно 
сме штај ве ли ког бро ја осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но шћу у ин сти-
ту ци је со ци јал не за шти те. Пре ма по да ци ма На ци о нал не стра те ги је 
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за мла де1 у Ре пу бли ци Ср би ји по сто ји пет уста но ва за сме штај де це 
и мла дих са смет ња ма у раз во ју. Те уста но ве од ли ку је ве ли ки број 
ко ри сни ка (300-650), у ра спо ну од 4-50 го ди на, ко ји је ве ћи од бро ја 
пред ви ђе ног нор ма ти ви ма и стан дар ди ма. Пре ма на во ди ма из овог 
до ку мен та, ве ћи на ко ри сни ка чи тав жи вот про ве де у ин сти ту ци ја ма, 
изо ло ва на од при род ног окру же ња. 

И по ред то га што је на ша зе мља ра ти фи ко ва ла го то во сва ме ђу на-
род на до ку мен та ко ја су ре ле вант на за прав но ре гу ли са ње ста ту са осо-
ба са ин ва ли ди те том у дру штву, ква ли тет жи во та ко ри сни ка ин сти ту-
ци о нал ног сме шта ја је ни зак. Ста ње у уста но ва ма за ре зи ден ци јал ни 
сме штај је не за до во ља ва ју ће са ста но ви шта ин фра струк тур них, ма те ри-
јал но-тех нич ких и ка дров ских ка па ци те та (Бр кић, 2008). У ра ду са осо-
ба ма са ин те лек ту ал ном оме те но шћу још увек се при ме њу ју  мо де ли 
ра да ко ји, у по ре ђе њу са со ци јал ном прак сом за пад них зе ма ља, де лу ју 
пре ва зи ђе но и у су прот но сти са оп ште при хва ће ним прин ци пи ма по-
што ва ња људ ске лич но сти, до сто јан ства и ин ди ви ду а ли за ци је.

На ве де не те шко ће са ко ји ма се су о ча ва ју осо бе са ин те лек ту ал ном 
оме те но шћу су по слу жи ле као осно ва за од ре ђи ва ње пред ме та овог ис-
тра жи ва ња и де фи ни са ње ње го вих по ла зних прет по став ки.

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Пред мет ис тра жи ва ња је ис пи ти ва ње ква ли те та ин сти ту ци о нал не 
за шти те осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но шћу у од но су на зна чај не ин-
ди ка то ре: ори јен та ци ју струч них рад ни ка пре ма отво ре ни јим об ли ци-
ма по др шке; де тек то ва не про бле ме у ин сти ту ци ја ма со ци јал не за шти-
те од стра не струч них рад ни ка; уса гла ше ност ор га ни за ци је дом ског жи-
во та ко ри сни ка у од но су на њи хо ве по тре бе; пред но сти и не до стат ке 
овог мо де ла за шти те; мо гућ но сти за со ци јал ну ин те гра ци ју дом ских 
ко ри сни ка у за јед ни цу.

 У окви ру овог ис тра жи ва ња ис пи ти ва не су ка рак те ри сти ке по сто-
је ћих ре зи ден ци јал них уста но ва и мо гућ но сти њи хо вог уна пре ђе ња у 
ци љу ху ма ни за ци је од но са пре ма овој дру штве ној гру пи и њи хо ве ин-
те гра ци је у за јед ни цу.

1 На ци о нал на стра те ги ја за мла де (2008), Те мат ска гру па за со ци јал ну за шти ту, 
по да ци се од но се на про бле ме мла дих са смет ња ма у раз во ју у ин сти ту ци ја ма со ци-
јал не за шти те; 
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Хи по те тич ки оквир ис тра жи ва ња

Х1 Ме то де и сред ства ко ја ко ри сте струч ни рад ни ци у ин сти ту ци ја-
ма со ци јал не за шти те ни су уса гла ше не са са вре ме ним тен ден ци ја ма.

Х2 У ин сти ту ци ја ма со ци јал не за шти те до ми нан тан је ме ди цин ски 
мо дел по сма тра ња ин ва лид но сти.

Х3 При сут ни про бле ми у ин сти ту ци ја ма со ци јал не за шти те оте жа-
ва ју со ци јал ну ин те гра ци ју дом ских ко ри сни ка.  

Циљ и за да ци ис тра жи ва ња

Оп шти циљ овог ис тра жи ва ња је да из вр ши на уч ну де скрип ци ју 
ин сти ту ци о нал не за шти те осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но шћу у ве-
ћим ре зи ден ци јал ним уста но ва ма у Ср би ји.

По себ ни за да ци овог ис тра жи ва ња су усме ре ни на ре а ли за ци ју 
овог оп штег ци ља:

- Ис пи та ти ни во струч них ква ли фи ка ци ја рад ни ка у ин сти ту ци-
о нал ном мо де лу за шти те и њи хо ву по ве за ност са са вре ме ним 
тен ден ци ја ма у кон тек сту пру жа ња по др шке у за јед ни цу за ову 
дру штве ну гру пу;

- Утвр ди ти отво ре ност уста но ве за при ме ну но вих ме то да ра да;
- Утвр ди ти при сут не про бле ме у ин сти ту ци ја ма со ци јал не за шти-

те;
- Ис пи та ти по тен ци ја ле ин сти ту ци ја у по гле ду мо гућ но сти со ци-

јал не ин те гра ци је сво јих ко ри сни ка.

Узо рак, ме то де и тех ни ке ис пи ти ва ња

У овом ис тра жи ва њу ко ри шће на је ан ке та као основ на ме то да за 
при ку пља ње по да та ка. 

Ис тра жи ва њем је об у хва ће но 45 струч них рад ни ка, од но сно де фек-
то ло га, со ци јал них рад ни ка и пси хо ло га. У ци љу ана ли зе ква ли те та и 
мо гућ но сти уна пре ђе ња за шти те осо ба са мен тал ном ре тар да ци јом ис-
пи та ни  су ста во ви и пред ло зи: 25 струч них рад ни ка До ма за де цу и 
омла ди ну оме те ну у раз во ју „Срем чи ца“; 12 струч них рад ни ка До ма 
за де цу и омла ди ну оме те ну у раз во ју у Ве тер ни ку; 8 струч них рад ни ка 
До ма “Ср це у ја бу ци”, Ја бу ка.
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РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА СА ДИ СКУ СИ ЈОМ 

Ин сти ту ци о нал ни сме штај осо ба са ин те ле ку ал ном оме те но шћу 
је оп те ре ћен зна чај ним про бле ми ма ко ји, у крај њем ис хо ду, оте жа ва ју 
не са мо со ци јал ну ин те гра ци ју сво јих ко ри сни ка већ и ор га ни за ци ју 
струч ног ра да и при ме ну са вре ме них ме то да и тех ни ка ра да. Из ве шта-
ји не вла ди них ор га ни за ци ја и др жав них ор га на по ка зу ју да усло ви жи-
во та ко ри сни ка у ин сти ту ци ја ма со ци јал не за шти те ни су у скла ду са 
ми ни мал ним стан дар ди ма за ову со ци јал ну услу гу. Та ко ђе, те шко ће су 
ви дљи ве и у по гле ду струч ног ра да у ин сти ту ци ја ма со ци јал не за шти те 
у ко ји ма је и да ље до ми нан тан ме ди цин ски трет ман и ле че ње, на спрам 
оних мо де ла по др шке ко ји су усме ре ни на раз вој по тен ци ја ла ко ри сни-
ка, пру жа њу пси хо-со ци јал не по др шке и ин те гра ци је у за јед ни цу.

У скла ду са тим при каз ре зул та та ис тра жи ва ња је ор га ни зо ван та ко 
да омо гу ћа ва са гле да ва ње свих ин ди ка то ра од ко јих за ви си сте пен ква-
ли те та услу ге ин сти ту ци о нал ног сме шта ја.

1.  Ор га ни за ци ја струч ног ра да у ин сти ту ци ја ма  
со ци јал не за шти те 

Прет по став ка да ће ре фор ма у со ци јал ној за шти ти би ти успе шна и 
у скла ду са прин ци пи ма со ци јал ног мо де ла по сма тра ња ин ва лид но сти, 
зах те ва и од го ва ра ју ћу при пре му струч них рад ни ка, ко ји су но си о ци и 
ре а ли за то ри про ме на у овом си сте му дру штве не по др шке. Ду го трај на 
прак са за сно ва на на ме ди цин ском мо де лу по сма тра ња ин ва лид но сти, 
ко ја тре ти ра осо бу са ин те лек ту ал ном оме те но шћу као де фект ну, за-
ви сну и под ре ђе ну струч ња ку, мо же се ме ња ти про ме ном уло га струч-
них рад ни ка. С об зи ром да но ве уло ге зах те ва ју но ва зна ња и ве шти не, 
ис тра жи ва ли смо ко ли ко струч них рад ни ка у уста но ва ма со ци јал не за-
шти те има до дат не струч не ква ли фи ка ци је. 

Гра фи кон 1 – До дат не струч не ква ли фи ка ци је  
рад ни ка у ин сти ту ци ја ма 
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Нај ве ћи број ср туч них рад ни ка је без до дат них ква ли фи ка ци ја 
(82,2%), док са мо 17,8%  струч них рад ни ка има ква ли фи ка ци је ко је упу-
ћу ју на са вре ме не мо де ле по мо ћи и по др шке за осо бе са ин те лек ту ал-
ном оме те но шћу. На осно ву по да та ка из овог ис тра жи ва ња мо же мо 
ре ћи да струч ни рад ни ци у ин сти ту ци ја ма за сме штај осо ба са ин те-
лек ту ал ном оме те но шћу не ма ју до дат не струч не ква ли фи ка ци је ко је 
су по треб не за тран сфор ма ци ју ин сти ту ци о нал ног сме шта ја и де ин сти-
ту ци о на ли за ци ју со ци јал не за шти те.   

2. Отво ре ност уста но ве за при ме ну но вих ме то да

Зна ча јан број ис тра жи ва ња, ко ја су усме ре на на ис пи ти ва ње услу ге 
ин сти ту ци о нал ног сме шта ја за осо бе са ин те лек ту ал ном оме те но шћу 
на во де као зна ча јан про блем  не до вољ ну ка дров ску при пре мље ност у 
кон тек сту по тре бе за струч ним уса вр ша ва њи ма. Из тог раз ло га у ис тра-
жи ва њу нас је ин те ре со ва ло да ли су, и у ко јој ме ри ин сти ту ци је со ци-
јал не за шти те отво ре не за при ме ну но вих ме то да ра да. 

Гра фи кон 2. Отво ре ност уста но ве за при ме ну  
са вре ме них ме то да ра да 

Ве ли ки број струч них рад ни ка (60,0%) сма тра да је уста но ва у пот-
пу но сти отво ре на за при ме ну но вих ме то да ра да. Ме ђу тим, зна ча јан 
број за по сле них струч них рад ни ка (40,0%) де тек ту је про бле ме у по гле-
ду при ме не но вих ме то да ра да. Ис пи та ни ци нај че шће на во де сле де ћи 
про бле ми:

- тех нич ки про бле ми (4,4%);
- ор га ни за ци о ни (17,8%);
- ка дров ски (2,2%);
- фи нан сиј ски (6,7%).
Пре по зна те те шко ће ко је оме та ју при хва та ње и им пле мен та ци ју 

са вре ме них мо де ла ра да у ин сти ту ци ја ма од стра не струч них рад ни ка, 
по ма же у ре ал ном са гле да ва њу про бле ма и пра вље њу стра те ги ја за њи-
хо во ре ша ва ње.

60%

40%
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3. За до во ље ње по тре ба ко ри сни ка услу ге  
ин сти ту ци о нал ног сме шта ја

Ор га ни за ци ја жи во та осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но шћу у ин-
сти ту ци ји мо ра да бу де при ла го ђе на њи хо вим по тре ба ма. Притом се 
ми сли и на основ не ег зи стен ци јал не по тре бе (хра на, оде ћа, обу ћа) али 
и на оне ви ше по тре бе ко ји ма те жи сва ки чо век. У ра ду са осо ба ма са 
ин те лек ту ал ном оме те но шћу по сма тра ње би оп си хо со ци јал не це ло ви-
то сти лич но сти и по што ва њем прин ци па ин ди ви ду ал но сти је осно ва 
за раз ви ја ње при сут них по тен ци ја ла. 

Гра фи кон 3. Ор га ни за ци ја дом ског жи во та  
у од но су на по тре бе ко ри сни ка 

Ана ли зом пред ста вље них ре зул та та у гра фи ко ну бр.3 до ла зи мо до 
зна чај ног по да тка да са мо 24,4% ан ке ти ра них сма тра да је дом ска сре-
ди на сти му ла тив на и у скла ду са по тре ба ма ко ри сни ка. Ве ли ка ве ћи на 
струч ња ка 75,6% за па жа да она де ли мич но или уоп ште не од го ва ра по-
тре ба ма ко ри сни ка. За не га тив ни је оце не по сто је ћег ста ња, као нај ва-
жни ји раз ло зи на во де се:

- ве ли ке гру пе ко је су хе те ро ге не по са ста ву што пред ста вља про-
блем у ра ду са де цом мла ђег уз ра ста, са ко ји ма је у ра ду нео п хо-
дан ин ди ви ду ал ни при ступ (58,9%);

- рет ке ва нин сти ту ци о нал не ак тив но сти, про блем рад ног ан га жо-
ва ња ван до ма за ко ри сни ке ста ри јег уз ра ста (11,1%).

На осно ву ре зул та та овог ис тра жи ва ња мо же мо ре ћи да услу га ин-
сти ту ци о нал ног сме шта ја ни је у скла ду са по тре ба ма осо ба са ин те лек-
ту ал ном оме те но шћу. Те шко ће се ис по ља ва ју у од но су на за до во ље ње 
основ них по тре ба де це, али и омла ди не и од ра слих осо ба са ин те лек-
ту ал ном оме те но шћу. Ка рак те ри сти ке ових про бле ма упу ћу ју нас на 
до но ше ње за кључ ка да зна ча јан број по тре ба ко ри сни ка услу ге ин сти-
ту ци о нал ног сме шта ја ни је за до во љен. 

u potpunosti
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Де тек то ва ни про бле ми услу ге ин сти ту ци о нал ног сме шта ја од стра-
не струч них рад ни ка  су у скла ду са ре зул та ти ма ра ни јих ис тра жи ва ња 
из ове обла сти. Ве ли ки број де це са ко ји ма ра ди не до во љан број струч-
них рад ни ка, рет ке ва нин сти ту ци о нал не ак тив но сти чи ни са др жај ра-
да у до мо ви ма ве о ма оскуд ним и сте ре о тип ним. 

4. Об ли ци за шти те за осо бе  
са ин те лек ту ал ном оме те но шћу

Ис тра жи ва ња ко ја су про у ча ва ла ути цај ра ног сти му ла тив ног пе-
ри о да на ка сни ји раз вој де те та, упу ћу ју на зна чај то пле по ро дич не ат-
мос фе ре као основ це ло куп ног чо ве ко вог раз во ја. Узи ма ју ћи у об зир ту 
чи ње ни цу, ин те ре со ва ло нас је на ко ји на чин струч ни рад ни ци по сма-
тра ју зна чај ин сти ту ци о нал ног сме шта ја у од но су на дру ге об ли ке по др-
шке за осо бе са ин те лек ту ал ном оме те но шћу. У скла ду са тим пи та ли 
смо струч не рад ни ке ко ји је нај бо љи об лик за шти те за ову дру штве ну 
гру пу. 

Гра фи кон 4. Нај бо љи об лик за шти те за осо бе  
са мен тал ном ре тар да ци јом 

Ана ли зом по да та ка из гра фи ко на 4. мо же мо ви де ти да је за ве ћи ну 
струч них рад ни ка дом ски сме штај нај бо љи об лик за шти те за осо бе са 
ин те лек ту ал ном оме те но шћу (64,4%). Хра ни тељ ство и усво је ње је за сту-
пље но у ве о ма ни ском про цен ту. Са мо 22,2% струч них рад ни ка сма тра 
да је хра ни тељ ство нај бо љи об лик за шти те а са мо 13,3% да ју при мат 
усво је њу.

На осно ву при ка за них ре зул та та мо же се прет по ста ви ти да струч-
ни рад ни ци по сма тра ју дом ски сме штај као ја ко би тан у сми слу пру-
жа ња по др шке и по мо ћи осо ба ма са ин те лек ту ал ном оме те но шћу. По-
да так да хра ни тељ ство и усво је ње ни су зна чај ни мо де ли за пру жа ње 
по мо ћи и по др шке осо ба ма са ин те лек ту ал ном оме те но шћу је ве о ма 
ин ди ка ти ван и упу ћу је нас на за кљу чак о ме ди цин ској ори јен та ци ји 
струч них рад ни ка у тре ти ра њу сво јих ко ри сни ка. 

64.40%

22.2%

13.3%
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5. Со ци јал на ин те гра ци ја дом ских ко ри сни ка

Крај њи циљ ре ха би ли та ци је осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но-
шћу је ин те гра ци ја у дру штве ну сре ди ну. Она је пот пу на уко ли ко су 
оства ре ни бит ни ма те ри јал ни и пси хо со ци јал ни еле мен ти и уко ли ко 
је по је ди нац хар мо нич но при ла го ђен груп ним стан дар ди ма. Ка да се 
ра ди о со ци јал ној ин те гра ци ји осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но шћу 
успе шност ин те гра ци је је од ре ђе на ни во ом укљу че но сти у сва ко днев ни 
жи вот за јед ни це као и сте пе ном при пад но сти гру па ма без ин ва ли ди те-
та. Из тог раз ло га, ис тра жи ва њем смо ис пи ти ва ли да ли и у ко јој ме ри 
услу га ин сти ту ци о нал ног сме шта ја мо гу ћа ва со ци јал ну ин те гра ци ју за 
сво је ко ри сни ке. 

Графикон 5. Мо гућ но сти со ци јал не ин те гра ци је  
дом ских ко ри сни ка

О де ли мич ној или не у спе шној со ци јал ној ин те гра ци ји осо ба са мен-
тал ном ре тар да ци јом ко је су сме ште не у до мо ви ма, по ка зу ју по да ци из 
гра фи ко на 5. Нај ве ћи број струч них рад ни ка сма тра да дом де ли мич но 
или уоп ште не успе ва да при пре ми мла де за успе шну со ци јал ну ин те-
гра ци ју (64,4%). Пот пу на со ци јал на ин те гра ци ја се за 35,6% струч них 
рад ни ка оства ру је у до мо ви ма, што је не до вољ но узи ма ју ћи у об зир 
оба ве зу до мо ва да оства ру ју со ци јал ну ре ха би ли та ци ју сво јих ко ри сни-
ка. Као нај че шћи про бле ми ко ји ре ме те со ци јал ну ин те гра ци ју струч-
ни рад ни ци на во де: спе ци фич не ка рак те ри сти ке осо ба са ин те лек ту-
ал ном оме те но шћу (24,4%); сте ре о тип ност и јед но бра зност дом ских 
ак тив но сти (13,3%); не по сто ја ње план ске при пре ме за от пуст  (6,7%); 
рет ке ван дом ске ак тив но сти   (4,4%); не пот пу на со ци ја ли за ци ја   (4,4%); 
не знам (46,7%).

На осно ву по да та ка из овог ис тра жи ва ња мо же мо ре ћи да услу га 
ин сти ту ци о нал ног сме шта ја омо гу ћа ва сво јим ко ри сни ци ма за до во ље-
ње ег зи стен ци јал них по тре ба, док се  со ци јал на ин те гра ци ја, ван дом ске 
ак тив но сти и дру ге ак тив но сти пси хо ло шке и со ци јал не по др шке ре а-
ли зу ју спо ра дич но и ни су у скла ду са по тре ба ма сво јих ко ри сни ка.
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ЗА КЉУ ЧАК

На осно ву ре зул та та овог ис тра жи ва ња мо же мо да за кљу чи мо да 
се осо бе са ин те лек ту ал ном оме те но шћу, ко је се на ла зе на сме шта ју 
у уста но ва ма со ци јал не за шти те  су о ча ва ју са зна чај ним про бле ми ма, 
ко ји ути чу на ква ли тет сва ко днев ног функ ци о ни са ња ко ри сни ка и оте-
жа ва ју со ци јал ну ин те гра ци ју у за јед ни цу.

Ме то де и сред ства ко је ко ри сте но си о ци и ре а ли за то ри со ци јал не 
за шти те у др жав ним  ин сти ту ци ја ма со ци јал не за шти те ни су ускла ђе не 
са раз ви је ном прак сом свет ских зе ма ља из обла сти пру жа ња по др шке 
осо ба ма са ин те лек ту ал ном оме те но шћу и мо дер ном те о риј ском ми-
сли раз ли чи тих на уч них ди сци пли на. Пре ма ми шље њу ве ли ког бро ја 
струч них рад ни ка (40,0%) ин сти ту ци је со ци јал не за шти те де ли мич но 
су, или уоп ште ни су отво ре не за при ме ну но вих ме то да ра да. Ис пи та-
ни ци на во де по сто ја ње про бле ма ко ји оте жа ва ју ре фор му у са мим уста-
но ва ма за ре зи ден ци јал ни сме штај осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но-
шћу. Де тек то ва не те шко ће ко је оме та ју при хва та ње и им пле мен та ци ју 
са вре ме них мо де ла ра да у ин сти ту ци ја ма од стра не струч них рад ни ка, 
по ма же у ре ал ном са гле да ва њу про бле ма и пра вље њу стра те ги ја за њи-
хо во ре ша ва ње.

До дат не струч не еду ка ци је и обра зо ва ње ка дро ва у ин сти ту ци ја-
ма со ци јал не за шти те омо гу ћи ће ре ша ва ње не ко ли ко ва жних пи та-
ња. Као пр во, омо гу ћи ће ефи ка сни је пре по зна ва ње по тре ба осо ба са 
ин те лек ту ал ном оме те но шћу и пла ни ра њу основ них ин тер вен ци ја за 
њи хо во за до во ље ње. Ме ђу тим, у ин сти ту ци ја ма со ци јал не за шти те 
по сто ји ду го трај на прак са ко ја је за сно ва на на ме ди цин ском мо де лу 
по сма тра ња и тре ти ра ња ин ва лид но сти, ко ја по сма тра осо бу са ин те-
лек ту ал ном оме те но шћу као де фект ну, за ви сну и у пот пу но сти под ре-
ђе ну струч ња ку. С об зи ром на то да се струч ни рад ни ци у ин сти ту ци-
ја ма со ци јал не за шти те по сма тра ју као но си о ци и ре а ли за то ри де фи-
ни са них про ме на, нео п ход на је од го ва ра ју ћа при пре ма струч них рад-
ни ка, у кон тек сту про ме не ста во ва и уса гла ша ва ње са прин ци пи ма 
со ци јал ног мо де ла по сма тра ња ин ва лид но сти. То се мо же по сти ћи 
про ме ном уло ге струч них рад ни ка. С об зи ром да но ве уло ге зах те ва ју 
и но ва зна ња, овим ис тра жи ва њем смо до шли до за кључ ка да ма ли 
број струч них рад ни ка у ин сти ту ци ја ма со ци јал не за шти те по сма тра 
лич но уса вр ша ва ње као на чин уна пре ђе ња прак се ко ја би би ла у скла-
ду са по тре ба ма и мо гућ но сти ма при ма о ца со ци јал них услу га.

Уста но ве со ци јал не за шти те ко је ин сти ту ци о нал но збри ња ва ју 
осо бе са ин те лек ту ал ном оме те но шћу тре ба да  пре у зму све што је у 
њи хо вој мо ћи  да овај об лик за шти те вре мен ски што ма ње тра је. Но-
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ви ја ис тра жи ва ња упо зо ра ва ју да де ца пре ду го оста ју у уста но ва ма со-
ци јал не за шти те. Пре ма Стра те ги ји раз во ја со ци јал не за шти те због не-
раз ви је ност ва ни сти ту ци о нал них мо де ла по мо ћи  и по др шке на ни воу 
за јед ни це, де ца са смет ња ма у раз во ју нај че шће оста ју чи тав жи вот у 
ин сти ту ци о нал ном окру же њу. По ред то га, ор га ни за ци ја жи во та осо ба 
са ин те лек ту ал ном оме те но шћу у ин сти ту ци ји мо ра да бу де при ла го-
ђе на њи хо вим по тре ба ма. При том се ми сли на за до во ље ње основ них 
ег зи стен ци јал не по тре бе (хра на, оде ћа, обу ћа) али и на оне ви ше по-
тре бе ко ји ма те жи сва ки чо век. У ра ду са осо ба ма са ин те лек ту ал ном 
оме те но шћу по сма тра ње би оп си хо со ци јал не це ло ви то сти лич но сти и 
по што ва њем прин ци па ин ди ви ду ал но сти је осно ва за раз ви ја ње при-
сут них по тен ци ја ла. На тај на чин струч ни рад ни ци по сма тра ју и на чин 
ре ша ва ња про бле ма, ко ји је мо гућ уна пре ђи ва њем са др жа ја и на чи на 
ра да у уста но ва ма со ци јал не за шти те, чи ме би се по зи тив но про ме нио 
ког ни тив ни, со ци јал ни, емо тив ни и со ци јал ни по ло жај ове ка те го ри је 
ко ри сни ка. Са дру ге стра не, струч ни рад ни ци из ин сти ту ци ја не пре-
по зна ју зна чај хра ни тељ ства, усво је ња и дру гих об ли ка пру жа ња по др-
шке за ову дру штве ну гру пу. Чи ни се да це ло ку пан стру чан ка дар у 
ин сти ту ци ја ма сво ју па жњу усме ра ва на уна пре ђе ње струч ног ра да у 
ин сти ту ци ја ма со ци јал не за шти те, гу бе ћи из ви да про гра ме по др шке 
ко ји омо гу ћа ва ју со ци јал ну ин те гра ци ју осо ба са ин те лек ту ал ном оме-
те но шћу у за јед ни цу.  

Про бле ми ко ји по сто је у ин сти ту ци о нал ној за шти ти за осо бе са 
мен тал ном ре тар да ци јом зах те ва ју ре ор га ни за ци ју по сто је ћих уста но-
ва ка ко би би ле у функ ци ји со ци јал не ин те гра ци је сво јих ко ри сни ка. За-
да ци ко ји се по ста вља ју од но се се на: отво ре ност уста но ва за при ме ну 
са вре ме них мо де ла ра да ко ја се мо же оства ри ти сти му ла ци јом струч-
них рад ни ка за до дат ним уса вр ша ва њем, пре ква ли фи ка ци ја ма, до ква-
ли фи ка ци ја ма; кон ти ну и ран рад и по ве за ност свих со ци јал них ак те ра 
ка ко би се про бле ми осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но шћу ре ши ли  
на аде кват ни ји на чин. 
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SUMMARY 

This research paper presents the basic characteristics of social security 
institutions in which they are placed on people with intellectual disability. 
When defining the institutional accommodation for this social group were 
used government reports and documents nongovernment this form of 
protection are determined, primarily, as a restrictive measure and end in the 
social protection.U accordingly defined the subject of research that is focused 
on examining the characteristics of existing residential institutions and the 
possibilities of improvements to make humane approach towards this social 
group and their integration into the community. Furthermore, the paper is 
determined by the overall objective of the research in accordance with it defined 
the individual tasks of research. The research was done in the five largest 
residential institutions for care people with intellectual disabilities in Serbia, 
and the data were provided by professionals who are engaged in activities 
of professional support in these institutions, in the form of questionnaires.  
Accordingly, the part that refers to a discussion of results is designed to 
enable an assessment of all indicators that determine the level of service 
quality institutional placement: guidance professionals to more open 
forms of support; detected problems in social care institutions with skilled 
workers; compliance of the organization’s dormitory life in relation to 
their needs, strengths and weaknesses of the institutional model of care, 
opportunities for social integration into the community’s dormitory.  
The last part concerns the display of the concluding observations on the 
characteristics of residential services for people with intellectual affecting 
the quality of daily functioning of users and hinder social integration into 
the community. 

KEY WORDS: residential accommodation, medical model, social 
exclusion
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У овом ра ду су при ка за ни ре зул та ти ис тра жи ва ња ин ди ка ци ја за при ме-

ну пре вен тив но ко рек тив них ве жби и игaрa у основ ној шко ли за обра зо ва ње 
уче ни ка са смет ња ма у раз во ју. 

Основ на прет по став ка је да ре ду ци ран со мат ски ста тус огра ни ча ва 
функ ци о ни са ње уче ни ка у шко ли и ли ми ти ра њи хо ву мо гућ ност уче ство ва-
ња у на став ним и ван на став ним ак тив но сти ма. Ис тра жи ва њем је об у хва-
ће но укуп но 24 уче ни ка од I до VI II раз ре да (сви ис пи та ни ци по ха ђа ју основ ну 
шко лу за обра зо ва ње уче ни ка са смет ња ма у раз во ју). Уз раст ис пи та ни ка 
био је 9 до 17 го ди на. Ис пи та ни ци су би ли оба по ла (9 ис пи та ни ка жен ског и 
15 ис пи та ни ка му шког по ла). Про це на ин ди ка ци ја за при ме ну пре вен тив но 
ко рек тив них ве жби и игaрa je вр ше на Про то ко лом за утвр ђи ва ње со мат ског 
ста ту са (Не до вић и сар, 2010). 

Ис тра жи ва њем је еви ден ти ра на ви со ка уче ста лост раз ли чи тих со мат-
ских де фи ци та код ис пи та ни ка, што пред ста вља основ ну ин ди ка ци ју за при-
ме ну пре вен тив но ко рек тив них ве жби и игaрa у сва ко днев ном ра ду у шко ли 
за обра зо ва ње уче ни ка са смет ња ма у раз во ју. 

 
КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: спе ци јал на еду ка ци ја и ре ха би ли та ци ја, пре вен тив но 

ко рек тив не ве жбе и игре, со мат ски ста тус.
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Пре вен тив но ко рек тив не ве жбе и игре

Пр вен тив но ко рек тив не ве жбе и игре пред ста вља ју оба ве зне ван-
на став не ин ди ви ду ал не ак тив но сти у основ ној шко ли за обра зо ва ње 
уче ни ка са смет ња ма у раз во ју (Про свет ни гла сник, бр. 19, 1993). Оне, 
ин те грал ну по др шку уче ни ку оства ру ју кроз: здрав стве ну пот по ру, сти-
му ла ци ју фи зич ког и мо то рич ког раз во ја, пре вен ци ју и ко рек ци ју те-
ле сних де фор ми те та и не по жељ них обра за ца мо то рич ког по на ша ња, 
по ди за њем ни воа оп ште мо то рич ке спо соб но сти и пру жа њем со ци-
јал не и емо ци о нал не по др шке уче ни ку. Опе ра ци о на ли за ци ја ци ље ва 
ове ван на став не ак тив но сти под ра зу ме ва: си сте мат ски пре глед и утвр-
ђи ва ње со мат ског ста ту са, про це ну пси хо мо тор не ор га ни зо ва но сти, 
про це ну ког ни тив них аспек та мо то рич ког по на ша ња, про це ну оп ште 
мо то рич ке спо соб но сти, из ра ду ин ди ви ду ал них про гра ма пре вен тив-
но ко рек тив ног ве жба ња, ре е ду ка ци ју пси хо мо то ри ке, сти му ла ци ју фи-
зич ког и мо то рич ког раз во ја, пре вен тив но ко рек тив но ве жба ње, уче ње 
мо то рич ких ве шти на и стал ну ева лу а ци ју (Не до вић, 2005). 

Из бор пре вен тив но ко рек тив них ве жби и ига ра за ви си од оп штих 
ка рак те ри сти ка, пре о ста лих спо соб но сти и уз ра ста уче ни ка. Пре вен-
тив но ко рек тив ни про грам мо ра би ти раз вој ног ка рак те ра, хи је рар хиј-
ски струк ту ри ран, са тач но де фи ни са ним ци ље ви ма ко је је по треб но 
до сти ћи  (Не до вић, 2009).  По што ва ње оп штих ка рак те ри сти ка и за ко-
ни сто сти деч јег раз во ја у пре вен тив но ко рек тив ном ве жба њу за на чај но 
је из ви ше раз ло га: пр во, да би по сту пак са де те том био при ла го ђен 
ње го вим мо гућ но сти ма и по тре ба ма а зах те ви ко ји се по ста вља ју оп-
ти мал ни; дру го, да би се пру жи ла по др шка деч јем раз во ју у оп ти мал-
ним пе ри о ди ма (услов да ефек ти  ути ца ја бу ду по зи тив ни) нео п ход но 
је до бро по зна ва ти вре ме по ја ве и ре до след раз во ја функ ци ја; и тре ће, 
по зна ва ње нор мал ног то ка раз во ја омо гу ћа ва сви ма ко ји се ба ве де цом 
да бла го вре ме но при пре ме де те за про ме не до ко јих ће до ћи у ње го-
вом ор га ни зму, ин те ре со ва њи ма и по на ша њу, чи ме се мо гу убла жи ти 
те шко ће у при ла го ђа ва њу. 

ПРО БЛЕМ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Не до гра ђен пси хо мо тор ни раз вој, оп шта хи по то ни ја, ког ни тив ни 
де фи ци ти у мо то рич ком по на ша њу и ли ми ти ра на фи зич ка ак тив ност 
– пред ста вља ју основ не ка рак те ри сти ке мо то рич ког по на ша ња уче-
ни ка са сен зор ним, ког ни тив ним и фи зич ким хен ди ке пом (Ра па ић и 
сар, 1995., Ра па ић, Не до вић, 1995., Ра па ић и сар, 1996., Ја блан и сар, 
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1997., Ра па ић и сар, 1998 а., Ра па ић и сар, 1998 б., Не до вић и сар, 2006.). 
Огра ни че ња и де фи ци ти у мо то рич ком по на ша њу вре ме ном до во де 
до: (1) не пра вил но сти и за о ста ја ња у фи зич ком раз во ју, (2) па да оп ште 
мо то рич ке  спо соб но сти и (3) од ре ђе них те ле сних де фор ми те та (функ-
ци о нал них и/или струк ту рал них). Ова кво ста ње огра ни ча ва функ ци-
о ни са ње уче ни ка у шко ли и ли ми ти ра  њи хо во уче ство ва ње у школ-
ским ак тив но сти ма. По себ но је угро же на гру па уче ни ка ко ја се на ла зи 
у пу бер те ту (вре ме ин те зив ног фи зич ког ра ста) и гру па уче ни ка ко ја 
се због при ро де свог хен ди ке па по вре ме но и/или стал но ис кљу чу је из 
про гра ма фи зич ког и здрв стве ног вас пи та ња (Не до вић 2005). У опи са-
ној си ту а ци ји, пра ви лан фи зич ки раз вој мо гу ће је оства ри ти са мо кон-
ти ну и ра ним пре вен тив но ко рек тив ним ра дом (пре вен тив но ко рек тив-
ним ве жба ма и игра ма). По ве ћа ње фи зич ке ак тив но сти и пре вен тив-
но ко рек тив ни рад ди рект но ути чу на пра ви лан раст и раз вој, ја ча ју 
от пор ност ор га ни зма и по ве ћа ва ју оп ште функ ци о нал не спо соб но сти 
уче ни ка са смет ња ма у раз во ју. По твр ду ове па ра диг ме на ла зи мо у ис-
тра жи ва њи ма: Не до вић,  2005., Не до вић и сар, 2010 а., Не до вић и сар, 
2010 б., Шће па но вић, и сар, 2010., ме ђу тим, про блем ди фе рен ци јал не 
про це не и кон стру и са ње прак тич них мо де ла и ин ди ка ци ја пре вен тив-
но ко рек тив ног ве жба ња пред ста вља по тре бу да љих ис тра жи ва ња у 
овој обла сти. 

 
ЦИЉ

Циљ ра да је ана ли за ин ди ка ци ја за при ме ну пре вен тив но ко рек тив-
них ве жби и ига ра у основ ној шко ли за обра зо ва ње уче ни ка са смет ња-
ма у раз во ју.  

Основ на прет по став ка је да ре ду ци ран со мат ски ста тус огра ни ча ва 
функ ци о ни са ње уче ни ка у шко ли и ли ми ти ра њи хо ву мо гућ ност уче-
ство ва ња у на став ним и ван на став ним ак тив но сти ма.   

МЕ ТОД

Ис тра жи ва ње је про ве де но у  Шко ли за основ но и сред ње обра зо-
ва ње са до мом „Вук Ка ра џић“ у Сом бо ру, то ком 2010. го ди не. Об у хва-
ће но је укуп но 24 уче ни ка од I до VI II раз ре да (3 уче ни ка по раз ре ду). 
Ис пи та ни ци су би ли оба по ла (9 ис пи та ни ка жен ског и 15 ис пи та ни ка 
му шког по ла). Уз раст ис пи та ни ка био је 9 до 17 го ди на. Сви ис пи та ни-
ци при па да ју гру пи де це са смет ња ма у раз во ју (те шко ће у мен тал ном 
раз во ју и ви ше стру ка оме те ност).  
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Та бе ла 1 – Струк ту ра ис пи та ни ка пре ма уз ра сту и раз ре ду

Разред

Узраст испитаника у годинама
Ук.

9 10 12 13 14 15 17

н % н % н % н % н % н % н % н %
1 – 4 4 17 2 8 1 4 5 21 - - - - - - 12 50
5 – 8 - - - - - - 3 - 4 17 4 17 1 4 12 50
Ук. 4 17 2 8 1 4 8 21 4 17 4 17 1 4 24 100

У та бе ли 1, при ка за на је струк ту ра ис пи та ни ка пре ма уз ра сту и раз-
ре ду. Ис тра жи ва њем је об у хва ће но укуп но 24 ис пи та ни ка (12 ис пи та-
ни ка од пр вог до че твр тог  раз ре да и 12 ис пи та ни ка од пе тог до осмог 
раз ре да). Уз раст ис пи та ни ка кре ће се од 9 до 17 го ди на (нај ве ћи број 
ис пи та ни ка има 13 го ди на (21%).  

Табела 2 – Структура испитаника према врсти  
ометености и разреду

Врста ометености

Разред
Укупно

1 – 4 5 – 8

н % н % н %
Тешкоће у менталном развоју 10 41,6 7 29,2 17 70,8

Вишеструка ометеност 2 8,33 5 20,8 7 29,2
Укупно 12 50 12 50 24 100

Та бе ла 2, при ка зу је струк ту ру ис пи та ни ка пре ма вр сти оме те но сти 
и раз ре ду. Те шко ће у мен тал ном раз во ју има 17 ис пи та ни ка или 70,8%. 
Исто вре ме но 7 ис пи та ни ка има ви ше стру ку оме те ност или 29,2%.  

Табела 3 – Структура испитаника према полу и разреду 

Пол

Разред
Укупно

1 – 4 5 – 8

н % н % н %
Мушки 9 37,5 6 25 15 62,5
Женски 3 12,5 6 25 9 37,5
Укупно 12 50 12 50 24 100
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 У та бе ли 3,  при ка за на је струк ту ра ис пи та ни ка пре ма по лу и раз ре-
ду. Од укуп ног бро ја ис пи та ни ка, 9 ис пи та ни ка је жен ског по ла (37,5%), 
а 15 ис пи та ни ка му шког по ла (63,5%). 

Табела 4 – Структура испитаника према
успеху и разреду

Успех 

Разред
Укупно1 – 4 5 - 8

н % н % н %

Истиче се 3 12,5 - - 3 12,5

Не истиче се - - - - - -

Одличан 2 8,33 2 8,33 4 16,66

Врлодобар 4 16,66 6 25 10 41,66

Добар 2 8,33 3 12,5 5 20,83

Довољан - - - - - -

Недовољан 1 4,16 1 4,16 2 8,33

Укупно 12 50 12 50 24 100

У та бе ли 4, да та је струк ту ра ис пи та ни ка пре ма школ ском успе ху 
по стиг ну том на по след њем кла си фи ка ци о ном пе ри о ду у од но су на раз-
ред. Нај ве ћи број ис пи та ни ка у обе гру пе оства рио је вр ло до бар успех 
у шко ли  – укуп но 10 ис пи та ни ка или 41,66%, од че га је 4 или 16,66% 
ис пи та ни ка у гру пи од пр вог до че твр тог раз ре да и 6 или 25% у гру пи 
ис пи та ни ка од пе тог до осмог раз ре да).  Исто вре ме но че ти ри ис пи та-
ни ка је оства ри ло од ли чан успех (16,66%), док  је 2 или 8,33% ис пи та ни-
ка има ло не до во љан успех у шко ли.

Табела 5 – Структура испитаника у односу  
на похађање наставе 

Предмет 

Стално 
похађа 
наставу

Повремено 
искључен са 

наставе

Стално 
искључен са 

наставе
Укупно

н % н % н % н %

Физичко васпитање 15 62,5% 6 25% 3 12,5% 24 100
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Та бе ла 5, при ка зу је струк ту ру ис пи та ни ка у од но су на по ха ђа ње 
на ста ве фи зич ког вас пи та ња. Из та бе ле ви ди мо да 15 или 62,% ис пи та-
ни ка по ха ђа ре дов но ча со ве фи зич ког вас пи та ња. Исто вре ме но 6 или 
255 ис пи та ни ка би ло је по вре ме но ис кљу че но са ча со ва фи зич ког вас-
пи та ња, док 3 или 12,5% ис пи та ни ка не по ха ђа на ста ву фи зич ког вас-
пи та ња.   

Про це ду ре и ин стру мен ти 

Оп шти по да ци и ин фор ма ци је о ис пи та ни ци ма до би је ни су на осно-
ву уви да и ана ли зе до ступ не ме ди цин ске и школ ске до ку мен та ци је.  

Про це на ин ди ка ци ја за при ме ну пре вен тив но ко рек тив них ве жби 
и ига ра, вр ше на је пре ма Про то ко лу за утвр ђи ва ње со мат ског ста ту са 
(Не до вић и сар, 2010). 

Кли нич ки со ма то пед ски пре глед (ви зу ел на про це на, пал па ци ја и 
про бе) об у хва тио је: 

- про це ну те ле сног ин те гри те та ис пи та ни ка; 
- про це ну др жа ња те ла;
- про це ну по кре тљи во сти вра та, те ла,  до њих и гор њих екс тре ми-

те та;
- де тек ци ју те ле сних де фор ми те та (кич ме ног сту ба, груд ног ко ша, 

до њих и гор њих екс тре ми те та);
- еви ден ти ра ње кон ге ни тал них ано ма ли ја, хро нич них бо ле сти и/

или дру гих фак то ра ко ји огра ни ча ва ју и/или оне мо гу ћа ва ју мо-
то рич ку ак тив ност.

Ана ли за по да та ка 

Ана ли за до би је них под ата ка за сно ва на је на ме то ду по ре ђе ња вред-
но сти по стиг ну ћа и мак си мал ног мо гу ћег ско ра. До би је на по стиг ну ћа 
ис пи та ни ка при ка за на су у про цен ти ма за све ис пи ти ва не ва ри ја бле. 
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РЕЗУЛТАТИ 

Табела 6 – Приказ соматског статуса испитаника  
са сметњама у развоју

Функција - способност
Постигнуће 

+ / % +- /  % - / %
Држање тела 66,7 - 33,3

Стајање – Д нога
              -- Л нога

87,5 8,3 4,2
33,3 12,5 50

Чучањ 37,5 50 12,5
Ходање 91,7 4,2 4,2

Равнотежа - седење 97,5 12,5 -
Користи руке   95,9 4,2 -

Отвара и затвара – Д шака
                           -- Л шака

95,9 4,2 -
91,7 8,3 -

Супинација/пронација  
– Д рука

                                -- Л рука

83,3 16,7 -
87,5 8,3 4,2

Покрети у – Д лакат
                  -- Л лакат

91,7 8,3 -
83,3 16,7 -

Покрети у – Д раме
                -- Л раме

79,2 20,8 -
70,8 25 -

Покрети врата 79,2 20,8 -
Кичмени стуб 91,7 8,3 -

Грудни кош 100 - -
Карлични појас 91,7 8,3 -

Зглоб колена 87,5 12,5 -
Стопала и прсти 79,2 20,8 -

Конгениталне аномалије 100 - -
Хроничне болести 66,7 45,8 -

Мишићни тонус 37,5 54,2 8,3
Вид 75 25 -

Слух 100 - -

У та бе ли 6, је дат при каз со мат ског ста ту са ис пи та ни ка са смет ња-
ма у раз во ју. Ре зул та ти ис тра жи ва ња ја сно ука зу ју на ре ду ци ран со мат-
ски ста тус ис пи та ни ка у свим те сти ра ним ва ри ја бла ма. 



Горан Недовић и сар.330

ДИ СКУ СИ ЈА 

Ана ли зи ра не су ин ди ка ци ја за при ме ну пре вен тив но ко рек тив них 
ве жби и ига ра у основ ној шко ли за обра зо ва ње уче ни ка са смет ња ма у 
раз во ју. Узо рак чи ни 24 уче ни ка од I до VI II раз ре да (по 3 уче ни ка за сва-
ки раз ре да). Ис пи та ни ци су оба по ла и уз ра ста од 9 до 17 го ди на. Ана-
ли за ин ди ка ци ја за при ме ну пре вен тив но ко рек тив них ве жби и ига ра, 
вр ше на је Про то ко лом за утвр ђи ва ње со мат ског ста ту са (Не до вић и 
сар, 2010). Ре ул та ти ис тра жи ва ња по ка зу ју да ло ше др жа ње те ла има 
33,3% ис пи та ни ка. Исто вре ме но, оте жа но или не мо гу ће ста ја ње еви ден-
ти ра но је код 12,5% ис пи та ни ка. Ста ја ње на јед ној но зи оте жа но је код 
12,5% ис пи та ни ка. На де сној но зи не мо же да сто ји 45,8% ис пи та ни ка а 
на ле вој 50%. Од укуп ног бро ја ис пи та ни ка 12,5% не мо же да чуч не док 
50% ис пи та ни ка из во ди чу чањ оте жа но. Не хо да 4,2% ис пи та ни ка, док 
се 4,2% кре ће уз по моћ.

Ис тра жи ва њем су еви ден ти ра ни и де фи ци ту у обла сти по кре та ру-
ку. Отва ра ње и за тва ра ње де сне ша ке оте жа но је код 4,2% ис пи та ни ка 
а ле ве ша ке код 8,3% ис пи та ни ка. По крет су пи на ци је не мо же да из ве-
де ле вом ру ком 4,2% ис пи та ни ка а оте жа но из во ди 8,3% ис пи та ни ка. 
Исто вре ме но, по крет су пи на ци је де сном ру ком оте жан је код 16,7% 
ис пи та ни ка. Огра ни че не по кре те де сног лак та има 8,3% ис пи та ни ка 
а ле вог 16,7%. Исто вре ме но огра ни че ну по кре тљи вост де сног ра ме на 
има 20,8% ис пи та ни ка а 25% ле вог ра ме на, док је по кре тљи вост вра та 
огра ни че на код 20,8% ис пи та ни ка.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња та ко ђе, ука зу ју на зна ча јан про це нат при-
сут но сти те ле сних де фор ми те та у ис пи ти ва ном узор ку. Де фор ми те ти 
кич ме ног сту ба и де фор ми те ти кар лич ног по ја са еви ден ти ра ни су код 
8,3% ис пи та ни ка, де фор ми те ти згло ба ко ле на код 12,5%  а де фор ми те-
ти пр сти ју код 20,8%. Ка рак те ри сти чан је ви сок про це нат при сут но сти 
хро нич них бо ле сти у ис пи ти ва ном узор ку (45,8%), као и оште ће ње ви-
да  (еви ден ти ра но је 25% сла бо ви дих ис пи та ни ка). Да ље, по ре ме ћај ми-
шић ног то ну са еви ден ти ран је код 62,5% ис пи та ни ка (хи по то нус код 
54,2% и хи пер то нус 8,3%). 

Ова ко ре ду ци ран со мат ски ста тус огра ни ча ва функ ци о ни са ње уче-
ни ка у шко ли и ли ми ти ра њи хо ву мо гућ ност уче ство ва ња у школ ским 
ак тив но сти ма и пред ста вља оправ да ну ин ди ка ци ју за пре вен тив но ко-
рек тив ни рад у сва ко днев ном ра ду у шко ли за обра зо ва ње уче ни ка са 
смет ња ма у раз во ју. За бри ња ва ју ћи по да так је да стал но по ха ђа ча со ве 
фи зич ког вас пи та ња са мо 62,5% ис пи та ни ка док је 25% ис пи та ни ка би-
ло по вре ме но ис кљу че но са на ста ве а 12,5% стал но. Основ ну шко лу за 
обра зо ва ње уче ни ка са смет ња ма у раз во ју по ха ђа  ве о ма хе те ро ге на 
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гру па уче ни ка (та бе ле 1 – 5), што зах те ва ин ди ви ду а лан при ступ у пла-
ни ра њу пре вен тив но ко рек тив ног ра да. 

ЗА КЉУ ЧАК

Ре зул та ти на шег ис тра жи ва ња по ка за ли су да је со мат ски ста тус 
уче ни ка са смет ња ма у раз во ју ре ду ци ран, што их свр ста ва  у гру пу 
уче ни ка са до да тим по тре ба ма и ја сним ин ди ка ци ја ма за пре вен тив но 
ко рек тив не ве жбе и игре. Ако се ана ли зи ра ју по је ди не ва ри ја бле со мат-
ског ста ту са ви ди мо да се ра ди о ве о ма хе те ро ге ној гру пи, што зах те ва 
по се бан стру чан и тим ски при ступ у пла ни ра њу и ре а ли за ци ји пре вен-
тив но ко рек тив ног ра да. 
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INDICATION FOR USE OF PREVENTIVE CORRECTIVE EXERCISES 
AND GAMES IN PRIMARY SCHOOL FOR EDUCATION  

OF STUDENTS WITH DISABILITIES

GORAN NEDOVIĆ1, MARINELA ŠĆEPANOVIĆ2 , BRANKA JABLAN1

1) Faculty of Special Education and Rehabilitation, University of Belgrade
2) Association of Special Educators and Rehabilitators of Vojvodina

This paper presents the study of indication for use of preventive 
corrective exercises and games in primary school for the education of 
students with disabilities.

The basic assumption is that reduced somatic status restricts the 
functioning of students in school and limits their ability to participate 
in extra-curricular activities. The survey covered a total of 24 students 
from 1st to 8th grade (all examined students are attending primary school 
for the education of students with disabilities). Age was 9 to 17 years. 
Subjects were of both sexes (9 of female and 15 male subjects). Assessment 
of indication for use of preventive corrective exercises and games was 
done by the Protocol for the determination of somatic status (Nedović et 
al, 2010). 

The survey recorded a high incidence of various somatic deficits in 
examined students, which is the main indication for the application of 
preventive corrective exercises and games in their daily work in schools 
for the education of students with disabilities.

 
KEY WORDS: special education and rehabilitation, preventive 

corrective exercises and games, somatic status.
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Са вре ме на ис тра жи ва ња по ка зу ју зна чај но за ни ма ње за ан ти со ци јал ни 
по ре ме ћај лич но сти упра во због ва жних те о риј ских на ла за у обла сти пси хо-
ло ги је кри ми на ла, али и због уна пре ђе ња пре вен тив них ин тер вен ци ја. Ипак, 
ра до зна лост за ову те му огра ни че на је ис тра жи ва њи ма кри ми нал не по пу ла-
ци је или они ма ко ји све сно кр ше дру штве не нор ме по на ша ња. У овом члан ку, 
при мар ни фо кус је на оним осо ба ма ко је жи ве на мар ги ни дру штва и ре ла тив-
но до бро функ ци о ни шу у све ту око нас.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ан ти со ци јал ни по ре ме ћај лич но сти, ма ска здра вља, со-
ци јал ни пре да то ри

УВОД

„Они су ап со лут но нај бо љи ма ни пу ла то ри на све-
ту, ла жо ви и фал си фи ка то ри исти не. Ве о ма су убе-
дљи ви због то га што и са ми ве ру ју у сво је ла жи. На по-
слет ку, њи хов жи вот и ни је ни шта дру го до при вид и 
лаж; ка ко би ми и мо гли прет по ста ви ти да по зна ју и 
не што дру га чи је?“

—Her vey Clec kley, M.D.

Кон цепт пси хо па ти је већ де це ни ја ма бу ди па жњу, ка ко струч ња ка 
из обла сти кли нич ке пси хо ло ги је и  пси хо ло ги је кри ми на ла, та ко и за-
бри ну те јав но сти ко ја се сва ко днев но су о ча ва са стра вич ним по сле ди ца-
ма ко је ова ка те го ри ја љу ди оста вља за со бом. Цр не хро ни ке су пре пу-
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не на сло ва ко ји нас оба ве шта ва ју о мон стру о зним зло чи ни ма ко ји су ве-
ћи ни ста нов ни штва ап со лут но не појм љи ви, упо зо ра ва ју ћи нас на ме ре 
за шти те од зло чи нач ких умо ва ко ји се не устру ча ва ју да на не су зло без 
мно го пре ми шља ња. Олак ша ње ко је осе ти мо ка да је дан од та квих, ви-
о лент них кри ми на ла ца бу де осу ђен на ви со ку, али при ме ре ну за твор-
ску ка зну, са мо је крат ког ве ка - уско ро ће нас на слов на стра на днев них 
но ви на оба ве сти ти да се де сио још је дан зло чин. У струч ној ли те ра ту ри 
чи ни се да по сто ји са гла сност о то ме да су ова ква де ла ве за на за лич-
но сти уз ко је сто ји ди јаг но за пси хо па ти ја. Кри те ри ју ми ко је пси хо ло зи 
и пси хи ја три ко ри сте при ди јаг но сти фи ко ва њу пси хо па ти је, ме ђу тим, 
не мо гу се оце ни ти као је дин стве ни и оп ште при хва ће ни стан дар ди. На 
са мом за чет ку ис тра жи ва ња, пси хи ја триј ски кри те ри ју ми ко ји су ко ри-
шће ни у ди јаг но сти ци пси хо па ти је би ли су са свим нео д ре ђе ни, по не-
кад збу њу ју ћи и про ти ву реч ни, и ве о ма за ви сни од лич ног ис ку ства 
струч ња ка ко ји вр ши про це ну. Овај „пре на уч ни“ пе ри од да нас пред-
ста вља да ле ку про шлост. Прет ход них пе де сет го ди на је вре ме у ко јем 
је пси хо па ти ја пре ра сла у јед ну од нај и стра жи ва ни јих и нај бо ље про у-
ча ва них  пси хо па то ло шких по ја ва. Пи о нир на овом по љу про у ча ва ња 
је био Хар ви Кле кли, док тор пси хи ја три је, ис ку сан прак ти чар, ле кар  у 
јед ној пси хи ја триј ској уста но ви  ка сних три де се тих го ди на два де се тог 
ве ка. Пре ступ ни ци и па ци јен ти су про сле ђи ва ни у пси хи ја триј ске бол-
ни це на по сма тра ње и трет ман уко ли ко се сум ња ло да бо лу ју од не ке 
мен тал не бо ле сти. Кле кли је та ко имао мо гућ ност да ове па ци јен те па-
жљи во про у ча ва и за кљу чио је да мно ги од њих не ис по ља ва ју уоби ча-
је не пси хо па то ло шке симп то ме, већ на про тив, из гле да ју и по на ша ју 
се нор мал но у ве ћи ни си ту а ци ја. По сма трао их је ка ко шар ми ра ју, ма-
ни пу ли шу и ис ко ри шћа ва ју дру ге па ци јен те, чла но ве по ро ди це, чак 
бол нич ко осо бље. По ње го вом ми шље њу, ови љу ди су би ли пси хо па те. 
Бо га то кли нич ко ис ку ство у ра ду са овом ка те го ри јом лич но сти, Кле-
кли је оста вио у трај но на сле ђе у књи зи ко ја је по ста ла основ на и не за-
о би ла зна ли те ра ту ра у обла сти пси хо па ти је - „Ма ска здра вља“.  „Спо-
ља гле да но“, бе ле жи Кле кли у овој књи зи, „пси хо па те пру жа ју при вид 
нор мал но сти, че сто има ју ви сок ин те лект и не рет ко су вр ло успе шни 
на про фе си о нал ном по љу“ (Кле кли, 1941). Да кле, ове осо бе мо гу из гле-
да ти пот пу но нор мал но, ра зум но и са пу но са мо кон тро ле, мно ги су чак 
и ве о ма до па дљи ви. Ипак, упр кос  то ме што има ју очу ва ну ин те ли ген-
ци ју, па ци јен ти че сто по гре шно про це њу ју жи вот не си ту а ци је и до но-
се ло ше од лу ке; не уче из соп стве ног ис ку ства, што ре зул ти ра по на вља-
њем дис функ ци о нал них и бес ко ри сних по на ша ња. Они не ма ју увид у 
соп стве но по на ша ње, као ни увид у по сле ди це тог по на ша ња на дру ге, 
али се чи ни као да их то ни не ин те ре су је. Не ма ју раз у ме ва ња и ем па ти-
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је за осе ћа ња дру гих љу ди, и по ка зу ју од су ство гри же са ве сти и ка ја ња 
за пат ње  ко је дру ги ма про у зро ку ју. При мет но су не по у зда ни, чак и 
ка да је у пи та њу њи хов ин те рес и зна чај не ства ри ко је ути чу на њи хо ву 
тре нут ну по зи ци ју. Из гле да ју као да не ма ју ре ал них жи вот них ци ље ва 
и пла но ва. Нај у оч љи ви ја ка рак те ри сти ка ових па ци јен та та  је скло ност 
ка ла га њу; не мо же им се ве ро ва ти ни у ком слу ча ју, у ста њу су да ла жу 
чак и око пот пу но бе зна чај них ства ри, око ко јих се ве ћи на љу ди не би 
ни тру ди ла да сла же. Ве о ма су не ис кре ни, иако се че сто пред ста вља ју 
као пот пу но ис кре ни, по го то во љу ди ма ко ји су но ви у њи хо вом жи во ту 
и ко је ла ко мо гу да за ва ра ју. Пре гле дом њи хо вих до си јеа при ме ће но је 
да че сто уме ју да се по на ша ју ан ти со ци јал но и на сил но из пот пу но бе-
сми сле них, ми нор них раз ло га. На гла ше но су его цен трич ни, и по све му 
су де ћи не спо соб ни да ис ку се ду бо ке људ ске емо ци је, по го то во љу бав и 
са о се ћа ње. Ни су у ста њу да оства ре зна чај не ни ин тим не од но се са љу-
ди ма. Чак су и њи хо ве сек су ал не ве зе по вр шне и без лич не. Јед ном реч-
ју, не спо соб ни су да до жи ве ин тен зив но би ло ко ју емо ци ју ко ју дру ги 
љу ди до жи вља ва ју, из у зев при ми тив них не га тив них емо ци ја као што 
су бес, фру стра ци ја и мр жња. Су де ћи по Кле кли ју, пси хо па те по се ду ју 
од ре ђе ну до зу шар ма и ин те ли ген ци је. Они уме ју да бу ду за ни мљи ви, 
да из ми шља ју кре а тив не при че у ко је је ла ко по ве ро ва ти. Не од ли ку је 
их ира ци о нал но ми шље ње и при ви ђа ње, ко је је ка рак те ри стич но за 
мно ге мен тал не по ре ме ћа је ни ти се код њих ре ги стру је на гла ше на анк-
си о зност или не у ро тич но по на ша ње.“ На слов књи ге „Ма ска здра вља“ 
од ра жа ва ауто ро во убе ђе ње да, без об зи ра што пси хо па те не ис по ља ва-
ју очи глед не симп то ме мен тал ног обо ље ња, они па те од ду бо ког по ре-
ме ћа ја ко ји под ра зу ме ва да њи хо ве је зич ке, емо ци о нал не и ког ни тив не 
ком по нен те ни су аде кват но ин те гри са не; та кво ста ње Кле кли на зи ва 
се ман тич ком афа зи јом. При ма мљи ва је за ми сао да је мо гу ће за кљу чи ти 
да ли је не ко пси хо па та јед но став ним по сма тра њем ње го вог је зич ког по-
на ша ња и упо ре ђи ва њем уоче них ка рак те ри сти ка са ли стом ко ју је Кле-
кли прет ход но уста но вио. Он, ме ђу тим, ни ка да ни је на ме ра вао да ње-
го ва ли ста оп сер ва ци ја по ста не фор мал ни ди јаг но стич ки ин стру мент 
и ни ка да ни је про ве рио ње ну по у зда ност или ва ља ност. Као кли ни чар 
са ви ше го ди шњим ис ку ством са пси хо па та ма, са мо је из нео ка рак те ри-
сти ке за ко је је сма трао да ука зу ју на при су ство овог син дро ма. По твр ду 
ње го вих за па жа ња, као и раз вој ди јаг но стич ких ме то да оста вио је дру ги-
ма. Је дан од ис так ну тих след бе ни ка, на ста вља ча Кле кли је вих иде ја био 
је и Др Ро берт Хер. (Ba bi ak, Ha re, 2006)
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АН ТИ СО ЦИ ЈАЛ НИ ПО РЕ МЕ ЋАЈ ЛИЧ НО СТИ,  
ПСИ ХО ПА ТИ ЈА И СО ЦИ ЈАЛ НИ ПРЕ ДА ТО РИ

Од де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, уме сто „пси хо па ти је“ је све 
че шће  у упо тре би но ви ди јаг но стич ки на зив: Ан ти со ци јал ни по ре ме-
ћај лич но сти, про пи сан од стра не Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је. 
Ис тра жи ва чи и прак ти ча ри ко ји се ба ве овом про бле ма ти ком, ме ђу-
тим, још увек са ре зер вом при хва та ју но ву тер ми но ло ги ју, па у сво јим 
ра до ви ма, на ла зи ма или из ве шта ји ма при бе га ва ју ал тер на тив ној упо-
тре би оба тер ми на у си но ним ном зна че њу. (У овом ра ду, та ко ђе, ко ри-
сти мо тех нич ки кра ћи на зив „пси хо па ти ја“, под ра зу ме ва ју ћи при том 
ди јаг но зу ан ти со ци јал ног по ре ме ћа ја лич но сти). Пре ма ИЦД-101, ан ти-
со ци јал ни по ре ме ћај лич но сти де фи ни ше се као струк ту ра лич но сти 
са из ра же ним и пер зи сти ра ју ћим ста вом нео д го вор но сти и не по што-
ва ња со ци јал них нор ми, пра ви ла и оба ве за. 

Ан ти со ци јал ни по ре ме ћај пра ти и сле де ћи спе ци фи чан склоп цр-
та:

-  гру ба не за ин те ре со ва ност за осе ћа ња дру гих;
-  не мо гућ но сти одр жа ва ња трај них ве за, иако не по сто је те шко ће 

да се оне ус по ста ве;
-  вр ло ни ска то ле ран ци ја фру стра ци је и ни зак праг за ис по ља ва-

ње агре си је, укљу чу ју ћи и на си ље;
-  из ра же на скло ност ка окри вља ва њу дру гих или ка увер љи вим ра-

ци о на ли за ци ја ма по на ша ња ко је  па ци јен та до во ди у кон фликт 
са дру штвом.

Ка да по ђе мо од ове де фи ни ци је и на ро чи то кри те ри ју ма ко ји бли-
же опи су ју би хе ви о рал не ин ди ка то ре овог по ре ме ћа ја, по ста је ја сно 
за што ве ли ки број пре ступ ни ка  „но си ети ке ту“ ди со ци јал ног по ре ме-
ћа ја. За хва љу ју ћи ова ко кон ци пи ра ној ди јаг но сти ци по ре ме ћа ја, у ко-
јој се ве ћи на кри те ри ју ма ди рект но или ин ди рект но од но си на кри ми-
нал но и ан ти со ци јал но де ви јант но по на ша ње, нај ве ћи део кри ми нал не 
по пу ла ци је мо же се под ве сти под ан ти со ци јал ни по ре ме ћај лич но сти 
(Ра ду ло вић, 2006). Ве ћи на кри ми на ла ца ко ја се на ла зи на из вр ше њу ка-
зни због те жих кри вич них де ла на си ља ла ко се укла па у де фи ни са не 
кри те ри ју ме ИЦД-10 за по ме ну ти по ре ме ћај лич но сти.

У тер ми но ло ги ји оп ште по пу ла ци је, пси хо па ти ја се не рет ко ме-
ша са два, у осно ви раз ли чи та пој ма, са пси хо зом и са кри ми нал ним 

1 International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th 
Revision



АНТИСОЦИЈАЛНИ ПОРЕМЕЋАЈ ЛИЧНОСТИ КАО „МАСКА ЗДРАВЉА” 339

по на ша њем. Нај че шћа гре шка је сте по и сто ве ћи ва ње те шког ду шев-
ног по ре ме ћа ја, пси хо зе, са пси хо па ти јом. (При то ме, ра ши ре но је 
ми шље ње да је пси хо па те ве о ма ла ко уочи ти због њи хо вог за пу ште-
ног фи зич ког из гле да и не при ме ре ног по на ша ња). Пси хо па те су, из-
ме ђу оста лог, увек све сне сво јих де ла, за раз ли ку од пси хо тич них па-
ци је на та ко ји не мо гу од го ва ра ти за сво је по на ша ње. Дру ги про блем 
је сте по ста вља ње зна ка јед на ко сти из ме ђу кри ми нал ног по на ша ња и 
ди јаг но зе пси хо па ти је. Фо кус на ан ти со ци јал но по на ша ње осо бе, у тој 
ме ри да ис кљу чу је ин тер пер со нал не и афек тив не аспек те (не до ста так 
ем па ти је, гран ди о зност Сел фа, скло ност ла га њу и пре ва ра ма), во ди 
до по гре шне ди јаг но зе пси хо па ти је код по пу ла ци је кри ми на ла ца и/
или ре ђег ди јаг но сти ци ра ња пси хо па ти је код по пу ла ци је ко ја не ма 
за бе ле же ну исто ри ју кри ми но ге ног по на ша ња (Hart, 1999). „Пси хо па-
ти ја ни је си но ним за кри ми нал но или на сил нич ко по на ша ње - ни ти 
су сви кри ми нал ци пси хо па те ни ти су све пси хо па те кри ми нал ци“ 
(Ha re, 1999).

Нај ек стрем ни ји при ме ри пси хо па та је су се риј ске уби це; мон стру-
ми ко ји нас у исто вре ме згра жа ва ју и фа сци ни ра ју сво јим кри ми нал-
ним де ли ма. То је, сре ћом, про цен ту ал но ве о ма ма ла ка те го ри ја екс-
трем но ви о лент них уби ца и сто га је ве о ма ва жно има ти на уму да, иако 
пси хо па те че сто кр ше оп ште ва же ће дру штве не нор ме по на ша ња, ве ли-
ки број њих не чи ни хо ми цид. Нај ве ћи про це нат пси хо па та ста ну је у 
на шој бли зи ни; они су нам ро ђа ци, ком ши је, парт не ри, ле ка ри, по ли-
ти ча ри или успе шни би зни сме ни. Они су сву да око нас; у од ре ђе ној ме-
ри кр ше со ци јал на пра ви ла по на ша ња, не ма ре ћи за ви ши за јед нич ки 
ин те рес ни ти за ту ђа осе ћа ња, и усме ре ни су ис кљу чи во ка оства ри ва-
њу ци ље ва од ко јих има ју лич ну, ма те ри јал ну или пси хо ло шку до бит. 
По сма тра но на пла ну укуп них дру штве них од но са, они су со ци јал ни 
пре да то ри, на па да чи и осва ја чи дру штве ног до бра за рад вла сти те ко-
ри сти. По сма тра но на ин ди ви ду ал ној рав ни, они при па да ју ка те го ри ји 
ан ти со ци јал них по ре ме ћа ја лич но сти, или, ка ко ће мо их ов де и да ље 
на зи ва ти: они су пси хо па те.

Кључ ни симп то ми пси хо па ти је

У ци љу бо љег об ја шње ња основ них пси хо ло шких ка рак те ри сти ка 
ко ји из два ја ју пси хо па ти ју од дру гих пси хич ких по ре ме ћа ја и по ре ме-
ћа ја лич но сти, освр ну ће мо се на ли сту симп то ма ко је је об ја вио еми-
нент ни ис тра жи вач у овој обла сти, Др Ро берт Хер, то ком де ве де се тих 
го ди на, по узо ру на на ла зе Хар ви ја Кле кли ја из књи ге „Ма ска здра вља“. 
С об зи ром да је при мар ни фо кус овог ра да ме ђу људ ска ко ре спо ден ци-
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ја, ак це нат ће би ти на емо ци о нал ним ком по нен та ма ко је се из ра жа ва ју 
у ин тер пер со нал ним ре ла ци ја ма.

Емоционални / интерперсонални Друштвени поремећај 

Неискреност и површност Импулсивност

Егоцентричност и грандиозност Слаба контрола понашања

Недостатак кајања и кривице Потреба за узбуђењем

Недостатак емпатије Недостатак одговорности

Манипулативност у понашању Рани проблеми у понашању

Површне емоције Антисоцијално понашање  
у одраслом добу

Неискреност и површност

Осо бе са ан ти со ци јал ним по ре ме ћа јем лич но сти на пр ви по глед 
мо гу би ти ве о ма шар мант не, при јат не и за ни мљи ви са го вор ни ци. Ла-
ко за по чи њу кон вер за ци ју и одр жа ва ју па жњу сво јим при ча ма. Иако 
су при че по не кад кон тра дик тор не, они успе ва ју да убе де са го вор ни ка 
у њи хо ву исти ни тост. Ве о ма убе дљи во пре при ча ва ју за ни мљи ве и нео-
бич не до га ђа је, при ка зу ју ћи се бе у до бром све тлу. По себ но им им по ну-
је да се пред ста вља ју као обра зо ва не и ин фор ми са не осо бе, са фа кул тет-
ским обра зо ва њем. Са рад ник док то ра Хе ра ле по је за па зио „ пси хо па те 
има ју до бре пр ве две ре че ни це уво да у те му, али ни шта ви ше од то га“. 
У си ту а ци ја ма ка да су ухва ће ни у ла жи, не осе ћа ју се ни на тре ну так 
осра мо ће но. Упра во је ту је и основ на раз ли ка из ме ђу нар ци стич ког и 
ан ти со ци јал ног по ре ме ћа ја. У пе нал ним уста но ва ма, са дру ге стра не, 
струч ња ци ко ји су за ду же ни да оба ве ини ци јал не ин тер вјуе са за тво-
ре ни ци ма, оста ју за па ње ни ла ко ћом ко јом пси хо па те осу ђе не због на-
сил них кри ми нал них де ла опи су ју и из ве шта ва ју о тим до га ђа ји ма, до 
нај сит ни јих де та ља, без има ло емо тив не уме ша но сти.

Его цен трич ност и гран ди о зност

Пси хо па те ода ју ути сак са мо у ве ре них, до ми нант них и шар мант них 
осо ба, од но сно аро гант них и над ме них, ка ко их осо бе ко је су са њи ма 
има ле бли ске кон так те опи су ју по сле од ре ђе ног вре ме на. У пр ви мах, 
са го вор ни ци су за сле пље ни са мо у ве ре но шћу ко ју пси хо па те ре флек ту-
ју, и крај ње не кри тич ки усва ја ју све што они из го ва ра ју. Од ли чан при-
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мер дао је ис тра жи вач у јед ном аме рич ком за тво ру ко ји је за тра жио 
од осу ђе ни ка – пси хо па те да од го во ри на пи та ње да ли по се ду је не ку 
ма ну. Осу ђе ник је од го во рио, без раз ми шља ња: „Не мам ни јед ну ма-
ну, осим то га да сам пре ви ше бри жан“. С об зи ром да је осу ђе ник био 
осу ђен на до жи вот ну ка зну за тво ра због ви ше стру ких кри вич них де ла 
и број них уби ста ва и на сил них ис па да мо же мо при ме ти ти да ње го ва 
гран ди о зност Сел фа и над ме ни став су пер и ор но сти не до зво ља ва ју 
увид у соп стве но по на ша ње, али и да је тен ден ци ја да се да ју со ци јал но 
по жељ ни од го во ри ко ји би мо гли да по пра ве ути сак код са го вор ни ка 
оста ла не так ну та. Да ље, на до дат ни зах тев да оце ни се бе на ска ли од 1 
до 10, исти осу ђе ник је од го во рио: „ Чи ста де сет ка. Ре као бих 12, али то 
би би ло хва ли са ње. Да сам имао бо ље обра зо ва ње био бих ге ни је.“.

Не до ста так ка ја ња и кри ви це

Мно го број ни из ве шта ји про фе си о на ла ца ко ји се то ком свог ра да 
су сре ћу са ка те го ри јом пси хо пат ских лич но сти има ју јед ну за јед нич ку 
нит. У сва ком на ла зу или из ве шта ју струч них ли ца на ла зи се по да так 
да ис пи та ник не осе ћа кри ви цу ни ти стид због по чи ње ног де ла. Пси хо-
па те нас са ла ко ћом, без скри ва ња чи ње ни ца, оба ве шта ва ју да их по сле-
ди це ко је њи хо ви по ступ ци има ју на дру ге љу де ни ма ло не за бри ња ва-
ју. Ка ко ин те лек ту ал не спо соб но сти ни су на ру ше не, пси хо па те ко је се 
сти ца јем окол но сти на ђу у пе нал ним или пси хи ја триј ским усло ви ма 
бр зо на у че зна че ње ре чи  ка ја ње, с об зи ром да им при зна ва ње, овог 
пу та де кла ра тив но, мо же бит но олак ша ти бо ра вак у тим усло ви ма. Че-
сто оп ту жу ју дру ге љу де да су кри ви за си ту а ци ју у ко јој су се на шли. 
Је дан од ур ба них ми то ва ка рак те ри ше пси хо па те као ин ди ви дуе са ис-
под-про сеч ним ин те лек ту ал ним спо соб но сти ма. И за и ста, због сво је 
нео се тљи во сти, бе стид ног и др ског по на ша ња, и по вр шин ског шар ма, 
по не ка да упра во та ко и мо гу из гле да ти. По сто је ја ке ин ди ка ци је ни ског 
мо рал ног ра су ђи ва ња код пси хо па та, ме ре ног Кол бер го вим те стом мо-
рал ног ра су ђи ва ња. У сва ком слу ча ју, ову сум њу је мно го лак ше до ка-
за ти по мо ћу по стиг ну ћа на те сту мо рал но-кон вен ци о нал них ди стинк-
ци ја. Пси хо па те чак и ка да од ра сту ни су у ста њу да по стиг ну успех на 
овом те сту, за раз ли ку од пси хич ки здра вих љу ди ко ји по сти жу успех 
на овом те сту већ на уз ра сту од 3 го ди не.  Док је ве ћи на љу ди у ста њу да 
пред ви ди по сле ди це соп стве них ак ци ја, осе ти срам због учи ње них не-
де ла, схва ти због че га ло ши по ступ ци ре зул ти ра ју фру стра ци јом, због 
че га је до бро би ти по до зрив пре ма не ре ал ним и пре те ра но обе ћа ва ју-
ћим по ну да ма и све сни су сво је оба ве зе пре ма дру гим љу ди ма, пси хо-
па те мо гу те шко раз у ме ти ова кве ства ри. (New man, 1998)
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Не до ста так ем па ти је

У пси хо ло ги ји, тер мин ем па ти ја се упо тре бља ва да озна чи про цес 
не по сред ног ужи вља ва ња у емо ци о нал но ста ње, ми шље ње и по на ша-
ње дру гих љу ди. Пси хо па те има ју на ру шен ка па ци тет за ем па ти ју што 
у прак си зна чи да их осе ћа ња дру гих љу ди ни нај ма ње не за ни ма ју. Хер 
их сма тра без о се ћај ним ан дро и ди ма ко је опи су је на уч на фан та сти ка, 
не спо соб ним да за ми сле шта то пра ва људ ска би ћа до жи вља ва ју. “У 
све ту пси хо па та не по сто ји осо ба ко ја је са мо сла ба; ко год је слаб, он је 
и на и ван, а то зна чи да тра жи да бу де ис ко ри шћен” (Ri e ber, 1997 пре ма: 
Ha re, 1999). Скло ни су ра ци о на ли за ци ја ма, оправ да њи ма или не ги ра-
њу сва ког не де ла, а се бе при ка зу ју као жр тве дру штва ко је се не по на ша 
аде кват но и по ште но пре ма њи ма. То ста но ви ште бра не те зом да им 
је то је ди ни на чин да пре жи ве у овом хо стил ном, не пра вед ном све ту 
да на шњи це. Њи хо во ан ти со ци јал но по на ша ње за по чи ње у нај ра ни јем 
де тињ ству, зло ста вља њем жи во ти ња и агре сив ним ис па ди ма пре ма вр-
шња ци ма. 

По вр шне емо ци је

Очи гле дан не до ста так нор мал ног афек та и емо ци о нал не ду би не 
пси хо па та на вео је пси хо ло ге Џон са и Кве ја да ка жу  ка ко они “зна ју 
ре чи, али не и му зи ку” (Ра ду ло вић, 2006). Емо ци је пси хо па та су то ли ко 
плит ке да их не ки кли ни ча ри на зи ва ју “про то-емо ци ја ма” тј. при ми-
тив ним од го во ри ма на тре нут не по тре бе. Њи хо ви по ку ша ји да ис по-
ље емо ци је огра ни ча ва ју се на на гле, дра ма тич не из ли ве емо ци ја ко је 
мо же мо да опи ше мо као од и гра ва ње емо ци о нал не уз бу ђе но сти пре 
не го би ло ка ко дру га чи је. Пси хо па те ни су у ста њу да ни јан си ра ју раз-
ли чи та афек тив на ста ња, ква ли та тив но ни ти кван ти та тив но; из јед на ча-
ва ју љу бав са сек су ал ним уз бу ђе њем, гнев са раз дра жљи во сти, ту гу са 
фру стра ци јом (Ha re, 1999). С об зи ром на њи хо ву из ра же ну скло ност да 
да ју со ци јал но оче ки ва не од го во ре у ве зи по ро ди це или дру гих љу ди 
и да ве о ма спрет но успе ва ју да вер ба ли зу ју та ква со ци јал на оче ки ва ња, 
ни је рет ко да се са го вор ник на ђе у си ту а ци ји ко ја је у ком плет ној не до-
след но сти са оним што је прет ход но ре че но. Ла бо ра то риј ска ис тра жи-
ва ња по ка зу ју да пси хо па та ма не до ста ју фи зи о ло шке ре ак ци је у си ту-
а ци ја ма ко је се до во де у ве зу са стра хом. Код “нор мал не” по пу ла ци је 
страх пред ста вља ва жан фак тор у ре гу ла ци ји по на ша ња. С об зи ром да 
пси хо па те не осе ћа ју страх, иако зна ју шта их че ка, јед но став но се не 
оба зи ру на по сле ди це; не до ста је им фи зи о ло шки не мир ко ји ве ћи на 
љу ди сма тра ве о ма не при јат ним и те жи да га из бег не. У но ви јој сту-
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ди ји спро ве де ној то ком 1997. го ди не под су пер ви зи јом док то ра Са ба-
ти ни ја, по мо ћу са вре ме ног ПЕТ ске не ра, об ја вље ни су ре зул та ти ко ји 
по ка зу ју да се пси хо па те раз ли ку ју од неп си хо па та у на чи ну на ко ји 
мо жда на крв цир ку ли ше то ком про це су и ра ња ре чи ко је има ју емо тив-
но зна че ње. 

Ма ни пу ла тив ност у по на ша њу

Основ ни за да так пси хо па та у кон так ту са дру гом осо бом је сте про-
це на ње не ко ри сно сти, од но сно вред но сти, пра ће на про це ном лич но-
сти и на чи на функ ци о ни са ња осо бе. Дру гим ре чи ма,  уко ли ко са го во-
ни ка про це не ко ри сним „пле ном“, фо ку си ра ју се на при бли жа ва ње и 
гра ђе ње бли ског лич ног од но са са њим, на ко јем ће да по чи ва сва бу ду-
ћа ма ни пу ла ци ја. Ва жно је на по ме ну ти да ни је нео п ход но би ти бо гат 
и мо ћан да би се за вре ди ла па жња пси хо па та; ско ро сва ко има не што 
чи ме би мо гао да при ву че пси хо па ту да по ку ша да од ње га оства ри не-
ку вр сту ко ри сти. Вре ме ном пси хо па та па жљи во про це њу је лич ност 
осо бе од ин те ре са; увид у по на ша ње и ка рак те ри сти ке лич но сти му да-
је мо гућ ност да са гле да ко је соп стве не осо би не осо ба код се бе це ни и 
вред ну је, а ко је не. Као пра ви по зна ва лац љу ди, пси хо па та ће дис крет-
но те сти ра ти уну тра шње сна ге и по тре бе са го вор ни ка, ко је су део ње го-
ве лич но сти, и во де ћи се тим са зна њем из гра ди ти лич ни од нос ко ри сте-
ћи се са че твр ти ва жне по ру ке ко је ће му упу ти ти кроз ко му ни ка ци ју 
- ре чи ма или де ли ма. (Ba bi ak, Ha re, 2006)

Пр ва по ру ка ко ју пси хо па та упу ћу је је да це ни и да му се до па да ју 
осо би не и та лен ти лич но сти ко јој на ме ра ва да се при бли жи. Дру гим ре-
чи ма, он се сам по зи тив но пред ста вља ти ме што ка же да му се до па да 
са го вор ник. На гла ша ва ње не чи јих по зи тив них ка рак те ри сти ка, ла ска-
ње, јед но став на је и моћ на тех ни ка ма ни пу ла ци је са го вор ни ка, као и 
шар ман тан ма нир. На жа лост, ве ли ки број љу ди са ко ји ма се су сре ће-
мо и у при ват ном и у про фе си о нал ном жи во ту не обра ћа ју мно го па-
жњу на дру ге љу де и њи хо ве ква ли те те, јер су оку пи ра ни са мим со бом. 
На ћи не ко га ко ће обра ти ти па жњу на нас, ко нас це ни и за и ста са гле да-
ва на ше ква ли те те, ве о ма је дра го це но; то нам да је по твр ду вред но сти и 
чи ни нас да се осе ћа мо по себ ним. Пси хо па те су у ста њу да бр зо от кри ју 
и ла ска њем за до во ље ову људ ску по тре бу. 

Сва ки пут ка да сту па мо у ко му ни ка ци ју са дру ги ма, ми ин ве сти-
ра мо при лич ну ко ли чи ну мен тал не енер ги је у пред ста вља ње соп стве-
не лич но сти. Рет ко ка да по же ли мо да де ли мо де та ље свог при ват ног 
жи во та са ко ле га ма на по слу, са рад ни ци ма и по зна ни ци ма; о тој те ми 
при ча мо са мо са бли ским при ја те љи ма, парт не ри ма и чла но ви ма по-
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ро ди це. Пси хо па та ко ји нас ви ди пр ви пут је че сто у ста њу да на слу ти 
не ке од на ших бри га и про бле ма у при ват ном жи во ту. Ко ри сте ћи ове 
ин фор ма ци је, пси хо па та лу ка во по чи ње да по дра жа ва на ше ка рак те-
ри сти ке да би се пред ста вио слич ним на ма, и на тај на чин оства рио 
бли скост. Дру га по ру ка ко ју пси хо па та ша ље са го вор ни ку је: „Ја сам 
исти као ти“.

По ла ко, кроз ша лу и на из глед нео ба ве зне раз го во ре, он по чи ње да 
де ли не ке ин фор ма ци је из при ват ног жи во та, и на тај на чин нас те ра да 
спу сти мо гард. Ова кав си стем ма ни пу ла ци је углав ном има успе ха, јер 
се ла ко сти че по ве ре ње у не ко га ко де ли исти вред но сни си стем, ве ро-
ва ња и афи ни те те са на ма. Же ли мо да ве ру је мо да нас та осо ба раз у ме 
на мно го ду бљем ни воу не го ико ко га смо ика да упо зна ли. Раз у ме ва ње 
и при хва та ње соп стве них осо би на од стра не дру ге осо бе ути че на на шу 
ре лак си ра ност, спу шта ње гар да и сти ца ње по ве ре ња пре ма тој осо би; 
са њом од нос по ста је ве о ма бли зак јер нас ви ди и иза на ше со ци јал не 
ма ске и при хва та нас та квим ка кви за и ста је смо. Срећ ни и опу ште ни, 
за кљу чу је мо да нас пси хо па та не ће из не ве ри ти. Тре ћа по ру ка ко ју нам 
он ша ље је: „Тво је тај не су си гур не код ме не“. Си гур ност пред ста вља ба-
зич ну људ ску по тре бу, а пси хо па та ра до ову по тре бу за до во ља ва.

Ка да нас уве ри да раз у ме и при хва та све на ше сла бо сти и ма не, 
по чи ње мо да ве ру је мо да овај од нос за и ста има ле пу пер спек ти ву, да 
ће нам пси хо па та би ти пра ви при ја тељ. Пра ви при ја те љи, на рав но, ме-
ђу соб но  раз ме њу ју ин фор ма ци је и че сто су те ин фор ма ци је ин тим не 
при ро де. Од нос се раз ви ја и на пре ду је раз ме ном та квих ин фор ма ци ја, 
вре ме ном се то све че шће де ша ва и раз ме њу је се ве ћа ко ли чи на при ват-
них са др жа ја, као што су на де, те жње, же ље и сно ви. Не ке од ових ин-
фор ма ци ја су лич не, дру ге су бе зна чај не и сва ко днев не, али све су оне 
ре ле вант не за из гра ђи ва ње по ве ре ња из ме ђу дво је љу ди и ис пу ња ва ње 
ду бо ких пси хо ло шких по тре ба и оче ки ва ња. Пси хо па те су вр ло вољ-
не и спрем не да ис пу не ове по тре бе; упра во то и пред ста вља њи хо во 
оруж је. Они су од лич ни у ко му ни ка ци ји, ла ко на слу ћу ју ко је нас те ме 
ин те ре су ју и пла си ра ју их пре тва ра ју ћи се да су и они под јед на ко за ин-
те ре со ва ни за њих, че сто упот пу ња ва ју ћи ко му ни ка ци ју ен ту зи ја змом 
или дру гим емо ци ја ма ка ко би по ја ча ли сна гу из го во ре них ре чи. Пси-
хо па те од лич но ко ри сте ре то рич ке ве шти не  да би вла да ли ко му ни ка-
ци јом; они ко ри сте ла ска ње ка ко би ство ри ли сли ку да о са го вор ни ку 
ми сле као о ве о ма сна жној осо би. По тен ци ра ју и пре у ве ли ча ва ју ње го-
ве по сто је ће сна ге, а ми ни ма ли зу ју или иг но ри шу сла бо сти. Ова пси хо-
ло шка стра те ги ја фа во ри зу је лич ност са го вор ни ка обе ћа ва ју ћи мо гу ћу 
ду бо ку ин тим ност и ну де ћи од нос ко ји је спе ци ја лан, је дин ствен и за-
у век отво рен. Та ква стра те ги ја ни је јед но став на, али пси хо па та ула же 
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огром ну ко ли чи ну енер ги је да би жр тву уве рио да је упра во он осо ба 
ко ја јој је по треб на у жи во ту. Сто га, че твр та ње го ва по ру ка гла си: „Ја 
сам са вр шен при ја тељ (љу бав ник, парт нер) за те бе!“ Ка да се јед ном ус-
по ста ви ова ква пси хо ло шка ве за, по ве ре ње је за га ран то ва но. Ка сни је 
ин тер ак ци је са мо учвр шћу ју те ме ље ко ји су ус по ста вље ни то ком ове 
фа зе ма ни пу ла ци је. (Ba bi ak, Ha re, 2006)

Ви сок сте пен са мо љу бља об ја шња ва за што пси хо па те ла жу, ва ра ју 
и по на ша ју се агре сив но. Ка да пси хо па та успе шно из ма ни пу ли ше не-
ко га, до жи вља ва ве ли ку ра дост и уз бу ђе ње, јед на ко као што до жи вља-
ва по бед ник не ке тр ке, на при мер. Успе шна ма ни пу ла ци ја пред ста вља 
по бе ду и до каз је ма ни пу ла то ро ве су пер и ор но сти. Та ква пер спек ти ва 
оба ве зу је пси хо па ту да не до зво ли не у спех или да бу де до ве ден у пот-
чи ње ни по ло жај. Сва ки евен ту ал ни про ма шај, те о риј ски, на ру ша ва 
ње го ву сли ку су пер и ор но сти, али, чак и ако се то де си, пси хо па та ће 
те шко при зна ти по раз и ве ро ват но ће по ри ца ти не у спех. Кроз по ри-
ца ње по ра за пред дру ги ма ипак не успе ва да спа си соп стве ну сли ку о 
се би, ко ја по чи ње да се уру ша ва и ре зул ту је осе ћа њем ни же вред но сти 
(Schur man-Ka u flin, 2000).

Под ти по ви пси хо па та

Ис тра жи ва чи Ми лон и Деј вис (Mil lon and Da vis, 1998) по ну ди ли су 
кла си фи ка ци о ни ме тод ко ји ће у мно го ме по мо ћи да се на пра ви раз-
ли ка и бо ље раз у ме ју ди вер гент не ка рак те ри сти ке пси хо пат ске струк-
ту ре; они су опи са ли де сет под ти по ва овог по ре ме ћа ја. У ди јаг но сти ци 
пси хо па ти је по Ми ло ну по себ но су ва жни до ме ни: сли ка о се би, пред-
ста ве о дру ги ма, од но си са дру ги ма, по на ша ње и струк ту ра од бра на. Та-
ко, Ми лон узи ма пет ди мен зи ја на ко је је по треб но обра ти ти по себ ну 
па жњу при ди јаг но сти фи ко ва њу пси хо па ти је: не при ја тељ ски афе кат, 
агре сив ну сли ку о се би, осве то љу би вост у ин тер пер со нал ним ре ла ци-
ја ма, хи пер ти ми ју и зло на мер не про јек ци је (Ра ду ло вић, 2006). Раз ли ку-
је мо не мо рал не, лу ка ве, пси хо па те скло не ри зи ку, гра бе жљи ве, бес кич-
ме не, екс пло зив не, абра зив не, зле, ти ран ске и ма лиг не пси хо па те. 

1. Не мо рал ни пси хо па та – овај под тип нај че шће су сре ће мо у 
ком би на ци ји са нар ци стич ким цр та ма. Рет ко за вр ша ва ју у пе-
нал ним или пси хи ја триј ским уста но ва ма. Од ли ку ју их до бре 
со ци јал не ве шти не, иако по пра ви лу ни су у скла ду са ва же ћим 
дру штве ним нор ма ма. Ве о ма ла ко ко му ни ци ра ју са дру гим осо-
ба ма и у ста њу су да до са вр шен ства при кри ју емо ци о нал ну хлад-
но ћу и тен ден ци ју да ис ко ри шћа ва ју осо бе ко је има ју од ре ђе не 
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сла бо сти. Не пла ше се ка зне и сто га су скло ни да се упу шта ју у 
ри зич не од но се и по на ша ња чак и ка да су су о че ни са ка зном. 
Од ли ку је их спо ља шњи ло кус кон тро ле, не ми ло срд ни су пре ма 
сво јим жр тва ма и ни ка да се не окре ћу за оним што је учи ње но. 
Ла ко сла жу и ап со лут но су ин ди фе рент ни уко ли ко се де си да 
бу ду от кри ве ни у сво јим ла жи ма. Њи хов мо то је „учи ни про тив 
дру гих пре не го они учи не про тив те бе“ (Ра ду ло вић, 2006)

2. Лу ка ви пси хо па та – овај про фил се ја вља у ком би на ци ји са хи-
стри о нич ним цр та ма. Он је нео д го во ран, им пул си ван и огор чен. 
Њи хов нај ве ћи страх је да их дру ги не ће при хва ти ти уко ли ко не 
бу ду на те ра ни да то учи не. Ужи ва ју да ма ни пу ли шу са дру гим 
љу ди ма. Има ју сна жну по тре бу да им се дру ги ди ве и, упр кос 
нео д го вор ним и по вр ши ним од но си ма ко је ус по ста вља ју, го то во 
ре дов но успе ва ју да стек ну њи хо ву на кло ност. Основ на раз ли ка 
у од но су на не мо рал не пси хо па те је то што сво ју жр тву екс пло а-
ти шу до кле год не ус пе ју да је оча ра ју и по ста ну обје кат њи хо вог 
обо жа ва ња и ди вље ња. Ка да је тај услов ис пу њен, на пу шта ју жр-
тву у по тра зи за но вим из во ром па жње и обо жа ва ња.

3. Пси хо па те скло не ри зи ку – упу шта ју се у ри зич на по на ша ња ис-
кљу чи во због не за ја жљи ве по тре бе за уз бу ђе њем и по ди за њем 
ни воа адре на ли на у ор га ни зму. На тај на чин де мон стри ра ју сво-
ју не за ви сност, али и нео д го вор ност. Њи хо ва ба зич на по тре ба не 
од но си се на осве ту  већ на оства ри ва ње лич них по тре ба са да и 
од мах.

4. Гра бе жљи ве пси хо па те – нај бо ље их опи су ју кри те ри ју ми по бро-
ја ни у ИЦД-10 под ди јаг но зом ди со ци јал ног по ре ме ћа ја. Ове 
осо бе по кре ћу љу бо мо ра, за вид ност и осе ћа ње да је жи вот био 
не пра ве дан пре ма њи ма и ни је им омо гу ћио ла год ност  ко ју сма-
тра ју да за слу жу ју. Иден ти тет је ди фу зан; ба зич ну не си гур ност 
по ку ша ва ју да не у тра ли шу пре те ра ним хва ли са њем. Без об зи ра 
ко ли ко по стиг ну то ком жи во та, увек ће осе ћа ти да су  за слу жи-
ли ви ше и би ти сум њи ча ви у на ме ре дру гих љу ди. Его цен трич-
ни су и не спрем ни да са дру ги ма де ле оно што има ју.

5. Бес кич ме не пси хо па те – ка рак те ри шу их за ви сне и из бе га ва ју ће 
цр те лич но сти. Пси хо пат ска агре си ја ов де ре пре зен ту је па ра док-
сал ни од го вор на осе ћа ње стра ха и прет ње пре све га да би до ка-
за ли да ни су ни ти сла би ни ти пла шљи ви. (Mil lon, 1998) Дру ге љу-
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де опа жа ју као са ди сте, бес кру пу ло зне лич но сти ко је су у ста њу 
да на не су зло, док је њи хов селф-кон цепт обе ле жен осе ћа њем 
не си гур но сти, бес по моћ но сти и ра њи во сти. У рат ним усло ви ма 
осе ћа ју се знат но си гур ни је јер им спе ци фич ни усло ви омо гу ћа-
ва ју да се по ка жу као са мо у ве ре ни и су пер и ор ни. Из тог раз ло-
га не рет ко по ста ју про фе си о нал ни вој ни ци или се до бро вољ но 
при дру жу ју ми ли та ри стич ким гру па ци ја ма.

6. Екс пло зив не пси хо па те – њи хо во ин тер пер со нал но по на ша ње 
обе ле жа ва ју бур ни, на гли руп ту си бе са. Ипак, ови „тан тру ми 
од ра слих ли ца“, ка ко их на зи ва Ми лон, не ма ју ин стру мен тал ни 
ка рак тер већ слу же као од бра на од осе ћа ња стра ха и фру стра ци-
је ко ја не мо же да се то ле ри ше ни на крат ко вре ме. Хи пер сен зи-
тив ни су и осе тљи ви на по тен ци јал не си ту а ци је из да је од стра не 
дру гих осо ба. Сто га, ре а гу ју ин стинк тив но, без стан ке, и слу же 
се прет ња ма и за стра ши ва њем. Њи хо ве на гле из ли ве агре си је и 
бе са нај бо ље мо же мо опи са ти као „сред ство за пра жње ње по ти-
сну тог осе ћа ња по ни же но сти“. У тим си ту а ци ја ма мо гу ће је да 
по чи не и крв ни де ликт. 

7. Абра зив не пси хо па те – су у стал ној, отво ре ној кон фрон та ци ји 
са дру гим осо ба ма. У њи хо вом про фи лу до ми ни ра ју не га ти ви-
стич ке и па ра но ид не цр те. Стал но су у сва ђи са осо ба ма у сво јој 
око ли ни и не рет ко се слу же прав ним сред стви ма ка ко би до ка-
за ли сво ју по зи ци ју. Скло ни су кри ти ци зму, за је дљи вим ко мен-
та ри ма у то ку раз го во ра са ци љем пот це њи ва ња са го вор ни ка. 
Кри ми нал ни ак ти ни су мо ти ви са ни ма те ри јал ном до би ти већ 
ја ком же љом да ус по ста ве, од но сно одр же со ци јал ни ста тус и 
до бру ре пу та ци ју.

8. Зле пси хо па те – су пу не мр жње и же ље за од ма здом због ствар-
ног или из ми шље ног мал трет ма на ко ји су до жи ве ле у де тињ ству 
(Ра ду ло вић, 2006). Нај ве ћи број уби ца и се риј ских уби ца при па да 
овом про фи лу. Из гле да да они има ју нај ни жи сте пен кри ви це 
због зло чи на ко ји су по чи ни ли. Осе ћа ју пре зир пре ма сво јим 
жр тва ма и од ли ку је их ја ко, чвр сто агре сив но је згро. Њи хо ва по-
на ша ња су у пот пу но сти ин стру мен тал но мо ти ви са на и увек су 
све сни сво јих по сту па ка, али их по сле ди це или евен ту ал на ка зна 
не спре ча ва ју да их пре ду зму.

9. Ти ран ске пси хо па те – за јед но са под ти пом злих пси хо па та чи-
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не нај о крут ни ју и нај стра шни ју ка те го ри ју овог по ре ме ћа ја. Од-
го вор ни су за ве ли ки део екс трем но на сил них кри вич них де ла. 
Ви ше не го оста ли под ти по ви ан ти со ци јал ног по ре ме ћа ја лич но-
сти, ужи ва ју у пат њи ко ју на но се жр тви, али и ре ак ци ји око ли-
не на пре тр пље ну пат њу и страх жр тве. Сти му ли ше их страх, 
сла бост или от пор ко ји пре пла ше на жр тва пред у зи ма ка ко би 
се од бра ни ла од на сил ни ка. Уме сто да их та кво по на ша ње уми-
ри, на си ље еска ли ра. Ко нач ни циљ је пот пу на суб ми сив ност и 
пот чи ње ност жр тве. Мо же мо их опи са ти и као „нај чи сти ји“ тип 
пси хо па та чи јим про фи лом до ми ни ра ју са ди стич ке и не га ти ви-
стич ке ка рак те ри сти ке.

10. Ма лиг не пси хо па те – су не по вер љи ве, за во дљи ве, хлад но крв не 
и жу де за осве том. До ми нан тан ме ха ни зам од бра не је про јек ци-
ја, што не из не на ђу је с об зи ром да их ка рак те ри шу па ра но ид не 
цр те лич но сти. Сву да ви де за ве ру и под му кло по на ша ње дру-
гих љу ди, про јек ту ју ћи свој лич ни отров, зло бу и зло на мер ност. 
Ипак, ре ђе пред у зи ма ју ак тив ну ре ак ци ју на та кво по на ша ње, 
углав ном се за др жа ва ју на ни воу фан та змич не об ра де. 

Сва ки од ових под ти по ва ма ни фе сту је се кроз раз ли чи ти склоп цр-
та лич но сти, на тај на чин да ју ћи раз ли чи ти про фил. Ипак, оно што им 
је за јед нич ко је сте не спо соб ност да осе те кри ви цу и ем па ти ју. По је ди ни 
по ку ша ја об ја шње ња овог фе но ме на су и фи зи о ло шке при ро де. 

Хи по те за о ак тив но сти ле ве хе мис фе ре мо зга  
и не вер бал но по на ша ње

По сто је спе ку ла ци је на те му да ли је код пси хо па та при сут на сла ба 
функ ци ја ле ве хе мис фе ре или нео бич на ла те ра ли за ци ја је зич ке функ-
ци је, и да ли они има ју ма ње ка па ци те та у ле вој хе мис фе ри за об ра ду 
је зич ких функ ци ја не го нор мал ни љу ди. Та кве спе ку ла ци је су пот кре-
пљи ва не се ри јом ис тра жи ва ња из осам де се тих го ди на про шлог ве ка.  
Ha re и Ju tai (1988) су вр ши ли сти му ла ци ју на пи са ним ре чи ма у окви ру 
де сног или ле вог де ла ис пи та ни ко вог вид ног по ља. Ис пи та ни ци су има-
ли за да так да ка жу ка да год је сти му лус (реч) од го ва рао прет ход но пре-
зен то ва ној ре чи, се ман тич кој ка те го ри ји или ап стракт ној ка те го ри ји. 
На ла зи пси хо па та по ка зу ју упа дљи ве те шко ће ка да је у пи та њу дис кри-
ми на ци ја ап стракт них ка те го ри ја код сти му лу са ко ји су пре зен то ва ни 
са де сне стра не вид ног по ља. На су прот то ме, они су има ли из над-про-
сеч не ре зул та те ка да је сти му лус пре зен то ван са ле ве стра не вид ног по-
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ља. Ни је про на ђе на зна чај на раз ли ка у ре зул та ти ма у за ви сно сти од 
стра не вид ног по ља ка да су у пи та њу по ре ђе ње ре чи и свр ста ва ње у 
се ман тич ке ка те го ри је.  Слич но ове ме је би ло и ис тра жи ва ње слу ша ња 
код пси хо па та (Ha re and McPher son, 1984); ис пи та ни ци ма су из го ва ра не 
ре чи-сти му лу си на де сно или ле во уво, а њи хов за да так је био да ка жу 
шта су чу ли. Уочен је ни зак ни во успе шно сти по стиг ну ћа у од но су на 
кон трол ну гру пу здра вих осо ба код ре чи ко је су са оп шта ва не на де сно, 
али не и на ле во уво. Ова кви ре зул та ти су по твр ђе ни ка сни је и на по пу-
ла ци ји адо ле сце на та са пси хо пат ским тен ден ци ја ма (Ra i ne, 1990).

Тврд ња о сла би јој функ ци ји ле ве хе мис фе ре и нео бич ној ла те ри-
за ци ји је зич ке функ ци је код пси хо па та је раз ви је на у окви ру те о ри је 
ак ти ва ци је ле ве хе мис фе ре (LHA). Пре ма овом ми шље њу, код пси хо-
па та је при су тан де фи цит у ког ни тив ном функ ци о ни са њу ко је се од но-
си на спе ци фич не си ту а ци је, и ис по ља ва се ис кљу чи во под од ре ђе ним 
окол но сти ма ко је се лек тив но и ди фе рен ци јал но ак ти ви ра ју ре сур се 
ле ве хе мис фе ре. LHA те о ри ја су ге ри ше да ће об ра да ин фор ма ци ја чи-
је про це су и ра ње ни је ве за но за кон крет ну хе мис фе ру би ти на ру ше на 
код пси хо па та ка да се ле ва хе мис фе ра ак ти ви ра дру га чи је од де сне у 
од но су на зах тев об ра де. Иако се чи ни да по сто је ин ди ка ци је за сла би-
ју и нео бич ну ла те ра ли за ци ју је зич ке функ ци је код пси хо па та, функ-
ци о нал ни зна чај ових на ла за је те шко утвр ди ти. Не по сто је очи глед ни 
раз ло зи због че га би не у о би ча је на ла те ра ли за ци ја до во ди ла до раз во ја 
пси хо па ти је. По сто ји мно го не ја сно ћа у це ло куп ној LHA те о ри ји ка-
да је у пи та њу ње на при ме на на пси хо па те. Тврд ња да до ми нант ност 
функ ци је ле ве хе мис фе ре има ге не рал ни ефе кат на ког ни тив но функ-
ци о ни са ње још увек ни је на уч но уте ме ље на.  (Bla ir,Mitchell,Bla ir, 2005).

 Акт го во ре ња че сто пра те и при дру же ни по кре ти ру ку и ша ка 
ко ји се на зи ва ју ге сто ви ма. То су по кре ти ко ји су ка рак те ри стич ни за 
го вор- ја вља ју се са мо у то ку кон вер за ци је, син хро ни зо ва ни су са лин-
гви стич ким је ди ни ца ма, па ра лел ни са се ман тич ком и праг ма тич ком 
функ ци јом ис ка за, и раз ви ја ју се спон та но, за јед но са раз во јем је зи ка. 
Ове слич но сти пред ста вља ју сна жан ин ди ка тор да су ге сто ви и го вор 
де ло ви исте пси хо ло шке струк ту ре. Еви дент но је да у то ку со ци јал не 
ин тер ак ци је и го вор ник и са го вор ник еми ту ју мно штво по ру ка сво-
јим те лом; по кре ти те ла под ра зу ме ва ју кон такт очи ма, ми ми ку, ге сти-
ку ла ци ју и пан то ми му, и мо гу до пу ња ва ти го вор ни ис каз или има ти 
соп стве но зна че ње. У ве ли кој ме ри, го вор те ла по ма же у од ре ђи ва њу 
го вор ни ко вог и са го вор ни ко вог ста ва пре ма дру гом уче сни ку у ко му-
ни ка ци ји, или пре ма са мој те ми раз го во ра (McNe iil, 1985). Уко ли ко су 
пси хо па те не све сне сиг на ла ко је овим пу тем ша љу са го вор ни ку, као 
што твр ди Хер, мо гу ће је по сма тра ти раз ли ке из ме ђу њих и здра вих 
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осо ба у по гле ду ових па ра ме та ра не вер бал ног по на ша ња. Ге не рал но, 
пси хо па те ва же за љу де ко ји има ју ве ли ки број спе ци фич но сти ве за-
них за емо ци о нал на ста ња. Опи су ју се као емо ци о нал но не зре ли и са 
сма ње ном спо соб но шћу да ис ку се емо ци о нал не ком по нен те лич ног  
и ин тер пер со нал ног по на ша ња. За тим, ка рак те ри ше их емо ци о нал на 
по вр шност- про сте, им пул сив не емо ци о нал не ре ак ци је ко је се ма ни-
фе сту ју тре нут ном фру стра ци јом и не ла год но шћу. Емо ци о нал на не-
зре лост је за јед нич ки фак тор свих опи са пси хо па та. Са аспек та емо ци-
о нал не екс пре сив но сти, зре лост под ра зу ме ва од ре ђе ну суп тил ност и 
со фи сти ци ра ност екс пре си је, што ука зу је и на по сто ја ње ауто кон тро-
ле. Сто га, оче ки ва но је да пси хо па те ис по ља ва ју ви ше им пул сив них 
ре ак ци ја као и ди ја ме трал но раз ли чи тих обра за ца по на ша ња у од но-
су на здра ву по пу ла ци ју. Пси хо па те се раз ли ку ју од здра вих осо ба по 
свом не вер бал ном по на ша њу то ком ин тер пер со нал них си ту а ци ја, по-
го то во у по гле ду соп стве не на ме тљи во сти. Они ви ше ге сти ку ли ра ју, 
ви ше се на ги њу ка са го вор ни ку (сма њу ју ћи на тај на чин уда ље ност у 
од но су на ње га), и ду же одр жа ва ју кон такт очи ма. Ова по след ња ка-
рак те ри сти ка је по себ но на гла ше на. Та ко ђе, они се ма ње осме ху ју за 
вре ме кон вер за ци је. Про це на ис ка за ко ји су емо ти во обо је ни та ко ђе 
раз ли ку је пси хо па те од здра вих осо ба. Пр во, про це ну емо ци ја је лак-
ше учи ни ти ка да је реч о ис ка зи ма пси хо па та, што ука зу је да су при-
пад ни ци ове по пу ла ци је “лак ши за чи та ње” и да су њи хо ве емо ци је 
из ра же ни је у од но су на емо ци је здра вих осо ба. Дру го, про це на емо-
ци о нал ног ста ња је тач ни ја код пси хо па та из раз ло га што они не ис-
по ља ва ју фи не ни јан се у рас по ло же њи ма као што су страх, чу ђе ње, 
га ђе ње и ту га, а при су тан је и ве ћи ни во кон тра ста из ме ђу емо ци ја 
као што су бес и ра дост, као и страх и чу ђе ње. Та ко ђе, код пси хо па та 
је про це на емо ци о нал ног ста ња  у ве ћој ме ри за сно ва на на њи хо вом 
не вер бал ном по на ша њу не го код здра вих осо ба. Гло бал но гле да но, све 
ове ка рак те ри сти ке у по на ша њу пси хо па та по твр ђу ју хи по те зу о емо-
ци о нал ној не зре ло сти пси хо па та (Ro u il lon, 1978).
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ЗА КЉУ ЧАК

Пси хо па те су вр ло ве ште у скри ва њу сво је пра ве лич но сти пред 
они ма ко ји ма же ле да ма ни пу ли шу. Са мо  по сто ја ње ли сте пси хич ких 
спе ци фич но сти ко је ка рак те ри шу пси хо па ти ју не га ран ту је ње но успе-
шно пре по зна ва ње и ди јаг но сти фи ко ва ње. На про тив, ни је не у о би ча је-
но да струч њак са пу но зна ња и ис ку ства из ове обла сти бу де об ма нут 
и из ма ни пу ли сан од стра не пси хо па те ко јег не по зна је до вољ но до бро. 
Спо соб ност по је дин ца да пре по зна пси хо пат ску ма ни пу ла ци ју за ви си 
и од то га да ли га ма ни пу ла тор сма тра вред ним па жње и да ли га ви ди 
као мо гу ћи објект ма ни пу ла ци је. Уко ли ко пси хо па та не ви ди  ни ка кву 
мо гу ћу ко рист ни ин те рес од ба вље ња са го вор ни ком, уто ли ко је ве ћа 
мо гућ ност да ње го во по на ша ње бу де ре ал ни је са гле да но, а са мим тим 
и пре по зна то као пси хо пат ско. Пси хо па те ула жу мно го мен тал не енер-
ги је у ана ли зи ра ње и ма ни пу ли са ње жр тва ма, али го то во да се уоп ште 
не тру де да за др же ма ску пред љу ди ма ко је им ни су зна чај ни; они за 
њих јед но став но не по сто је. Сто га су осо бе ко је иг но ри шу  у од лич ној 
по зи ци ји да по сма тра ју ка ко пси хо па те ма ни пу ли шу дру ги ма. Са уви-
дом у на чин на ко ји они то ра де, има ју при ли ке да „за ви ре“ иза ма ске 
и са гле да ју лич ност пси хо па те на пра ви на чин. Сту ден ти  и дру ги љу ди 
ко ји се пр ви пут су о ча ва ју са про бле мом пси хо па ти је по не ка да по чи њу 
да ви де пси хо пат ске ка рак те ри сти ке у љу ди ма у свом окру же њу.  Ше-
фо ви, бив ши су пру жни ци, слу жбе ни ци, на став ни ци, чла но ви по ро ди-
це и при ја те љи че сто по ста ју осум њи че ни уко ли ко се де си да ис по ље 
не ку од осо би на ко је по сто је на ди јаг но стич ким ли ста ма. Не ки су скло-
ни да еле мен те пси хо па ти је ви де у се би, на лик сту ден ти ма ме ди ци не 
ко ји по чи њу да код се бе пре по зна ју симп то ме бо ле сти ко ју уче. Ве о ма 
је ва жно би ти све стан ове соп стве не тен ден ци је да при пи ше мо пси хо-
па ти ју и они ма ко ји  ис по ља ва ју са мо по не ку ње ну ка рак те ри сти ку, јер 
је вр ло зна чај на за сву ва лид ну ди јаг но сти ку. Не по сто ји је дан уни вер-
за лан на чин да се за шти ти мо од со ци јал них пре да то ра око нас. Ипак, 
ко ли чи на ин фор ма ци ја ко ју по се ду је мо ве за но за ову вр сту со ци јал них 
на сил ни ка у мно го ме ће нам по мо ћи да се у сва ко днев ном жи во ту од-
бра ни мо од не во ља ко је они не ми нов но за со бом оста вља ју.
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ANTISOCIAL PERSONALITY DISORDER 
AS “MASK OF INSANITY” 
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SUMMARY

Contemporary studies show great interest in antisocial personality 
disorder because of its important theoretical findings in field of criminal 
psychology as well as improvement measurements of prevention. Thus, 
curiosities of this topic are limited on investigation of criminal population 
or those who intentionally break social rules. In this article, main focus is 
put on population who lives in margins of society and who has relatively 
normal functioning in world among us.

KEY WORDS: antisocial personality disorder, mask of sanity, social 
predators
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На ста ва фи зич ког вас пи та ња је спе ци фич на де лат ност у ко јој ор га ни-
за ци ја ча са игра кључ ну уло гу. Због мо гућ но сти по вре де ак те ра у на ста-
ви та ор га ни за ци ја мо ра би ти до ве де на на нај ве ћи ни во. Ка ко би де ца уоп-
ште мо гла пра ти ти на ста ву на став ник вр ло че сто упо тре бља ва ме тод 
де мон стра ци је као ме тод за пре зен то ва ње мо то рич ког за дат ка. Да би се 
то оства ри ло нео п ход но је да по ло жај на став ни ка бу де нај оп ти мал ни ји у 
од но су на уче ни ке.

При прем ни део ча са тра је 15-20 од сто од укуп ног тра ја ња ча са. Овај део 
се мо же про ду жи ти, а мо же се спо ји ти са увод ним де лом али се не сме пре ско-
чи ти. Ве жбе има ју циљ да пар ци јал но ути чу на ми шић не гру пе. На став ник 
не сме гле да ти фор му, већ ко је ће ми шич не гру пе раз ги ба ва ти у од но су на 
глав ни део ча са. Тре ба про гра ми ра ти од 8 до 10 ве жби са по осам по на вља ња. 
Број по на вља ња и ве жби се мо же сма њи ва ти или по ве ћа ва ти у од но су на уз-
раст де це. 

Сту де ни Ви ше шко ле за обра зо ва ње вас пи та ча у Бе о гра ду у школ ској 
2003/04 су по слу жи ли као узо рак ис пи та ни ка да се утвр ди ни во обу ће но сти 
тек за вр ше них сред њо шко ла ца, у од но су на њи хо во до та да шње ис ку ство о 
пло жа ју на став ни ка у од но су на уче ни ке у при прем ном де лу ча са.

Сту ден ти су де мон стри ра ли по ло жај на став ни ка у од но су на де цу ко ја 
су у при прем ном де лу ча са би ле у ко ло на ма, вр ста ма, по лу кру гу или кру гу. 
На кон при ку пље них ре зул та та о тач но сти по ста вља ња на став ни ка  у од-
но су на уче ни ке ис ко мен та ри са ни су ре зул та ти и из ве де ни за кључ ци да су 
сту ден ти ста ли ка ко тре ба за де мон стра ци ју ка да су би ле у пи та њу  вр сте, 
ве ћи на је до бро ста ла за по ло жај ко ло на и по у кру га, а  ни је дан сту дент ни је 
био са став ни део кру га ка да су ве жбе об ли ко ва ња из во ђе не у тој фор ма ци ји. 

ОПШТА ПРОБЛЕМАТИКА
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Све и је дан сту дент је стао у цен тар кру га и на тај на чин де мон стри рао ве-
жбе што је не пра ви лан по ло жај. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ве жбе об ли ко ва ња, по ло жај на став ни ка, ко ло не, вр сте, 
по лу круг, круг

УВОД

При мар ну уло гу у ре а ли за ци ји на ста ве фи зич ког вас пи тан ја има-
ју на став ни ци фи зич ког вас пи та ња (Еми но вић и сар., 2010). На став ни-
ци, на сто је ћи да кре и ра ју кли му овла да ва ња за дат ком и ори јен та ци јом 
уче ни ка на за да так, на гла ша ва ју пре све га про цес уче ња (а не ко нач ни 
ис ход), лич но на пре до ва ње (а не по ре ђе ње са дру ги ма) и за ла га ње уче-
ни ка (Пе рић, 2003). 

Ве жба ње не тре ба пре тва ра ти у до са ду или оба ве зу. На став ник кре-
и ра ам би јент у ко ме се сви уче ни ци осе ћа ју без бед но, ком пе тент но и 
при хва ће но, а уче ство ва ње у на ста ви до но си иза зов, ра дост и за до вољ-
ство. Ни је до вољ но да на став ник об ја сни уче ни ци ма шта и ка ко тре ба 
да ра де, већ је са аспек та ин тер на ли за ци је и ин те гра ци је ре гу ла ци је 
по на ша ња, јед на ко ва жно да зна ју за што то ра де. 

Ве о ма је би тан по ло жај на став ни ка у са ли у од но су на по ло жај де-
це ка ко би мо гао пре глед но да ви ди сву де цу док ра де за дат ке. Је ди но 
ја сном пре гле дом на став ник мо же уочи ти гре шке ко је уче ни ци ра де 
и ис пра вља ти их. Код фрон тал ног ра да ко ји се обич но сре ће у увод но 
– при прем ном де лу на став ник (или де те ко је де мон стри ра) мо ра ста ја-
ти на та квом ме сту где га сви ви де ка ко би сви ви де ли де мон стра ци ју, 
а са дру ге стра не на став ник мо ра сву де цу ви де ти ка ко не би до шло до 
гре ша ка при ли ком из во ђе ња ве жби. Та ко на став ник не сме ста ја ти у 
цен тру кру га ка да су де ца рас по е ђе на у круг јер не ви ди сву де цу.

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Пред мет ис тра жи ва ња је са ка квим су пред зна њем о по ло жа ју на-
став ни ка фи зич ког вас пи та ња у од но су на уче ни ке у при прем ном де лу 
ча са, сту ден ти пр ве го ди не Ви ше шко ле за обра зо ва ње вас пи та ча до-
шле на Ви шу шко лу. 
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Хи по те тич ки оквир ис тра жи ва ња

•	 H1 Сту ден ти су се по ста ви ли у по ло жај ко ји од го ва ра по ло жа ју 
на став ни ка ка да су де ца у ко ло на ма.

•	 H2 Сту ден ти су се по ста ви ли у по ло жај ко ји од го ва ра по ло жа ју 
на став ни ка ка да су де ца у вр ста ма.

•	 H3 Сту ден ти су се по ста ви ли у по ло жај ко ји од го ва ра по ло жа ју 
на став ни ка ка да су де ца у по лу кру гу.

•	 H4 Сту ден ти су се по ста ви ли у по ло жај ко ји не од го ва ра по ло жа-
ју на став ни ка ка да су де ца у кру гу.

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

 Оп шти циљ ис тра жи ва ња је да се ука же на про пу сте у до са да-
шњем шко ло ва њу на на ста ви фи зич ког вас пи та ња ка да је реч о де ли кат-
ном пи та њу као што је по ло жај на став ни ка у при прем ном де лу ча са.

По себ ни за да ци су: 
1. утвр ди ти ко ли ки број сту де на та зна где тре ба про фе сор фи зич-

ког да сто ји при ли ком де мон стри ра ња ве жби об ли ко ва ња у од-
но су на по ло жај де це ко ја су у ко ло на ма;

2. утвр ди ти ко ли ки број сту де на та зна где тре ба про фе сор фи зич-
ког да сто ји при ли ком де мон стри ра ња ве жби об ли ко ва ња у од-
но су на по ло жај де це ко ја су у  вр ста ма;

3. утвр ди ти ко ли ки број сту де на та зна где тре ба про фе сор фи зич-
ког да сто ји при ли ком де мон стри ра ња ве жби об ли ко ва ња у од-
но су на по ло жај де це ко ја су у по лу кру гу;

4. утвр ди ти ко ли ки број сту де на та зна где тре ба про фе сор фи зич-
ког да сто ји при ли ком де мон стри ра ња ве жби об ли ко ва ња у од-
но су на по ло жај де це ко ја су у кру гу.

Узо рак, ме то де и тех ни ке ис тра жи ва ња

Узо рак ис пи та ни ка је би ло 168 сту де на та пр ве го ди не Ви ше шко ле 
за обра зо ва ње вас пи та ча школ ске 2003/04. го ди ну ко је су тог да на до-
шле на час Ре кре а ци је.

Сва ки сту дент је стао у по ло жај ко ји је по ње му нај оп ти мал ни ји у 
од но су на дру ге сту ден те из сво је гру пе ко је су за у зи ма ле по ло жа је ко-
ло на, вр ста, по лу кру га или кру га, а про фе сор ка је за бе ле жи ла да ли је 
по ло жај оп ти ма лан или не.
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Ре зул та ти ис тра жи ва ња са ди ску си јом

Ре зул та ти ис тра жи ва ња при ка за ни су гра фич ки по мо ћу де скрип-
тив них ме ра ста ти сти ке уз опис сва ког гра фи ка.

Гра фи кон 1 – По ло жај сту де на та у од но су на ко ло не

Од 168 сту де на та до бар по ло жај у од но су на сту ден те у ко ло на ма је 
за у зе ло 159 сту де на та, два сту ден та су ста ла та ко да ни су има ла до бар 
по глед на при сут не на ча су, а се дам сту де на та је ре кло да не зна где би 
ста ло (Гра фи кон 1).

Гра фи кон 2 – По ло жај сту де на та у од но су на вр сте
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Од 168 сту де на та све сту дент ки ње су ста ле у пра ви лан по ло жај у 
од но су на дру ге сту ден те ко ји су би ли по ре ђа ни у две вр сте (Гра фи-
кон 2).

Гра фи кон 3 – По жај сту де на та у од но су  
на по ло жај по лу кру га

Од 168 сту де на та 132 сту ден та су за у зе ли ис пра ван по ло жај ка да је 
у пи та њу по лу круг, 29 је за у зе ло  нео д го ва ра ју ћи по ло жај, а се дам је ре-
кло да не зна где би ста ло (Гра фи кон 3).

Гра фи кон 4 – По ло жај сту де на та у од но су на круг

Од 168 сту де на та свих 168 је за у зе ло не пра ви лан по ло жај у од но су 
на круг (Гра фи кон 4).
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На осно ву ова ко до би је них ре зул та та мо же се уста но ви ти да су све 
че ти ри по ста вље не хи по те зе тач не, а фра пант на је чи ње ни ца да ни јед-
на сту дент ки ња ни је зна ла да ка да су де ца у по ло жа ју кру га и про фе сор 
мо ра би ти са став ни део кру га, а да не сме ста ја ти у цен тру кру га.

МЕ ТО ДИЧ КА УПУТ СТВА ВЕ ЖБИ ОБ ЛИ КО ВА ЊА

„Ве жбе об ли ко ва ња су спе ци јал но ода бра ни по кре ти за по је ди-
не де ло ве те ла (ру ке, но ге, труп) и те ла у це ли ни ра ди по ве ћа не по-
кре тљи во сти, ја ча ња, ис те за ња или ла ба вље ња по је ди них ми шић них 
гру па, ра ди уса вр ша ва ња ко ор ди на ци је по кре та и пра вил ног др жа ња 
те ла“. Мо гу се из во ди ти раз ли чи тим сте пе ном ми шић них на пре за ња, 
раз ли чи том бр зи ном и ам пли ту дом по кре та. Основ не ка рак те ри сти ке 
ко је да ју по себ но ме то у фи зич ком вас пи та њу су:

•	 јед но став ност и при сту пач ност, из бор јед но став них по кре та 
ко ји се ла ко усва ја ју, ко ји се мо гу по на вља ти и би ти до ступ ни 
сви ма;

•	 ути ца ја на по је ди не де ло ве ло ко мо тор ног апа ра та, по сти же 
се за хва љу ју ћи пра вил ном из бо ру ве жби и на чи ну њи хо вог из во-
ђе ња. То пру жа мо гућ ност да се ве жбе мо гу при ме ни ти у раз ли-
чи те свр хе (нпр. ве жбе за сто па ло);

•	 до зи ра ње оп те ре ће ња, по сти же се из бо ром ве жби, бро јем по-
на вља ња, ин те зи те том из во ђе ња, ме ња њем по чет ног и за вр шног 
по ло жа ја, по ве ћа њем ам пли ту де по кре та, из во ђе њем са и без 
ре кви зи та.

Пра ви лан ре до след из во ђе ња ве жби об ли ко ва ња обез бе ђу је пра-
вил ну сме ну ра да и од мо ра по је ди них ми шић них гру па. Ве жбе об ли ко-
ва ња нај бо ље је из во ди ти по сле ак тив но сти хо да ња, тр ча ња, по ска ки ва-
ња ко је иза зи ва ју по ја ча но ди са ње и бо ље снад бе ва ње ми ши ћа кр вљу. 
Из бор ве жби и број по на вља ња за ви си од уз ра ста и спо соб но сти де це 
као и од сло же но сти и те жи не ве жби (нпр. ве жбе за ру ке и ра ме ни по-
јас и ве жбе за сто па ла по на вља ју се ви ше пу та, а ве жбе за ле ђа и сто мак 
ма ње пу та). Зна чај ве жби об ли ко ва ња је што под сти чу пра ви лан раст 
и раз вој, пра вил но др жа ње те ла, ко ор ди на ци ју и рит мич ност, рав но те-
жу и кул ту ру по кре та.

 На став ни ци ма се пру жа мо гућ ност да са ми са чи не ком би на ци-
је ве жби у од но су на по тре бе уче ни ка, али се мо ра во ди ти ра чу на о сле-
де ћим зах те ви ма:

•	 ве жбе по кре тљи во сти и ве жбе сна ге мо ра ју би ти рав но мер но за-
сту пље не;

•	 ве жбе се из во де ре до сле дом од лак ших ка те жим;
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•	 пр ве у ни зу су ве жбе за врат, ру ке и ра ме ни по јас, за тим ве жбе за 
труп, па на кра ју ве жбе за но ге;

•	 пр во се из во де ве жбе у сто је ћем ста ву, а за тим у ни жим по чет-
ним по ло жа ји ма (кле че ћи, се де ћи, ле же ћи);

•	 ве жбе мо ра ју би ти у функ ци ји са др жа ја ве жба ња у глав ној фа зи 
ча са.

За ре а ли за ци ју ве жби об ли ко ва ња тре ба обез бе ди ти од го ва ра ју ће 
ме сто одр жа ва ња (за тво ре ни или отво ре ни про стор), по моћ на сред-
ства (спра ве и ре кви зи ти), мо же се обез бе ди ти и му зич ка прат ња. Тре-
ба се ор га ни зо ва ти та ко да сва ко де те при ве жба њу има до вољ но про-
сто ра, да сва де ца мо гу да ви де на став ни ка и да он има пре глед над 
свом де цом (ви де ти цр теж 1, 2, 3 и 4). На став ник тре ба да по ка же ве жбу 
и да по треб на об ја шње ња не кад и са ма де ца мо гу би ти де мон стра то ри 
ве жбе ко ји пра вил но из во де. Де ца по на вља ју ве жбу под кон тро лом на-
став ни ка ко ји ука зу је на евен ту ал не гре шке.

Ва жну уло гу има рав но мер но рас по ре ђи ва ње оп те ре ће но сти на 
све де ло ве те ла, при то ме тре ба по че ти од лак ших ве жби, а за тим ићи 
ка те жим и те шке ве жбе сме њи ва ти са лак шим. У то ку ве жба ња ди са ње 
тре ба да бу де сло бод но и при род но, у скла ду са рит мом ве жба ња, као 
што је и бит но да де те не за др жа ва ди са ње док ве жба.

„Пра вил но ди са ње је из у зет но ва жно код свих об ли ка ве жба ња. Че-
сто се де ша ва да де ца при ли ком из во ђе ња ве жбе не пра вил но ди шу, 
пра ве ћи при на по ру за сто је ди са ња. Код свих опи са них ве жби спро во-
ди се исто вре ме но ди на мич ка ве жба ди са ња. Код сва ког ши ре ња ру ку 
до ла зи уди сај, а при ску пља њу из ди сај. Исто та ко код пре ви ја ња те ла 
до ла зи из ди сај, а код ње го вог ис пра вља ња или опру жа ња уди сај.“ 

„Сва ка ве жба се из во ди из од ре ђе ног по чет ног по ло жа ја, ко ји мо гу 
би ти:

•	 сто је ћи (са ра ши ре ним или ску пље ним но га ма, од но сно рас ко-
рач ни или су но жни став);

•	 се де ћи (са са ви је ним, опру же ним или укр ште ним но га ма);
•	 ле же ћи (на сто ма ку, ле ђи ма или бо ку);
•	 кле че ћи ( се де ћи на пе та ма, осла ња ју ћи се на ру ка ма).“ 
Ути цај ве жбе че сто за ви си од по чет ног по ло жа ја. Ме ња њем по чет-

ног по ло жа ја ве жба се мо же олак ша ти или оте жа ти (нпр. по ди за ње 
са ви је не но ге у сто је ћем ста ву има ма њи ефе кат од по ди за ња но ге у 
се де ћем ста ву). Та ко ђе, ве ћи ефе кат и оп те ре ће ње, сло же ни ју ко ор ди-
на ци ју, ве ћу кон цен тра ци ју и па жњу иза зи ва мо ако ве жбе об ли ко ва-
ња из во ди мо ко ри шће њем по моћ них сред ста ва (спра ва и ре кви зи та). 
Сво јим об ли ком, бо јом, ве ли чи ном, те жи ном и функ ци јом та сред ства 
мо ти ви шу на рад, пру жа ју ве ће за до вољ ство, по ди жу ин те ре со ва ње. 
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По Ви шњи ћу: „Спо зна ти ин те рес де це основ ни је кључ за да ље раз-
ви ја ње ње го вих ин те ре са, јер у том слу ча ју но ви ин те рес по ста је ње гов 
уну тра шњи ин те рес и на ста је по тре ба за за до во ља ва њем тог уну тра-
шњег ин те ре са“. По жељ но је да се при ве жба њу што че шће ко ри сти 
му зич ка прат ња, јер пра вил но ода бра на му зи ка мо ти ви ше де цу на ве-
ћу ак тив ност, раз ви ја осе ћај за ле по и склад но. Де те се осло ба ђа су ви-
шних по кре та, от кла ња уко че ност и гр че ви тост по кре та. Осим му зич-
ком прат њом ри там се мо же да ва ти ра зним уда раљ ка ма или пље ском 
дла но ви ма, док тре ба из бе га ва ти бро ја ње и ко ри шће ње пи штаљ ке при 
из во ђе њу ве жби об ли ко ва ња.

То ком ре ђа ња ве жби, нео п ход но је да сва ки уче ник има до вољ но 
про сто ра за из во ђе ње ве жби. Уоби ча је на по вр ши на за ве жба ње се из-
ра жа ва кру гом, где је преч ник ра спон ру ку. По треб но је да на став ник, 
ко ји по ка зу је, де мон стри ра ве жбе, бу де на вид ном ме сту, да га сви уче-
ни ци мо гу ви де ти.

ЗА КЉУ ЧАК

У при прем ној фа зи ча са се на сто ји да се при ме ном функ ци о нал но 
ком би но ва них ве жби ор га ни зам при пре ми за ве ће на по ре, ко ји га оче-
ку ју у основ ној фа зи ча са. То је ујед но и циљ при прем не фа зе ча са.

„Из ци ља про ис ти чу за да ци при прем не фа зе ча са: ак ти ви ра ње 
свих ми шић них гру па ве жба ма сна ге, ис те за ња и ла ба вље ња. По себ на 
па жња се обра ћа на ве ли ке гру пе ми ши ћа, ко је су зна чај не за др жа ње 
те ла. До при но се при род ном др жа њу те ла и ма кар ми ни мал ном пре-
вен ци јом на ста ја ња по сту рал них по ре ме ћа ја до при но се и ве жбе ко је 
се оба ве зно при ме њу ју из ча са у час. Ве жба ма иза бра ни ма за ову фа зу 
ча са ути че се на чвр сти ну и оп ти мал ну по кре тљи вост у згло бо ви ма. Ве-
жба њем се у од ре ђе ном сте пе ну ути че на раз вој сна ге и по кре тљи вост“.

Ис тра жи ва њем је утвр ђе но да су сту ден ти пр ве го ди не Ви ше шко-
ле за обра зо ва ње до шле са зна њем о то ме где на став ник тре ба да сто ји 
ако су де ца по ре да на у вр сте, од лич но зна ње су по ка за ле и у то ме где 
се на став ник на ла зи у од но су на де цу ка да су она у ко ло на ма, до бро 
су се по ста ви ле и ка да је био у пи та њу по лу круг али ни је дан сту дент 
ни је био са став ни део кру га ка да су ве жбе об ли ко ва ња из во ђе не у тој 
фор ма ци ји. Све и је дан сту дент је стао у цен тар кру га и на тај на чин де-
мон стри рао ве жбе. 

Због го ре на ве де ног нео п ход но је по себ ну па жњу по све ти ти обра зо-
ва њу про фе со ра фи зич ки ог вас пи та ња, де фек то ло га, учи те ља, вас пи та-
ча и у овом сег мен ту ка ко би ор га ни за ци ја ча са и без бед ност де це би ла 
што бо ља.



ПОЛОЖАЈ НАСТАВНИКА У ОДНОСУ НА УЧЕНИКЕ У ПРИПРЕМНОМ ДЕЛУ ЧАСА 363

БИ БЛИ О ГРА ФИ ЈА

1. Aux ter, D., Pyfer, J., Hu ett ig, C., (2005): Prin ci ples and Met hods of Adap ted Physi-
cal Edu ca tion and Rec re a tion. Bo ston, MA: McGraw Hill.

2. Бла га јац, С., (1997): Игра ми је хра на – ме то ди ка фи зич ког вас пи та ња де це 
пред школ ског уз ра ста, Асо ци ја ци ја „Спорт за све“, Бе о град.

3. Цвет ко вић, Н. (1996): Ве жбе об ли ко ва ња за де цу. Т & К, Мла де но вац.
4. Чу кић, С., (2000): Ме то ди ка фи зич ког вас пи та ња, С.И.А, При зрен.
5. Eminović F., Čukić R., Gajević A., (2007): ‘’Sport ac ti vi ti es adap ta tion for di sa bled 

per sons’’, In ter na ti o nal sci en ti fic con fe ren ce ‘’Physi cal ak ti vity and he alth’’, 
Bo ok of ab stracts, pa ge 40, Fa culty for sport and physi cal edu ca tion, Bel gra-
de.  

6. Еми но вић, Ф., Па цић С., Чу кић, Р., (2008): ‘’Уло га спор та и адап ти ра не 
фи зич ке ак тив но сти (АПА) за осо бе са ин ва ли ди те том-осно ве и исто ри јат, 
трен до ви и кон тра вер зе’’, Ме ђу на род на на уч на кон фе рен ци ја ‘’Те о риј ски, 
ме то до ло шки и ме то дич ки аспек ти фи зич ког вас пи та ња’’, Збор ник ре зи-
меа, стр. 93, Фа кул тет спор та и фи зич ког вас пи та ња, Бе о град.

7. Eminović,F., Nikić, R., Stojković, I., Pacić, S., (2009), ‘’At i tu des to wards in clu-
sion of per sons with di sa bi li ti es in sport ac ti vi ti es’’, In ter na ci o nal Jo ur nal Sport 
Sci en ce, pa ges 72-77, ISSN 1840-3670, Vol. 2, Is sue 1, Fa kulty for ki ne zi o logy, 
Trav nik.

8. Еми но вић, Ф., Па цић С., Чу кић, Р., (2010): “На став ник фи зич ког вас пи та-
ња у спе ци јал ној шко ли’’, Ме ђу на род на на уч на кон фе рен ци ја “Фи зич ка 
ак тив ност за сва ко га’’, Збор ник ре зи меа, стр. 60, Фа кул тет спор та и фи-
зич ког вас пи та ња, Бе о град.

9. Ера ко вић, Т., (1999): Осно ви спе ци јал не пе да го ги је са ме то ди ком, Учи тељ ски 
фа кул тет у Сом бо ру, Сом бор.

10. Иса ко вић, Ж., Џи но вић, Д., (1999): Прак ти кум из ме то ди ке фи зич ког вас-
пи та ња, Срем ска Ми тро ви ца.

11. Кра гу је вић,Г. (1991): Ме то ди ка фи зич ког вас пи та ња, За вод за из да ва ње уџ-
бе ни ка, Бе о град.

12. Кр сма но вић, Б., (1996): Час фи зич ког ве жба ња, Фа кул тет фи зич ке кул ту ре, 
Но ви Сад.

13. Ле кић, Ђ., (1997) : Ме то ди ка раз ред не на ста ве, На уч на књи га, Бе о град.
14. Ми ла но вић, Љ., Ста ма то вић, М. (2006): Ме то ди ка фи зич ког вас пи та ња (за 

сту ден те вас пи та че), За вод за из да ва ње уџ бе ни ка, Бе о град.
15. Ми ла но вић, Љ., Ста ма то вић, М. (2009): Те о ри ја и ме то ди ка фи зич ког вас пи-

та ња, Учи тељ ски фа кул тет, Ужи це.
16. Nto u ma nis, N. (2001): A self-de ter mi na tion ap pro ach to the un der stan ding of mo ti-

va tion in physi cal edu ca tion, Bri tish Jo ur nal of Edu ca ti o nal Psycho logy, Vol. 71, 
225-242.



Драгана Чановић и сар364

17. Па цић, С., Кне же вић, Ј., Еми но вић, Ф., Чу кић, Р.,( 2008): При ла го ђа ва ње 
на ста ве фи зич ког вас пи та ња де ци са мо то рич ким по ре ме ћа ји ма, Да ни де фек-
то ло га Ср би је са ме ђу на род ним уче шћем, Збор ник ре зи меа, стр. 135, В. 
Ба ња.

18. Пе рић, Д. (2003): Ви ше од игре. СИА, Бе о град. 
19. Рат ко вић, Р., (2009): Ме то ди ка фи зич ког вас пи та ња, На род на би бли о те ка, 

Ари ље.
20. Ро дић, Н., (2003): Ме то ди ка фи зич ког вас пи та ња, Фа кул тет за спорт и ту-

ри зам, Но ви Сад.
21. Scruggs, P.W., S.K. Be ve rid ge, P.A. Eisen man, D.L. Wat son, B.B. Shultz & L.B. 

Ran sdell (2003): Qu an tifying physi cal ac ti vity via pe do me try in ele men tary physi-
cal edu ca tion, Me di ci ne of Sport and Exer ci se, Vol. 35, 1065-1071.

22. Ste ad ward, R.D., Whe e ler, G.D., Wat kin son, E.J., (2003): Adap ted physi cal ac ti-
vity, The Uni ver sity of Al ber ta Press and The Ste ad ward Cen tre, Ca na da.

23. Стан ко вић, Р., Об ра до вић, Б., Schla i ha uf, R. (2008): Би о ме ха ни ка. Фа кул-
тет спор та и фи зич ког вас пи та ња, Ниш.

24. Ви шњић, Д., Мар ти но вић, Д. (2005): Ме то ди ка фи зич ког вас пи та ња. БИГЗ, 
Бе о град.

25. Ви шњић, Д., (1996): На ста ва фи зич ког вас пи та ња од 5. до 8. раз ре да основ не 
шко ле, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град.

26. We iss, M.R. (1995): Chil dren in sport: an edu ca ti o nal mo del; in S.M. Murphy (ed.): 
Sport Psycho logy In ter ven ti ons (39-70). Cham pa ign, IL: Hu man Ki ne tics.



ПОЛОЖАЈ НАСТАВНИКА У ОДНОСУ НА УЧЕНИКЕ У ПРИПРЕМНОМ ДЕЛУ ЧАСА 365

STA TUS OF TE AC HERS IN RE LA TION TO STU DENTS  
IN PRE PA RA TION WORK HO URS

DRAGANA ČANOVIĆ¹, FADILJ EMINOVIĆ2, SANELA PACIĆ3

¹Ele men tary school“  „Kne gi nja Mi li ca” 
 ²Fa culty for spe cial edu ca tion and re ha bi li ta tion, Bel gra de 
³Stu dent of ma ster study on Fa culty for Spe cial Edu ca tion  

and Re ha bi li ta tion, Bel gra de

SUM MARY

Te ac hing physi cal edu ca tion is spe ci fic ac ti vity in which the or ga ni za-
tion plays a key ro le ho ur. Be ca u se of pos si ble vi o la ti ons of ac tors in te ac-
hing the or ga ni za tion must be bro ught to the hig hest le vel. So that chil dren 
co uld fol low the ge ne ral edu ca tion te ac her fre qu ently used met hod of de-
mon stra tion as a met hod for pre sen ting a mo tor task. To this end it is es sen-
tial that the ro le of te ac hers is op ti mal in re la tion to the stu dents. 

Pre pa ra tory part of class ta kes 15-20 per cent of the to tal du ra tion of the 
class. This sec tion can be ex ten ded and can be con nec ted with the in tro duc-
tory part, but sho uld not be skip ped. The exer ci ses are in ten ded to par ti ally 
aff ect the mu scle gro ups. The te ac her can not watch the form, but that will 
stretch mu scle gro ups re la ti ve to the main part of class. It sho uld be pro gram-
ma ble from 8 to 10 exer ci ses with eight re pe ti ti ons. The num ber of re pe ti ti ons 
and exer ci se can dec re a se or in cre a se in re la tion to the age of the chil dren. 

Stu dents of hight school for te ac her tra i ning in Bel gra de in 2003/04 
we re used as a sam ple of re spon dents to de ter mi ne the le vel of tra i ning 
just fi nis hed high school, com pa red to the ir pre vi o us ex pe ri en ce of po-
si tion te ac hers com pa red with stu dents in the pre pa ra tory work ho urs.  
Stu dents ha ve de mon stra ted the ro le of te ac hers in re la tion to chil dren 
who are in the pre pa ra tory work ho urs we re in the co lumns, sorts, a se mi-
cir cle or cir cle. 

Aft er col lec ting the re sults of the ac cu racy of pla ce ment of te ac hers in 
re la tion to stu dents disscu se the re sults and con clu si ons that stu dents are 
fit to be the de mon stra tion when they we re in qu e sti on types, most of the 
good fit for the po si tion of co lumns and se mi-cir cle, and no stu dent was not 
an in te gral part of cir cle when the free exer ci se per for med in this for ma tion. 
All and one stu dent stood at the cen ter of the cir cle, thus de mon stra ting the 
exer ci ses as an ir re gu lar po si tion. 

KEY WORDS: free exer ci se, the ro le of te ac hers, co lumns, types, se mi-
cir cle, cir cle 
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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. 17 (1), Бр. 49 при ма мо до 20. 01. 2010, за Вол. 17 (2), Бр.  50 до 30. 04. 2010, за 
Вол. 17 (3), Бр. 51 до 30. 09. 2010.
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